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INTRODUÇÃO 

 
Nota Introdutória ao Curso de Conservadores e ao seu Legado – O Projecto Fontes para a 
História dos Museus de Arte em Portugal e o Mote para a Presente Investigação 

 

“Desde que existam as qualidades naturais necessárias, a prática é o único processo de 

formação dos conservadores das colecções de arte. Um conservador de um museu não pode ser 

apenas um erudito, embora toda a erudição lhe seja necessária quando tenha de tratar a fundo a 

maioria dos problemas sobre que é chamado a pronunciar-se. Tem de ser além disso um expert, 

isto é pessoa capaz de julgar a obra de arte sem outro auxílio que não seja o da sua visão própria, 

não se enganando quanto às características da época, escola ou mesmo autoria que essa obra de 

arte ofereça. E o mesmo deve poder fazer pelo que respeita à autenticidade do objecto que lhe 

cumpre examinar. Aliás, como é que conservador poderá classificar uma obra de arte, até então 

desconhecida? E isto torna-se ainda mais grave se essa obra é proposta para aquisição. Sem a 

indispensável qualidade visual, devidamente educada, correrá o conservador todos os riscos, com 

desprestígio para o museu de que faz parte e com prejuízo para o Erário que pagar a aquisição.”1 

José de Figueiredo, 1933 

 

No Arquivo Histórico do Museu Nacional de Arte Antiga guarda-se um pequeno 

fundo arquivístico onde reside a quase totalidade dos documentos referentes ao Curso 

de Conservadores que no Museu teve lugar. Exames de aptidão, relatórios, fotografias 

de exposições e actas de sessões de estudos, pertencentes às duas gerações de 

conservadores-aprendizes formados no museu-escola, encerram-se na galeria semi-

subterrânea do edifício que espreita para o Tejo, sob a herança do Palácio Alvor. 

Cerca de cinquenta anos antes de o ensino da Museologia incorporar o espaço 

científico das Universidades, o Museu Nacional de Arte Antiga começou a traçar o 

percurso nesse sentido. Academicamente, o curso de conservadores só partilhou aulas 

teóricas com a Universidade de Lisboa e com a Escola de Belas Artes a partir dos anos 

50 do século XX, mas desde os anos 30 que o estágio do MNAA aplicava à vertente 
                                                           

1 Figueiredo, José de, M.N.A.A., Arquivo MNAA, Copiadores de Correspondência Remetida, n.º 8, 5º 322, 

1933 [Disponível no Museu Nacional de Arte Antiga,]; ver anexo, página 102. 
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prática da formação dos conservadores, os critérios rigorosos de selecção, frequência e 

avaliação. 

Hoje, depois do desaparecimento funcional e administrativo da carreira de 

Conservador e da mudança integral do ensino da Museologia para as Universidades, o 

Fundo do Curso de Conservadores, no Arquivo do MNAA, é o testemunho mais fiel do 

avanço museológico das primeiras décadas do século XX, bem como do zelo 

educacional e da formação artística que sempre foram simbólicas bandeiras hasteadas 

no Museu Nacional de Arte Antiga. 

A presente dissertação intitulada O Curso de Conservadores no Museu Nacional 

de Arte Antiga – O papel educativo do MNAA na Museologia Portuguesa pretende dar a 

conhecer a documentação preservada até hoje num dos fundos documentais do 

riquíssimo Arquivo do Museu Nacional de Arte Antiga, como meio de apresentar os 

moldes em que o curso funcionava e as personalidades que o protagonizaram ao longo 

da sua existência. 

É um dos nossos objectivos a construção de um quadro cronológico, que 

evoque as aulas e alguns dos seus temas, e que organize o Curso e o subdivida em 

períodos, atendendo às diferenças que a legislação sucessiva atribuía ao seu 

funcionamento. Os documentos legais promulgados serão objecto de análise, o que 

nos permitirá conhecer os princípios que presidiram à criação e funcionamento do 

estágio/curso, e as opções tutelares em relação às políticas educativas ou culturais para 

os museus. 

Outro dos pontos a ter em consideração será o modelo internacional de 

inspiração, aferindo se existiu um curso ideal de comparação. O Director responsável 

pela sua fundação, José de Figueiredo era um fã, habitué e entusiasta da cidade de 

Paris. Procuraremos averiguar se a Escola do Louvre terá constituído a grande matriz de 

referência para o nascimento de um curso museológico em Lisboa, e se ao longo de 

todo o curso o modelo francês poderá ter sido confrontado com outros. 

Neste trabalho apresenta-se ainda a primeira tentativa de reconstituição do 

percurso biográfico-profissional das personalidades mais influentes da História da Arte 

e da Museologia Portuguesa que frequentaram o curso como alunos, para entender de 

que modo este foi marcante na área de estudos ou nas carreiras escolhidas. 

Em jeito de finalização, a dissertação apontará o panorama da actual oferta 

formativa em museologia nas Universidades do País, comparando os respectivos planos 
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curriculares. Trataremos um tema que apesar de estar sobejamente discutido, 

necessita ainda de alguma reflexão profissional e académica, isto é, da dicotomia 

Conservador/Museólogo, intimamente relacionada com a diferença de formação dos 

profissionais de Museu em Portugal. O confronto do Curso de Conservador do MNAA 

com as pós-graduações e mestrados em museologia, que existem nas universidades 

portuguesas desde os anos 90 século passado, pretende contribuir para avaliar as 

alterações ou as permanências da ciência museológica e a sua afirmação enquanto 

domínio disciplinar, para além da praxis dos Museus. 

O primeiro passo para esta investigação documental foi o tratamento 

arquivístico do fundo do Estágio/Curso de Conservadores de Museu, com a inserção 

dos dados digitais na plataforma DigitArq, no servidor do Museu Nacional de Arte 

Antiga. O tratamento arquivístico, além de nos permitir conhecer fisicamente o fundo, 

que apresentaremos, nestes parâmetros, mais à frente, dá-nos também conhecer as 

pessoas que fizeram parte do Curso, os tipos de avaliação, os currículos das lições e as 

diferenças verificáveis entre os vários momentos da vida deste. 

Em seguida, foram recolhidos todos os documentos legislativos referentes à 

criação, legitimação, ou às reestruturações verificadas ao longo do curso, dado serem 

as ferramentas que nos permitem subdividi-lo em períodos. 

Todas as actas localizadas ao longo da investigação, de 1934 até 1949, 

registadas em cadernos manuscritos, foram lidas e analisadas, figurando nos anexos 

desta dissertação. O quotidiano e a actividade de cada uma das figuras presentes em 

cada uma das sessões são sobejamente importantes para o entendimento global do 

curso, bem como dos percursos profissionais ou dos papéis desempenhados por cada 

um dos intervenientes. 

A importância patrimonial do Arquivo do MNAA foi um dos pontos de partida 

para o Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-

Universidade Nova de Lisboa, com o apoio do ex-Instituto dos Museus e da 

Conservação (actualmente, Direcção Geral do Património Cultural) candidatar, sob a 

orientação de Raquel Henriques da Silva, um projecto de investigação à Fundação para 

a Ciência e Tecnologia, iniciado em Março de 2010, intitulado Fontes para a História 

dos Museus de Arte em Portugal. À medida que o ensino da museologia e a formação 

de museólogos conhece cada vez maior desenvolvimento académico, a necessidade do 

tratamento das fontes primárias faz-se sentir com mais premência. Com uma equipa 
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especializada em museologia e muita experiência de trabalho em museus, a finalidade 

e o objectivo deste projecto são o estudo e a acessibilidade da informação primária 

inédita.2 

As metas para este projecto seguiram várias linhas divididas por "Tarefas", 

distinguindo-se entre o trabalho in situ, de tratamento arquivístico, dos bolseiros de 

investigação e as investigações de doutoramento a ele agregadas. 

O tratamento técnico das fontes primárias esteve a cargo de três bolseiros que 

trabalharam in loco, nos Arquivos do Museu Nacional de Arte Antiga e do Palácio 

Nacional da Ajuda. Este trabalho arquivístico não pressupôs a organização física da 

documentação, mas sim a sua organização intelectual/conceptual, com recurso a 

ferramentas de software que permitirão a sua disponibilização online, que se encontra 

praticamente finalizada, depois da fase prévia da digitalização, entretanto já concluída.3 

O tratamento do Arquivo do Museu de Arte Antiga é vital não só para a História 

da instituição, mas para a História da Museologia Portuguesa. O objectivo a alcançar 

por esta Tarefa, foi a organização, inventário e a publicação online do seu Arquivo 

histórico, bem como a digitalização de fundos arquivísticos seleccionados pela sua 

relevância. Os documentos considerados, na sua maioria escritos e fotografias, têm 

neste momento o seu tratamento arquivístico em fase de conclusão, indexados na 

plataforma Digitarq e, logo, em acesso público ao formato digital4. 

É este o contexto em que surge esta dissertação de mestrado, que tem como 

objecto a investigação do Fundo do Curso de Conservadores de Museus e Palácios 

conservado no Arquivo histórico do MNAA, até agora sem qualquer tratamento 

arquivístico. Partimos do princípio que na educação museológica transmitida, segundo 

o modelo pré-determinado pelos seus fundadores, radicam as ideias e as práticas 

                                                           

2 
A equipa: Raquel Henriques da Silva, Paulo Oliveira Ramos, Emília Ferreira, Sandra Leandro, Maria João 

Vilhena de Carvalho, Maria de Jesus Monge, Hugo Xavier, Leonor Oliveira, Joana Baião, Andreia Novo, 
Hugo Araújo, Luís Soares, Celina Bastos, Maria do Rosário Jardim, Leonor Calvão Borges e Ema Rocha. 

3
http://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/vglobal_projecto?idProjecto=101463&idElemConcurso=2

801 [acedido em 17-09-2012]. 

4 
O DigitArq, plataforma desenvolvida pelo Arquivo Distrital do Porto é usada, actualmente, pelos 

arquivos distritais nacionais e pelo Arquivo Nacional – Torre do Tombo (link para a explicação em 
módulo backoffice, usada no projecto disponível em 
http://digitarq4.wikispaces.com/M%C3%B3dulo+de+Backoffice [acedido em 23/01/2013]). 

 

http://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/vglobal_projecto?idProjecto=101463&idElemConcurso=2801
http://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/vglobal_projecto?idProjecto=101463&idElemConcurso=2801
http://digitarq4.wikispaces.com/Módulo+de+Backoffice


 

 
5 

fundamentais da museologia portuguesa no decurso de, pelo menos, a primeira 

metade e os meados do século XX, constituindo uma componente essencial para a 

investigação ulterior e conhecimento da história dos museus de arte em Portugal, no 

âmbito das carreiras profissionais em museus e do seu respectivo ensino. 

O espólio documental do MNAA ocupa, dentro do Museu, espaços diversos, 

fisicamente dispersos. Além de todos os Copiadores de Correspondência (compilados a 

partir de 1918), dos Fundos do Museu de Bellas Artes e Archeologia, da Academia 

Nacional de Belas Artes e da Exposição de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola 

(1882), conservam-se pelo menos mais dois fundos que, só por si, representam os 

principais e pioneiros contextos da Museologia Portuguesa, incluindo contactos 

internacionais: o Fundo José de Figueiredo e o Fundo João Couto, genericamente 

designado como Arquivo dos Directores. 

O Arquivo dos Directores guarda, em geral, correspondência entre o Director 

em funções, (José de Figueiredo, 1911-1937, João Couto, 1938-1962), e diversíssimos 

destinatários, o que inclui correspondência institucional, mas também cartas pessoais, 

dirigidas a personalidades nacionais ou estrangeiras. Dada a acumulação de cargos, 

participações e solicitações que cada um dos primeiros Directores do Museu Nacional 

de Arte Antiga concentrava, o interesse científico desta correspondência é evidente, ou 

não fossem eles duas das principais personalidades impulsionadoras do 

desenvolvimento artístico, patrimonial, pedagógico e museológico em Portugal. Os 

destinatários e remetentes repetem-se ao longo dos anos, permitindo a formação de 

séries arquivísticas, justificadas num plano de classificação5
 que muitas vezes se 

organizam a partir das instituições ou das comissões de que faziam parte José de 

Figueiredo e João Couto. A seguinte listagem de cargos e funções é suficientemente 

elucidativa para permitir entender a diversidade de correspondência institucional, à 

qual se junta alguma correspondência pessoal, dos directores do Museu de Arte Antiga. 

José de Figueiredo (1871-1937) foi Oficial da Direcção Geral da Instrução Pública do 

Ministério do Reino (1901-1911), Vogal do Conselho Superior dos Monumentos 

Nacionais (1902), Académico de mérito da Academia Real das Belas Artes (1903), 

integrava a Comissão de Inventário e Beneficiação da Pintura Antiga em Portugal 

(1910), era Inspector dos Museus Nacionais (1911), Vogal do Conselho de Arte e 
                                                           

5 Ver Anexos, quadro 1, página 104. 
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Arqueologia e membro da Comissão de Arrolamentos dos Palácios Nacionais (1911); foi 

também Presidente da Academia Nacional de Belas Artes (1932-1937) e Membro da 

Junta Nacional de Educação até 1937. João Couto (1892-1968), por sua vez, trabalhou 

no Museu Machado de Castro em Coimbra e dirigiu o Museu Conde Castro Guimarães 

em Cascais, foi Vogal da Junta Nacional de Educação, a partir de 1938, membro da 

Academia de Belas Artes, membro da Comissão de Estudo do projecto de organização 

da Inspecção de Belas Artes (1940), representante de Portugal nas Conferências 

Internacionais de Restauro (1950), pertenceu à administração da Fundação Casa de 

Bragança e foi membro do Instituto de Alta Cultura e Director do Centro de Estudos de 

Arte e Museologia. 

Também o Arquivo da secretaria se incluiu, em parte, no tratamento 

arquivístico associado ao Projecto Fontes para a História dos Museus de Arte em 

Portugal, cujo plano de classificação se encontrava estabilizado pelos serviços 

administrativos do MNAA desde a década de 30 do passado século, sendo seguido 

neste projecto. Os assuntos organizavam-se em três grandes grupos, Administrativos, 

de Pessoal e Museológicos, cujas pastas para os assuntos reincidentes eram 

identificadas por um código, para que a sua localização, para consulta, fosse mais 

facilitada e acessível, organização que foi preservada no decurso do mencionado 

Projecto. 

Após esta apresentação sumária, remetemos a história da construção do Arquivo do 

Museu e os moldes em que funcionou o Projecto Fontes para a História dos Museus de Arte em 

Portugal para a bibliografia, e passamos a apresentar com maior detalhe os núcleos mais 

significantes para esta dissertação conservados no Arquivo MNAA6. 

 
O Arquivo do Museu Nacional de Arte Antiga 
Trabalho arquivístico no Digitarq 
Apresentação da documentação relativa ao Fundo dos Conservadores 

                                                           

6 Borges, Leonor Calvão, Novo, Andreia e Rocha, Ema Ramalheira, “Describing and Preserving Documents in a 
Museum’s Archive: a Multidisciplinary approach to Integration, Digitization and Availability of Electronic Records in 
the National Museum of Ancient Art (Lisbon, Portugal)”, in ATLANTI Review for modern archival theory and practice, 
Vol. 22, 2, Trieste, 2012. 

Soares, Luís, “Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal – projecto de investigação” in ACTAS DO III 
SEMINÁRIO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN MUSEOLOGIA – Volume 6 – Historia de las Colecciones, Historia 
de los Museos, Madrid, 2011.  
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O Arquivo do Museu Nacional de Arte Antiga possui tipologias documentais 

muito distintas. No Arquivo Fotográfico, conserva-se material visual e gráfico; o 

Arquivo da Secretaria, cujo âmbito cronológico precede a fundação do Museu, guarda 

toda a documentação administrativa, e partilha documentação com uma terceira 

tipologia documental: os espólios pessoais de Directores e Conservadores. 

Apresentamos o organograma desenvolvido por Maria Helena Fidalgo7, antiga 

Bibliotecária do Museu de Arte Antiga, que identifica todos os constituintes do 

universo documental do Museu de Arte Antiga. 

Na parte esquerda da árvore formada a partir do organograma abaixo 

representado, vemos os nomes de José de Figueiredo e de João Couto, e também de 

alguns conservadores internos do MNAA, cujos fragmentos de acervos documentais 

profissionais, ou por vezes pessoais, se encontram não raras vezes coleccionados no 

mesmo fundo, com a mesma localização física, como a seguir será exposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1 – Organograma de todo o acervo documental do Museu Nacional de Arte Antiga 

 

                                                           

7 
Maria Helena Fidalgo nasceu em 1950. Licenciou-se em História, variante de História da Arte, pela Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa. Trabalhou no Museu Nacional de Arte Antiga entre 1969, quando ocupou 
um cargo administrativo na Secretaria do Museu, e 2009, ano em que se reformou da Biblioteca do MNAA. Em 
1978 elaborou o plano para reestruturar a Biblioteca do Museu de Arte Antiga, e até 1980 coordenou a equipa 
que participou nessa reestruturação. No mesmo ano colaborou na elaboração do Catálogo Colectivo das 
Bibliotecas de Museus. 

 



 

 
8 

Ao centro, Maria Helena Fidalgo coloca o fundo da secretaria, o arquivo 

administrativo, que em qualquer instituição deve ser dividido nas seguintes categorias: 

definitivo, intermédio e corrente. Na verdade, no âmbito cronológico deste projecto, só 

o arquivo definitivo detém o nosso interesse. Além dos elementos que acabámos de 

referir, Maria Helena Fidalgo mostra-nos ainda os legados à Biblioteca, ou os 

documentos de suporte não textual, como o Arquivo Fotográfico, por exemplo, que 

contribuem para a diversidade e heterogeneidade do acervo documental do Museu 

Nacional de Arte Antiga. Os documentos referentes ao Curso de Conservadores de 

Museu não figuram no organograma que observámos. Até ao início do Projecto Fontes, 

o fundo da documentação que deu origem à nossa dissertação nunca havia sido 

tratado como "fundo documental". 

Segundo o Grupo de Trabalho de Normalização da descrição em Arquivo, um 

fundo documental deve “possuir um nome e existência jurídica, decorrente de uma lei 

ou decreto, precisos e datados; apresentar atribuições precisas e estáveis, definidas 

por um texto com valor legal; deter uma posição precisa numa hierarquia 

administrativa; ter poder de decisão para a resolução de assuntos que tocam às suas 

competências; apresentar uma orgânica interna definida”.8 

O último ponto citado, referente a uma orgânica interna definida, nunca pode 

deixar de ser uma questão central num projecto que se desenrole a partir das ciências 

documentais, e foi absolutamente crucial para o Projecto Fontes, que por tratar fundos 

documentais de naturezas muito diversas, precisou de adoptar tratamentos diferentes, 

considerando o estado ou o modo como determinado fundo se constituía. Os dois 

fundos documentais mais pequenos – Exposição de Arte Ornamental e Academia 

Nacional de Belas Artes – e também mais antigos, não ofereceram, pelo seu tamanho 

reduzido, e por serem constituídos essencialmente por fichas de empréstimo ou 

Relações de objectos e/ou instituições, dificuldades na sua organização intelectual 

destinada ao DigitArq e respectiva disponibilização online. O fundo João Couto, o mais 

recente de todos, tinha sido já objecto de um plano de classificação interno, que o 

Museu de Arte Antiga adoptou a partir de 1953. Este último, constituía, portanto, um 

caso mais simples, uma vez que todas as unidades de instalação estavam uniformizadas 

em dossiers iguais, com separadores que correspondiam ao nível de documento 
                                                           

8
 Grupo de Trabalho de Normalização da descrição em Arquivo, Trabalho desenvolvido para reunião, 2003. 
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composto. Foram apenas criadas na árvore organizacional do DigitArq as séries (nível 

arquivístico entre o fundo e o documento), que agruparam os documentos existentes 

em núcleos de “Correspondência Nacional”, “Correspondência Internacional”, ou 

ordenados por instituições que partilharam informação com o Museu Nacional de Arte 

Antiga, a direcção, ou a colaboração de João Couto, como no caso das séries referentes 

à “Junta Nacional de Educação”, ao “Instituto de Alta Cultura” ou à “Fundação Casa de 

Bragança”. 

A diversidade na natureza de documentos, nos produtores e na cintura 

cronológica do Fundo José de Figueiredo, levou à necessidade de construção de um 

plano de classificação, da autoria de Leonor Calvão Borges, a quem coube também a 

responsabilidade pela formação dos bolseiros de investigação, cuja “árvore” 

arquivística apresentamos em anexo9. Toda a organização material deste fundo 

constituído fisicamente por caixas foi conceptualmente desintegrada, foram 

constituídas secções, subsecções, sub-subsecções, séries, documentos compostos e 

documentos simples. O fundo José de Figueiredo não respeita apenas as datas entre a 

posse do cargo da direcção do Museu e seu desempenho até ao momento de morte do 

mesmo, pelo contrário, extravasa-as, principalmente na época que antecedeu a 

formação do Museu Nacional de Arte Antiga. Este fundo conserva, portanto, 

documentação que diz respeito ao Museu Nacional de Bellas Artes e Archeologia, 

dependente, na altura, da Academia Real de Belas Artes, mas que, muito 

provavelmente, por ser consultada e usada no gabinete do Director, foi agregada à 

documentação produzida por ele. Ainda mais evidente é o caso da documentação com 

origem noutros produtores, que ocupa uma percentagem razoável na totalidade do 

fundo José de Figueiredo. Assim, além da documentação coleccionada/produzida pelos 

conservadores do Museu à data – Manuel de Macedo, Luís Keil, João Couto – existe 

muita documentação oficialmente produzida pela direcção do museu que na verdade é 

assinada por Luciano Freire. As longas estadias de José de Figueiredo no estrangeiro 

conferiram a Freire um lugar de direcção interina e de responsabilidade de gestão das 

políticas internas. Pode até dizer-se que grande parte da documentação do fundo José 

                                                           

9
 Tabela plano de classificação em anexos, página 104.  

 



 

 
10 

de Figueiredo tem como produtor Luciano Freire. De acordo com essas premissas, este 

fundo documental foi dividido em três grandes secções: “Actividade Privada”, 

“Actividade Profissional” e “Documentação Coleccionada”. A primeira grande secção 

subdivide-se em “Dados Pessoais”, “Apontamentos”, “Documentos sobre a sua Morte” 

e “Correspondência”, cujas sub-séries são “Familiar” e “Luciano Freire”, esta última 

dedicada exclusivamente a correspondência trocada entre Figueiredo e Freire, durante 

as longas ausências do primeiro. A secção dedicada à Actividade Profissional de 

Figueiredo abrange o “MNAA” com “Obras” e “Actividades Culturais”; “Relatórios e 

Pareceres”; “Recursos Humanos”; “Registo de Obras”; “Correspondência”; “Conselho 

de Arte e Arqueologia” e “Comissão de Inventário e Beneficiação da Pintura Antiga em 

Portugal”. A “Documentação Coleccionada”, o terceiro grande grupo de 

documentação, organiza-se, como já referimos, por pastas que guardam documentos 

produzidos por outras instituições, anteriores à fundação do museu: “Academia Real de 

Bellas Artes”, ou por conservadores do Museu, contemporâneos da direcção de José de 

Figueiredo, “Luciano Freire”, “Manuel de Macedo”, “Luís Keil” e “João Couto”. 

Segundo os pontos acima enunciados, recuperados das Normas do Grupo de 

Trabalho de Normalização da descrição em Arquivo, (cf. nota 7), e aplicados no Arquivo 

do MNAA como exemplificado, podemos afirmar que o Curso de Conservadores de 

Museu, e quanto às considerações de um núcleo documental enquanto fundo, 

constitui de facto um dos fundos do Arquivo do Museu Nacional de Arte Antiga, 

atestado pelos artigos 58 e 59 do capítulo V do Decreto 20985, de dia 7 de Março de 

1932, que provam a sua existência jurídica e as suas atribuições precisas e estáveis:  

“Os directores dos Museus Regionais e conservadores dos Museus serão de nomeação do Governo, 

precedendo tirocínio de três anos no Museu Nacional de Arte Antiga e concurso de provas públicas, 

sendo motivo de preferência, em igualdade de classificação, a qualidade do serviço prestado como 

conservador adjunto.”; “Os conservadores tirocinantes serão nomeados pelo Governo, sob proposta do 

director do Museu Nacional de Arte Antiga, passando à categoria de adjuntos depois de três anos de 

bom e efectivo serviço.”
10

 

Assim, à semelhança do tratamento dado aos documentos escolhidos pelo 

Projecto Fontes, e tendo sido este o mote para a presente investigação, os documentos 

                                                           

10 Decreto n.º 20985, artigos 58º e 59º, (32-03-07), ver anexos, nota 3, página 108. 
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do fundo do Curso de Conservadores de Museu estão a ser objecto de tratamento 

idêntico aos restantes. Não fazendo formalmente parte do projecto, assumimos a 

tarefa de registar os seus dados no DigitArq, o que contribui para a sua pesquisa e 

inventariação doravante disponibilizada para futuras investigações. 

Fisicamente, o fundo é composto por nove caixas-dossier, um álbum de 

fotografias, quatro livros de ponto, 15 dossiers de sumários, folhas de presenças, 

ofícios expedidos e frequências, três livros de actas, 18 dossiers contendo exames de 

aptidão e sumários. Nas caixas encontram-se os processos individuais dos alunos, com 

as devidas fichas de identificação preenchidas, bem como os elementos de avaliação, 

nomeadamente os exames teóricos, respeitantes a cada um deles. 

Os cadernos de actas são a mais importante prova escrita do funcionamento 

das sessões leccionadas aos conservadores-tirocinantes, e por isso mesmo merecerão, 

no desenrolar desta investigação, uma análise mais atenta, uma vez que neles nos são 

narradas as sessões de estudo dos anos compreendidos entre 1934 e 1945, e portanto, 

nas suas páginas, é relatado o seu funcionamento geral. 

Também no arquivo administrativo, isto é, no Arquivo MNAA, encontramos o 

Curso de Conservadores presente nos assuntos administrativos gerais, com ofícios que 

tratam das inscrições ou admissões aos exames por parte dos alunos. Existem ainda 

vestígios do nosso fundo-objecto noutros fundos documentais do Museu, como no do 

Director João Couto, que alberga um dossier totalmente dedicado ao Curso de 

Conservador, com a compilação da legislação existente e de algumas notas sobre 

temas museográficos para aulas; no fundo do primeiro Director, José de Figueiredo. 

Neste último, na caixa onde se conservam os documentos ligados à instalação do 

museu, à História do edifício e às suas alterações, surge uma pasta relativa a “Sessões 

para conservadores”11. 

Retomando as normas que acima referimos, entendemos que o facto da 

documentação relativa ao Estágio/Curso de Conservadores “povoar” de modo disperso 

                                                           

11 Arquivo MNAA, Fundo José de Figueiredo, Caixa 2, Pasta 3, [Disponível no Museu Nacional de Arte 

Antiga,]; A partir dos anos 40, não podemos precisar o ano, estas sessões de estudo juntavam 

Conservadores estagiários e Conservadores do Museu Nacional de Arte Antiga na mesma sessão, 

tratando do mesmo tema. 
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o Arquivo do Museu de Arte Antiga, que se apresenta, como vimos, heterogéneo e 

variado, indica a sua existência enquanto Fundo arquivístico, por ocupar 

administrativamente um assunto independente, com competências próprias. 

 

O “Estado da Arte” no Estudo das Fontes do Ensino Museológico 
 

A pertinência da documentação guardada no Museu de Arte Antiga referente 

ao Curso de Conservadores traduz-se essencialmente na possibilidade de acompanhar 

a formação museológica em Portugal durante um importante período do século XX, 

traçando um perfil de conservador de museu. A documentação, que ainda não havia 

sido tratada arquivisticamente, não poderia ser conhecida com profundidade. Os 

investigadores em museologia frequentemente requisitam para consulta os processos 

individuais dos estagiários ou alunos do Curso, nomes que marcaram a História da Arte 

ou dos Museus em Portugal; a restante documentação, no entanto, que prova o modus 

operandi do estágio, particularmente nos primeiros anos da sua existência, é pouco 

conhecida. Este trabalho procurará colmatar a falha na difusão desta documentação, 

cuja divulgação pode contribuir com novas abordagens para a História da Museologia 

Portuguesa. 

É particularmente importante para este "estado da arte", mencionar as 

investigações de doutoramento inseridas no Projecto Fontes cujos temas e âmbitos 

cronológicos foram usados como bibliografia específica: o trabalho de Emília Ferreira, 

sobre a Exposição de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola de 1882, evento 

primordial para a fundação do Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia, mais 

tarde Museu Nacional de Arte Antiga; e a investigação ainda em curso de Joana Baião 

sobre uma das principais figuras da cena cultural portuguesa no início do século XX, 

José de Figueiredo12. 

Sofia Lapa, cuja investigação se encontra também associada ao Projecto Fontes 

para a História dos Museus de Arte em Portugal13, apresentou ao Congresso de História 

                                                           

12 FERREIRA, Emília -Lisboa em Festa: A Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e 
Espanhola, 1882, Antecedentes e Materialização. Dissertação de doutoramento em História da Arte 
Contemporânea, Lisboa: FCSH -UNL, 2010; BAIÃO, Joana –José de Figueiredo (1872-1937). Sua acção e 
contributos no panorama historiográfico, museológico e patrimonialista em Portugal.Lisboa: FCSH/UNL. 

13 LAPA, Sofia, 40 anos em exposição permanente no Museu Calouste Gulbenkian. Contributos para uma 
crítica do objecto museológico, Lisboa, FCSH/UNL. 

http://iha.fcsh.unl.pt/uploads/JoanaBaião.pdf
http://iha.fcsh.unl.pt/uploads/JoanaBaião.pdf
http://iha.fcsh.unl.pt/uploads/SofiaLapa.pdf
http://iha.fcsh.unl.pt/uploads/SofiaLapa.pdf
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de Arte, em 2012, uma comunicação acerca de Maria José de Mendonça14, 

conservadora no Curso ministrado no Museu Nacional de Arte Antiga e que acabou por 

assumir a sua direcção a seguir a João Couto. Maria José de Mendonça aceitou 

programar, em 1956, o Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, objecto de estudo do 

doutoramento de Sofia Lapa. Para esta comunicação a autora centrou-se no período 

inicial da formação da museóloga, abordando, por isso, a fundação e o funcionamento 

do Curso de Conservadores, e pesquisando na mesma documentação que a presente 

dissertação pretende mostrar. 

A tese de Doutoramento de Madalena Cardoso da Costa15 é, entre as 

investigações nacionais em curso, aquela que mais convive com a cronologia da nossa 

dissertação de mestrado, uma vez que o seu sujeito do estudo, João Couto, foi o 

grande impulsionador da formação museológica e da educação pela Arte através do 

museu. Pretende avaliar e considerar o papel do segundo director do MNAA, como 

uma das figuras centrais não só na museologia Portuguesa, mas também na educação 

pela arte. 

Internacionalmente, devemos também indicar as fontes que se cruzam com o 

propósito desta tese. A Escola do Louvre, em Paris, partilha com o Museu do Louvre 

não só o edifício do Palácio Real, mas também o renome de uma das maiores 

instituições culturais mundiais. É especialmente importante o exemplo desta escola, 

que terá constituído o modelo para o estágio português, por meio dos contactos e 

estadias de José de Figueiredo em Paris. Este assunto terá uma abordagem mais 

pormenorizada adiante, motivo que nos levou a uma conversa com Philippe Durey, 

conservador do Museu do Louvre e Director da Escola do Louvre. Durey tem em curso 

o estudo da História da "Ècole", que verá a sua publicação nos próximos anos. Até aqui, 

a única tese que integralmente trata a instituição escolar do Louvre data de 1967, por 

Monique Laurent, mais tarde conservadora do Museu Rodin na Pensilvânia.16 

                                                           

14
LAPA, Sofia, “Como se forma uma museóloga? Contributos para o estudo de Maria José de Mendonça 

(Museu Nacional de Arte Antiga, 1933-1938)”, Lisboa, 2012. 

15 
COSTA, Madalena Cardoso da, João Rodrigues da Silva Couto (1892-1968). Do pensamento à acção 

museológica, seu contributo para a museologia portuguesa do século XX, Universidade de Coimbra. 

16 Laurent, Monique, L'École du Louvre, 1932 – 1962 : ses méthodes, ses résultats, Paris, Ècole du Louvre: 
1967. 
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A comemoração dos 100 anos da Implantação da República Portuguesa, em 

2010, coincidiu, de um modo que não é casual, com o interesse académico em 

aprofundar os conhecimentos sobre as figuras que protagonizaram esse período 

histórico, tão determinante para a democratização da Cultura em Portugal, e nelas se 

inclui a acção de José de Figueiredo e a renovação do Museu Nacional. 

Assim, a pertinência da divulgação da documentação, pertencente ao Museu de 

Arte Antiga, e respeitante ao Curso de Conservadores de Museu é assumida por duas 

vias: uma, ao realçar a inovação introduzida por Figueiredo em 1932, a partir da 

influência adquirida em Paris. A outra via será assumida pelos nomes das 

personalidades que, efectivamente, constituíram a museologia portuguesa e geriram 

os museus nacionais, quer à data das suas fundações, quer durante a sua existência, a 

partir da formação alicerçada no Museu das Janelas Verdes. 

 

Contexto pré-Histórico da Criação do Curso de Conservadores: 
A Questão Religiosa na I República – Da Lei de Separação e do Advento das Colecções 
do Estado ao Museu Nacional de Arte Antiga 

 

“(…) A rua mandava. Considerada responsável pelo atraso do País, a Igreja Católica não 

escapava ao zelo dos revolucionários. As perseguições começaram logo no dia 5, com 

assaltos a casas e colégios religiosos, umas vezes feitos de forma mais ou menos 

pacífica, outras vezes seguidos de saques e/ou de fogo posto que tudo destruía. Por 

exemplo, o Seminário dos Padres do Espírito Santo, situado em Carnide, então 

arrabalde de Lisboa, foi atacado pelas 17 horas daquele dia. Sem poderes passados por 

qualquer autoridade os assaltantes procuraram armas, detiveram padres e 

seminaristas e trouxeram-nos para Lisboa.”17 

    Arnaldo Madureira, 2003 

 

Em 1900, os recenseamentos mostram Portugal como um país em que apenas 

6000 habitantes, de um total de 5 milhões aproximadamente, professavam uma fé 

diferente da católica apostólica romana, ou se assumiam agnósticos ou ateus.18 

                                                           

17 Madureira, Arnaldo, A Questão Religiosa na I República – Contribuições para uma autópsia, p.27, 
Livros Horizonte, Lisboa, 2003. 

18
Madureira: 2003. 
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As premissas republicanas de igualdade social e laicização do poder colidiam 

com a autoridade religiosa sobre a sociedade e com os seus valores dominantes, tidos 

pelos Republicanos como entrave ao desenvolvimento cultural e educacional da 

população portuguesa. 

Além da riqueza patrimonial móvel e imóvel oriunda de cabidos e conventos 

femininos ainda não encerrados, o poder que a Igreja Católica continuava a exercer no 

período final da Monarquia Constitucional abrandava, ou mesmo travava, a adaptação 

portuguesa aos ideais saídos da Revolução Francesa, assentes na reivindicação da 

igualdade perante a Lei. 

Dez anos antes da promulgação da Lei republicana da Separação do Estado das 

Igrejas, o Decreto de Hintze Ribeiro19 autorizara a existência de congregações religiosas 

em Portugal, desde que dedicadas à instrução, caridade ou propaganda da civilização 

(Decreto de 18 de Abril de 1901). Este foi entendido pelos Republicanos como um 

documento contraditório mesclando leis do Marquês de Pombal (Decreto de Setembro 

de 1759), com as leis resultantes da vitória Liberal de 1834 (Decreto de Março de 1834) 

e com as leis de Joaquim António de Aguiar (Decreto de Agosto de 1867) e substituído 

pelo Decreto de 8 de Outubro de 1910 – fiel à doutrina liberal –, determinando então a 

República que os bens das instituições religiosas fossem alvo de inventário e 

arrolamento. 

No início de 1911, depois de alguns meses marcados pela relação mais do que 

conturbada entre o Governo e a Igreja Católica, e pela execução da Lei do registo civil 

obrigatório, o caminho para a lei da Separação entre o Estado e as Igrejas parecia mais 

claro. Episódios como ataques e assaltos a igrejas, centros católicos ou monárquicos, e 

a fuga do núncio apostólico do Vaticano, decorridos da fúria republicana, resultaram na 

interrupção das relações portuguesas com a Santa Sé. Do outro lado da peleja, os 

                                                           

19 Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro, (1849-1907), foi uma das mais importantes personalidades políticas 
portuguesas na fase final da Monarquia Constitucional. Foi Presidente do Concelho de Ministros de 
Portugal por três vezes, entre 1893 e 1906. A sua demissão, em 1906, esteve associada à crescente 
popularidade dos Republicanos e à instabilidade social desse período, a que Hintze Ribeiro respondeu 
com forte repressão policial, considerada pela Casa Real como excessiva. O Decreto de 18 de Abril de 
1901 foi um Decreto controlador das casas religiosas em que “apenas são admitidas as [casas religiosas] 
que se dediquem à instrução ou beneficência ou à propaganda da fé e civilização no Ultramar”, in 
http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/indexfro1.php3?http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/ideologias/anticlericalism
o.htm, [acedido em 06-04-2013]. 

 

http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/indexfro1.php3?http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/ideologias/anticlericalismo.htm
http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/indexfro1.php3?http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/ideologias/anticlericalismo.htm
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padres Jesuítas expulsos do território português procuraram, através da publicação de 

protestos, minar a opinião estrangeira quanto ao novo regime político. Por cá, vários 

sacerdotes juntaram-se aos partidos monárquicos, manifestando-se acerrimamente 

contra o novo regime: “(...) ao anticlericalismo que se instalara no Governo, nas ruas e 

na imprensa republicana, respondiam muitos padres com a sua oratória nos púlpitos, 

com a leitura que faziam dos acontecimentos junto dos paroquianos, com a recolha de 

assinaturas contra as leis da República, com a sua participação na difusão de boatos e 

em conspirações militares contra o novo regime”.20 Estas acções acabaram, para muitos 

sacerdotes, por serem punidas com pena de prisão, ao abrigo do artigo 137 do Código 

Penal, que proibia a injuriação de qualquer autoridade pública. 

No sentido inverso, alguns religiosos começaram a manifestar algum 

conformismo com uma futura Lei que separasse o Estado da Igreja, como é o caso do 

reverendo da freguesia de Santa Isabel, em Lisboa, que afirmava aceitar a 

independência dos cultos. 

No entanto, a Pastoral Colectiva do Episcopado Português ao Clero e Fiéis de 

Portugal, redigida pelos bispos portugueses, lida e explanada nas cerimónias religiosas, 

assumia o “acatar” das leis republicanas, sem contudo pretender cumpri-las; a sua 

difusão pela população crente era uma tentativa de bloquear a acção governativa. O 

governo respondeu a este documento com a proibição da sua leitura, de onde 

resultaram várias detenções de padres que obedeceram às ordens episcopais e leram 

publicamente a circular. 

Neste ambiente belicoso, foi redigida e promulgada a 20 de Abril de 1911, a Lei 

de Separação do Estado das Igrejas. Os seus sete capítulos apresentavam os deveres e 

os direitos das Igrejas. Para o entendimento do processo nacional que seguiu a 

promulgação da Lei da Separação, e no âmbito desta dissertação, importa pôr em foco 

o capítulo IV, “Da propriedade e encargos dos edifícios e bens”, e o capítulo V “Do 

destino dos edifícios e bens”. O primeiro ocupava-se da instalação, nos edifícios 

religiosos expropriados, de serviços públicos considerados úteis, como escolas ou 

quartéis, e do arrolamento destes edifícios, bem como dos bens móveis neles contidos. 

Uma comissão concelhia de inventário procederia a estes arrolamentos, durante três 

meses, de paróquia em paróquia, obedecendo à Comissão central da execução da Lei 

                                                           

20 Madureira: 2003. 
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de Separação, integrada no Ministério da Justiça e dos Cultos, presidido por Afonso 

Costa.21 Os bens que se soubessem indevidamente na posse de terceiros seriam 

inventariados na mesma medida. E, se algum destes, possuindo interesse histórico ou 

artístico de relevância, não estivesse ainda classificado, passaria a fazer parte de um 

inventário especial, como forma de protecção das obras de arte nacionais. O artigo 76 

do capítulo IV é particularmente determinante para a História da Museologia 

Portuguesa, uma vez que proporciona a reunião de Colecções fora das zonas urbanas 

de Lisboa, Porto e Coimbra: “Serão organizados museus de arte regionais onde ainda 

não existirem estabelecimentos do Estado desta natureza”22. O Museu de Arte Antiga, 

como iremos ver, haveria de ter um papel preponderante na formação das Colecções, 

primeiro, e do pessoal, depois, em alguns destes museus regionais. 

A Lei de Separação foi uma das mais estruturantes acções do Primeiro Governo 

Provisório e respectivo Ministério da Justiça, tornando-se na “grande questão da 

República Portuguesa”.23 Não obstante, e ainda que tenha que ser entendida como 

consequência do alvor do regime republicano, esta Lei não representa só por si o início 

da construção das colecções públicas em Portugal. É um facto que os arrolamentos da 

Casa Real e das Casas Nobres arrancam com o fim da Monarquia. No entanto, a recolha 

dos bens eclesiásticos dos mosteiros masculinos estava já em curso desde a vitória 

liberal de 1834. Subjugado institucionalmente pelos efeitos desta recolha imensa, que 

acumulou, sob custódia do Estado, muitíssimos objectos de elevado valor artístico e 

histórico, o Marquês de Sousa Holstein, vice-inspector da Academia Real de Belas-

Artes, nomeou uma comissão oficial, que em 1875 propôs ao Governo uma reforma no 

ensino das Belas Artes e a organização de um Museu de pintura, escultura, desenho, 

gravura, arte ornamental e arqueologia. As pinturas conventuais foram armazenadas 

no extinto Convento de S. Francisco da Cidade, no Chiado, onde tinham sido reunidos 

também os livros das bibliotecas conventuais e onde funcionou, até 1965, a Biblioteca 

Nacional. A “cidade de S. Francisco”24, assim apelidada pela função de sede-armazém 

                                                           

21
 Lei da Separação do Estado das Igrejas, Decreto de 20 de Abril de 1911, Capítulo IV, Artigo 63º, in 

www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Leisep.doc, [acedido em 06-05-2013]. 

22 
Op. cit. pp. 37-38. 

23 Lei de Separação da Igreja do Estado (1911-04-20). 

24 http://www.fba.ul.pt/informacao-institucional/historia/ [acedido em 06-05-13]. 

http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Leisep.doc
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Leisep.doc
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Leisep.doc
http://www.fba.ul.pt/informacao-institucional/historia/


 

 
18 

que desempenhou durante a recolha dos bens religiosos, ocupava a área onde ainda 

hoje se encontram o Museu Nacional de Arte Contemporânea, a Faculdade e a 

Academia de Belas Artes. As alfaias litúrgicas, no entanto, seguiram para a Casa da 

Moeda, sofrendo triagem aquelas que se entenderam mais relevantes do ponto de 

vista artístico e histórico e portanto, mais adequadas a ser musealizadas. 

Criada a 25 de Outubro de 1836, a Academia Nacional de Belas Artes, instalada 

nas dependências do Convento de S. Francisco, tinha como premissa ser uma escola de 

formação artística para os novos pintores, mas também uma Pinacoteca, ao constituir e 

mostrar, a partir das telas recolhidas dos Conventos extintos, uma Galeria Nacional de 

Pintura, que tardava em chegar a uma capital europeia patrimonialmente tão rica, 

como a cidade de Lisboa.25 

Antes ainda de uma Galeria regulamentada, com catálogo, abrir ao público, a 

pinacoteca existente, essencialmente de funções didácticas, viu a sua qualidade 

reforçada após incorporar quadros, adquiridos no leilão de 1844, da falecida Rainha 

Carlota Joaquina. Em 1859, as pinturas vindas do Palácio da Bemposta, residência de D. 

João VI, juntaram-se às 366 peças seleccionadas do espólio dos Conventos extintos, 

para serem expostas em S. Francisco. As verbas concedidas por D. Fernando II à 

Academia permitiram que, entre 1865 e 1869, se comprassem a particulares “mais de 

uma centena de quadros, maioritariamente de escolas estrangeiras”26, que 

enriqueceram a colecção exibida, e teriam a exclusividade de uma das cinco salas da 

recém-existente Galeria pertencente à Academia de Belas Artes de Lisboa. Todavia, as 

salas destinadas à Galeria de Pintura mostraram ser pouco apropriadas para encerrar 

em si um acervo tão valioso, devido às suas desadequadas condições, do ponto de vista 

das exigências de conservação museológica. 

Uma das salas estaria destinada à Pintura Portuguesa, ensaiando-se pela 

primeira vez o agrupamento temático do que se viria a chamar de “Escola Portuguesa”. 

Esta opção museográfica, expressa por Sousa Holstein no catálogo da Galeria, de 1868, 

permitiria que se estudasse “mais facilmente a questão da existência da nossa 

                                                           

25 Remetemos para bibliografia específica os planos de estudos e o funcionamento orgânico da 
Academia lisboeta: Lisboa, Maria Helena, As Academias e Escolas de Belas Artes e o Ensino Artístico 
(1836-1910), Lisboa, Colecção Teses, Edições Colibri, 2007, pp. 37 – 97. 

26 Ramos, Rui, “A Cultura republicana”, em História de Portugal, Vol. VI, direcção de José Mattoso, 
Lisboa, Editorial Estampa, 2001, p.355. 
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escola”27, representando um marco no início do estudo das Colecções Portuguesas e da 

museografia em Portugal. Esta Galeria de Pintura cria o verdadeiro ímpeto para o 

reconhecimento da necessidade de um espaço que funcione como Museu definitivo e 

central.28 

Ao intento associado à Galeria de Pintura juntou-se o sucesso da Exposição 

Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola, em Lisboa em 1882, depois 

da primeira experiência no South Kensignton Museum, em 1881. O Palácio Alvor-

Pombal, à data nas mãos da Academia Real de Belas Artes, servia de armazém, uma vez 

que S. Francisco era já pequeno para a recepção de tantos bens arrolados dos 

Conventos. A Rua das Janelas Verdes, sua morada, seria então o palco para receber a 

segunda Exposição Ornamental, um ano depois da original de Londres.29 

Em 1884 abre, finalmente, no mesmo Palácio onde tinha tomado lugar a grande 

Exposição de Arte Ornamental de Lisboa, o Museu Nacional de Bellas Artes e 

Archeologia, o primeiro grande Museu nacional português, de que foi primeiro director 

António Tomás da Fonseca. “A secção de pintura do novo museu ocupava a maior 

parte da área do andar nobre do palácio Alvor, distribuindo-se por 10 salas. O catálogo 

inaugural dá-nos informação das peças expostas (da Sala A à Sala J), revelando a 

tentativa de alinhamento do percurso por épocas, mas misturando, na mesma sala, 

obras de “escolas” diversas.”30 

                                                           

27 Carvalho, José Alberto Seabra, Carvalho, Marta Barreira, “Museus e exposições: ideias, formas e 
discursos de representação e celebração da Arte Portuguesa (do Liberalismo ao Estado Novo)”, in Arte 
Portuguesa da Pré-História ao Século XX, Vol. 20, direcção Dalila Rodrigues, Lisboa, Fubu Editores, 2009, 
p. 96. 

28 Este é o tema de uma das investigações de doutoramento agregadas ao Projecto Fontes para a 
História dos Museus de Arte em Portugal, que se encontra em curso, da autoria de Hugo Xavier e 
intitulada A Galeria Nacional de Pintura da Academia de Belas Artes de Lisboa: da formação do acervo à 
criação do Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia (1834-1884). Lisboa: FCSH/UNL. 

29
 Aqui se apresenta o tema de outra das investigações associadas ao Projecto Fontes, esta já concluída, 

de Emília Ferreira, Lisboa em Festa: A Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e 
Espanhola, 1882, Antecedentes e Materialização. Dissertação de doutoramento em História da Arte 
Contemporânea, Lisboa: FCSH -UNL, 2010. 

30 
Holstein, Sousa, Catálogo Provisório da Galeria Nacional de Pintura Existente na Academia Real das 

Bellas Artes de Lisboa, 1868,  in  

http://books.google.pt/books?id=VSFHAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-
PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, [acedido em 04-09-2012]. 

http://books.google.pt/books?id=VSFHAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
http://books.google.pt/books?id=VSFHAQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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Após a Implantação da República31, a direcção do Museu é assumida pela figura 

pela qual a Museologia Portuguesa parecia esperar, José de Figueiredo. O Museu passa 

a intitular-se Museu Nacional de Arte Antiga. Com a mudança de direcção, a 

organização e a exposição do museu mudam drasticamente, pelas opções 

museográficas do Director, um violento crítico da museografia oitocentista antes 

aplicada, mas também, pela ideia de uma nova prática museológica que deveria 

exercer-se no resto do País sob o magistério central do Museu Nacional de Arte Antiga. 

                                                           

31
 Momento histórico português para cujo estudo importa referenciar bibliografia especializada: 

Constituição de 21 de Agosto de 1911; Oliveira, Carlos de, Lei Da Separação Do Estado Das Igrejas 
Anotada. Com Um Prefácio Do Dr. Afonso Costa. Porto: Companhia Portuguesa Editora, 1914; Ramos, 
Rui, “As guerras da República (1911-1917)”, in História de Portugal, Sexto volume, (Dir. José Mattoso), 
Círculo de Leitores, 1994. 
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José de Figueiredo nasceu no Porto, em 1872. Licenciado em Direito pela 

Universidade de Coimbra, aprofundou os seus estudos de arte e museologia na École 

du Louvre, em Paris, apesar de não ter frequentado formalmente a instituição. Joana 

Baião, cuja investigação já foi referida, tem em curso na sua tese de doutoramento, 

um retrato biográfico e profissional de José de Figueiredo que irá lançar luz sobre a 

personalidade do museólogo.32 

O episódio relativo à descoberta e restauro dos Painéis de S. Vicente de Fora,33 

que se reveste da maior importância e mediatismo na História da Arte Portuguesa, 

haveria de marcar a carreira de José de Figueiredo, levando-o à Direcção do Museu 

Nacional de Arte Antiga, e à autoria de obras como Algumas palavras sobre a evolução 

da arte em Portugal, Arte portuguesa primitiva: Gregorio Lopes e a Infanta D. Maria, O 

pintor Nuno Gonçalves, Metsys e Portugal. 

A partir de 1911, já como director do Museu-mãe Português, José de Figueiredo 

integra a Comissão de Inventário e Beneficiação da Pintura Antiga em Portugal, bem 

como o Conselho de Arte e Arqueologia, como membro da Comissão de Arrolamento 

dos Paços Reais. Foi, nesta data, Inspector dos Museus Regionais. Acumulou ainda os 

cargos de Presidente da Academia Nacional de Belas Artes e membro da Junta 

Nacional de Educação, até ao ano da sua morte, 1937, a 18 de Dezembro. 

Figueiredo revolucionou o funcionamento do novo Museu Republicano, 

desafectando-o das opções feitas para o seu antepassado, o Museu de Bellas Artes e 

Archeologia.34 Abandonou as fórmulas datadas das paredes forradas e amontoadas de 

                                                           

32
Remetemos para referência bibliográfica os artigos de sua autoria que se encontram já publicados: 

“José de Figueiredo, historiador e crítico de arte, director do Museu Nacional de Arte Antiga. A sua 
contribuição no panorama historiográfico e museológico português.”, Actas Simpósio Património em 
Construção, 2011; “A revolução de Figueiredo. Museologia e investigação em Portugal (1911-1937)”, III 
Seminário Iberoamericano de Investigação em Museologia, 2011; “Um museu na 1.ª República. O Dr. 
José de Figueiredo e o Museu Nacional de Arte Antiga”, Colóquio "Museus e República", 2010. 

33
 Dagoberto Markl, O Retábulo de S. Vicente da Sé de Lisboa e os Documentos, Editorial Caminho, 

Lisboa 1988; Dagoberto Markl, O Essencial sobre Nuno Gonçalves, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 
Lisboa 1987; Nuno Gonçalves, Novos Documentos, Instituto Português de Museus / Reproscan, Lisboa 
1994; António Manuel Gonçalves, Do Restauro dos Painéis de S. Vicente de Fora, Amigos do Museu de 
Arte Antiga, Lisboa 1960. 

34
 “O novo director [José de Figueiredo] tinha ideias próprias acerca da forma de apresentar as obras de 

arte nas salas do museus. O seu critério, depois banalizado, assentava em duas bases muito simples: 
expor apenas o que tinha real mérito e mostrar esse conjunto seleccionado de forma tal que os 
objectos, colocados com intervalos criteriosamente estabelecidos, se não se prejudicassem uns aos 

http://www.academia.edu/1713160/Jose_de_Figueiredo_historiador_e_critico_de_arte_director_do_Museu_Nacional_de_Arte_Antiga._A_sua_contribuicao_no_panorama_historiografico_e_museologico_portugues
http://www.academia.edu/1713160/Jose_de_Figueiredo_historiador_e_critico_de_arte_director_do_Museu_Nacional_de_Arte_Antiga._A_sua_contribuicao_no_panorama_historiografico_e_museologico_portugues
http://www.academia.edu/1713158/A_revolucao_de_Figueiredo_._Museologia_e_investigacao_em_Portugal_1911-1937_
http://www.academia.edu/1713157/Um_museu_na_1._Republica._O_Dr._Jose_de_Figueiredo_e_o_Museu_Nacional_de_Arte_Antiga
http://www.academia.edu/1713157/Um_museu_na_1._Republica._O_Dr._Jose_de_Figueiredo_e_o_Museu_Nacional_de_Arte_Antiga
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quadros, que não permitiam a leitura e apreciação de nenhum deles. Organizou o 

percurso pelas salas através de um “notável ritmo eclético (…) de apresentação de 

pintura em que às mais ou menos nítidas divisões por escolas, se sobrepõem, 

subtilmente, uma coerência cronológica em cada sala e um alinhamento geral também 

estruturalmente cronológico.”35 

Sucede a José de Figueiredo, João Couto, que não segue, na íntegra, as 

vontades do seu antecessor. É na sua direcção que as obras de ampliação36 do Museu 

têm continuidade e término, já em 1947. Estas obras de ampliação, além de 

oferecerem ao Museu uma Biblioteca e uma Sala de Conferências, proporcionam-lhe 

algumas salas que permitiram a Couto concretizar as suas escolhas museográficas e 

didácticas, como veremos no capítulo dedicado à pedagogia. Seguindo José de 

Figueiredo nas opções tomadas para a Pintura Europeia, João Couto alterou o plano da 

Pintura Portuguesa, colocando-a no último piso do Anexo, e modificando a sua lógica 

expositiva. No desenvolvimento deste trabalho acompanharemos mais de perto João 

Couto, o principal mentor e concretizador das premissas formativas dos conservadores 

de Museu em Portugal. 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                          

outros. Em face da orgânica que encontrara, o modo de ver do Dr. José de Figueiredo tinha sabor 
verdadeiramente revolucionário.” João Couto, “Justificação do arranjo de um museu”, in Boletim do 
Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa. 

35 Carvalho, José Alberto Seabra, Carvalho, Marta Barreira, “Museus e exposições: ideias, formas e 
discursos de representação e celebração da Arte Portuguesa (do Liberalismo ao Estado Novo)”, in Arte 
Portuguesa da Pré- História ao Século XX, Vol. 20, direcção Dalila Rodrigues, Lisboa, Fubu Editores, 2009, 
p. 103; 

36 “Todos estes anos da minha administração, iniciada em 2 de Março de 1938, foram naturalmente 
ocupados em levar ao fim a grande transformação do Museu, cuja iniciativa me não coubera e com a 
qual em grande parte discordava. Mas nem por isso o entusiasmo decresceu, nem foi menor o desejo de 
ultimar o empreeendimento tão desejado pelo meu antecessor”: Couto, João. Justificação do arranjo de 
um museu, Lisboa, p.1; ver ainda Manaças, Vitor Manuel Teixeira, Museu Nacional de Arte Antiga – uma 
leitura da sua história 1911-1962, [Dissertação de Mestrado], 3 vols, Lisboa, Universidade Nova de 
Lisboa: 1991. 
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Quadro Cronológico, Legislativo e Curricular do Curso de Conservadores de Museu 
(1932-1980) 

 

No decurso dos 46 anos de existência em Portugal do Curso de Conservadores 

de Museus, que decorreram entre 1932 e 1978, este conheceu alterações legislativas 

cuja razão de ser e conteúdo interessa dar a conhecer. Foi com base nelas que 

estabelecemos a diacronia histórica da nossa análise e individualizámos os seus 

diferentes períodos de funcionamento. Partimos assim da premissa que, subjacentes a 

essas revisões legais, estiveram alterações conceptuais sobre o ensino e a prática 

museológica em Portugal, tal como diferentes contextos políticos e sociais. 

Como fontes secundárias para este capítulo contamos igualmente com os 

dados obtidos através do tratamento arquivístico do Fundo Documental do Curso, com 

a leitura das respectivas Actas das Sessões e com o resultado da investigação nos 

apontamentos de João Couto. Estas fontes serão a base para a comparação entre a 

formação de Conservadores que predominou no século XX e o actual ensino da 

Museologia, tema sobre o qual reflectiremos mais particularmente na Conclusão. 

De acordo com esta metodologia que segue a cronologia da legislação como fio 

condutor, apresentamos e caracterizamos neste capítulo as quatro fases distintas do 

Curso. 

  

I Da Fundação ao Decreto n.º 39116 de 1953 

 

A primeira referência legal ao Estágio de Conservadores reporta-se à 

promulgação do Decreto n.º 20985, datado de 7 de Março de 1932. Este documento, 

com força de Lei, redigido quatro meses antes de António de Oliveira Salazar se tornar 

Presidente do Conselho de Ministros de Portugal, estabelece a organização da 

Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, organicamente dependente do 

Ministério da Instrução Pública.  

A sublevação militar responsável pelo Golpe de 28 de Maio de 1926 pôs termo 

ao período da Primeira República, para cujo ambiente geral apontámos na Introdução. 

Dissolvendo o parlamento, o General Gomes da Costa encabeçou o novo governo, 

assumindo-o como ditatorial, de cariz militar e antiparlamentar. Convidou o Professor 
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António de Oliveira Salazar para dirigir a pasta das finanças e que em 1932 o 

substituirá como Primeiro-ministro, "acto" com que termina a “Ditadura Nacional” e 

inaugura o “Estado Novo”, definitivamente implantado após a aprovação da 

Constituição de 1933, em 22 de Fevereiro.  

O Decreto n.º 20985 é, portanto, publicado em pleno período de transição da 

ditadura militar para o Estado Novo. Como vimos, pouco tempo depois da sua 

promulgação, Oliveira Salazar acumulará a pasta das finanças com o Governo do País.  

O Decreto 20985 extingue os Conselhos de Arte e Arqueologia das três 

Circunscrições artísticas em que se dividia o território nacional, cujas responsabilidades 

passam a estar distribuídas pelo Conselho Superior de Belas Artes e pela Academia 

Nacional de Belas Artes, que é criada nesta mesma data, sucessora da extinta 

Academia Real de Belas Artes. Ao Conselho Superior de Belas Artes compete o 

disposto no artigo 15.º do mesmo documento.37 

Para além da legislação museológica, que aqui particularmente nos interessa, o 

Decreto 20985 dispõe ainda o modo de funcionamento das Comissões Municipais de 

Arte e Arqueologia, criadas para promover, angariar fundos e dar parecer acerca dos 

Monumentos ou Museus incluídos nas suas circunscrições municipais, bem como 

regular a classificação e guardar os imóveis considerados Monumento Nacionais, 

dedicando-lhes todo o capítulo IV. 

O capítulo seguinte (V) concerne aos Museus e classifica-os em três grupos: 

Museus nacionais, regionais e municipais ou tesouros de arte sacra. Outras colecções, 

de municípios, ou de entidades subsidiadas pelo Estado, ficam, com as restantes acima 

descritas, subordinadas ao Ministério da Instrução Pública.  

São os artigos 58.º e 59.º do Capítulo V que regulamentam a admissão ao curso 

e o percurso a realizar para alcançar o grau de Conservador ou de Director de Museu: 

“Os directores dos museus regionais e conservadores dos museus serão de nomeação 

do Governo precedendo tirocínio de três anos no Museu Nacional de Arte Antiga e 

concurso de provas públicas, sendo motivo de preferência, em igualdade de 

classificação, a qualidade do serviço prestado como conservador adjunto.”; “Os 

Conservadores tirocinantes serão nomeados pelo Governo, sob proposta do Director 
                                                           

37
Decreto n.º 20985, artigos 15º, (32-03-07); – ver anexos, nota 4, pág. 110. 
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do Museu Nacional de Arte Antiga, passando à categoria de adjuntos depois de três 

anos de bom e efectivo serviço.”38 

Também ainda antes da publicação da nova Constituição, foi promulgado, a 10 

de Janeiro de 1933, o documento que tem como propósito exclusivo a regulamentação 

do estágio de conservadores tirocinantes no Museu de Arte Antiga. O próprio 

documento legal é introduzido como partindo da necessidade de regulamentar o 

estágio referido no decreto n.º 20985 de 1932.39 Assim, os candidatos deveriam 

requerer, dirigindo-se ao Ministro da Instrução Pública, a possibilidade da frequência 

no curso. Os candidatos escolhidos eram propostos pela Direcção do Museu ao 

Ministro, elaborando um plano de estudos e horários para cada um deles, dando disso 

conhecimento à Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes. Este ponto 

relativo ao programa é de facto interessante, ao qual chegamos através da legislação, 

uma vez que na vida do curso registada em exclusivo nas actas das suas sessões, que 

mais à frente analisaremos, não nos é dado a conhecer o critério de escolha dos 

trabalhos para cada um dos estagiários. O documento prevê ainda as tarefas que 

poderão ser distribuídas, o modo de avaliação, a dissertação final, a respectiva 

classificação e a consequente nomeação como conservador adjunto de Museus, pelo 

Ministério de Instrução Pública. 

Em suma, são-nos apresentados os moldes em que o curso é instituído: ficará 

sob alçada do Director, coadjuvado pelos Conservadores, por sua vez ajudados nas 

mais variadas tarefas pelos Conservadores-tirocinantes. É igualmente neste diploma 

que surge, pela primeira vez, a figura do Conservador-adjunto e, facto que deve 

salientar-se, se esboça a primeira caracterização da carreira do Conservador de Museu. 

Colocados um nível acima dos conservadores-tirocinantes, cuja nomeação caberia aos 

directores de Museu, os conservadores-adjuntos, teriam no caso do Museu Nacional 

de Arte Antiga, Soares dos Reis, ou dos outros Museus Regionais, preferência em 

concursos para cargos de direcção dos respectivos museus. 

De facto este é um diploma crucial para traçar a história da carreira de 

conservador de museu em Portugal, que termina em 2008, com a publicação da 

                                                           

38
Decreto n.º 20985, artigos 58º e 59º, (32-03-07). 

39
Ver anexos, nota 4, página 110. 
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Declaração de Rectificação n.º 36, de 11 de Julho, em que é uma das profissões 

nomeadas para transitar para a Carreira Geral de Técnico Superior. A grande maioria 

dos documentos que fazem menção aos profissionais de museu são os mesmos que 

regularizam ou alteram o funcionamento do Curso de Conservadores. A legislação está 

entrelaçada, e por isso podemos, ao longo desta análise legislativa, ir notando os 

pontos essenciais para a definição da hierarquia da carreira.  

Os Copiadores de Correspondência Remetida do Museu Nacional de Arte 

Antiga são livros-testemunho da postura activa de José de Figueiredo, em particular, e 

do Museu em geral, no panorama artístico do início do século XX em Portugal. Os 

primeiros volumes, contemporâneos das décadas de instalação do Museu de Arte 

Antiga, não podem ser folheados sem que saídos deles apareçam pedaços de papel 

cortados, marcadores apressados, notas de estudo e referência: “Cópia de Retrato do 

Marquês de Vagos”, “Restauro Vitrais da Batalha”, “Capelas de S. José, Arroios e 

Rêgo”, “Comentário crítico a artigo sobre Museus”, “Compras – Esmalte séc. XVI”, 

espreitam do topo do livro fechado e traduzem-nos as incontáveis consultas de que 

foram objecto. 

O n.º 8 indica, na lombada torta e gasta, Museus Nacionais de Arte Antiga 

(Museu das Janelas Verdes) – Cópias da Correspondência Remetida – Janeiro a 

Dezembro 1932 a 1933. Contém as primeiras referências não legislativas ao Curso de 

Conservadores de Museu.  

O primeiro ofício em que o Tirocínio dos Conservadores é referido data de 

1932. José de Figueiredo responde ao Director Geral do Ensino Superior e das Belas 

Artes. O conteúdo respeita à justificação do Decreto n.º 20985, artigo 58, quanto à 

exclusividade do MNAA enquanto Museu-escola: José de Figueiredo não vê 

inconveniente na utilização do modelo prático em outros Museus, nomeadamente nos 

Museus Regionais, como, no caso deste documento em que se refere o Museu de 

Machado de Castro, mas esclarece que o tirocínio oficial é exclusivo do Museu de Arte 

Antiga.40 

                                                           

40
M.N.A.A., Arquivo MNAA, Copiadores de Correspondência Remetida, n.º 8, 5º 322 [Disponível no 

Museu Nacional de Arte Antiga]. 
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Na verdade, este primeiro ofício data do mesmo ano em que é publicado o 

pioneiro documento legal relativo ao Estágio, o mencionado Decreto n.º 20985 de 

1932 que corresponde, por assim dizer, ao Ano Zero do Curso de Conservadores de 

Museu. Trata o modo de funcionamento a aplicar na formação pretendida para os 

Conservadores, mas não apresenta de imediato os modelos efectivos desse 

funcionamento, deixando-os para o documento legal seguinte. 

O Ofício seguinte, em que José de Figueiredo se dirige ao Director Geral do 

Ensino Superior e das Belas Artes, data já de Janeiro de 1933. Trata da admissão ao 

estágio dos conservadores-tirocinantes António Rodrigues Cavalheiro, Luís de Castro 

Vasconcelos e Sá Pereira de Almeida, Carlos Manuel da Silva Lopes, Manuel Carlos de 

Almeida Zagalo e Augusto Cardoso Pinto, que o Director do Museu pede que sejam 

admitidos.41 São apresentados, sumariamente, os candidatos, especificando a 

existência, ou não, de uma formação anterior que possa ter-lhes fornecido noções em 

História da Arte. Também a conduta dos candidatos é recomendada: “todos os cinco 

requerentes oferecem as mais seguras garantias morais, qualidade esta que, se é 

sempre essencial, se torna agora ainda mais imprescindível dadas as actuais e 

deficientes condições em que se encontra instalado este museu.”42 É também neste 

ofício que encontramos a prova do compromisso de José de Figueiredo com a criação 

do estágio e com a legislação que o administrasse: “Por ter reconhecido tudo isto é 

que o signatário tomou a iniciativa da proposta de que resultou o presente decreto”43.  

Na verdade, José de Figueiredo tinha já sido o responsável, em 1916, pelo texto 

do Regulamento do Museu Nacional de Arte Antiga44, em que os requisitos a cumprir 

para a admissão de Conservadores são os mesmos que em 1933 se adoptam para a 

                                                           

41
António Rodrigues Cavalheiro, Luís de Castro Vasconcelos e Sá Pereira de Almeida não constam dos 

processos de alunos do Estágio, nem das actas das sessões de estudo, depreendendo-se que terão 
precocemente abandonado o curso, o que vai acontecer, como é natural, em toda a sua história, a 
nomes de que não nos ocupámos, mas que nomearemos. 

42
M.N.A.A., Arquivo MNAA, Copiadores de Correspondência Remetida, n.º 8, 5º 327 [Disponível no 

Museu Nacional de Arte Antiga]. 

43
Figueiredo, José de, M.N.A.A., Arquivo MNAA, Copiadores de Correspondência Remetida, n.º 8, 5º 322, 

1933 [Disponível no Museu Nacional de Arte Antiga,]; ver anexo, nota 1, página 102. 

44
Regulamento do Museu Nacional de Arte Antiga, 1916 – Suplemento do Diário de Governo n.º 51, 1.ª 

série, de 16-03-1916, rectificado no Diário de Governo n.º71, 1.ª série, de 12-04-1916. 
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admissão dos estágiários tirocinantes: “Para ser admitido ao concurso é necessário que 

o candidato apresente documento pelo qual mostre a aprovação em curso superior, 

secundário ou especial de arte, podendo este ser nacional ou estrangeiro. O concurso 

constará dos seguintes trabalhos escritos: -Sobre um ponto de história geral da arte, -

Sobre um ponto de história da arte em Portugal, -Descrição de uma obra de arte e 

parecer acerca da sua incorporação, apresentação e conservação em um museu do 

tipo do MNAA, -Redacção de uma carta em francês, -Versão de um trecho do inglês ou 

alemão”45. O II Capítulo do Regulamento prevê ainda que depois de concurso bem 

sucedido, a nomeação seja apenas provisória, tornando-se definitiva após “dois anos 

de bom e efectivo serviço, atestado pela Comissão Executiva do Conselho de Arte e 

Archeologia da 1.ª Circunscrição, sobre informação do director do Museu.” 

Nesta carta de Janeiro de 1933 há, no tom do director do MNAA, uma 

preocupação tutelar com a arte e a educação. Figueiredo expõe a necessidade de se 

praticar em Museu como o caminho único para a “formação dos conservadores das 

colecções de arte”; a necessidade de formar connoisseurs auto-suficientes na sua 

peritagem, que não temam as suas próprias decisões quando examinassem uma peça. 

Remata com a convicção de que apesar de ter condições ainda muito deficientes na 

instalação do Museu, agiu bem ao avançar com a proposta para o Decreto-Lei de 1933, 

de onde se pode concluir por mais uma via que terá sido ele a figura tutelar na 

iniciativa legislativa. De facto, a sua posição permitia-lhe “conciliar todos esses 

interesses”46, não descurando a formação que daria continuidade aos responsáveis 

pela existência do Museu, aliás, pela existência dos Museus de Arte de todo o 

território nacional.  

A terceira e última carta que encontramos neste copiador, de novo com o 

Director do Museu como remetente e o Director Geral do Ensino Superior e das Belas 

Artes, João Pereira da Silva Dias, como destinatário, prende-se com a nomeação, 

sugerida pelo primeiro, de novos conservadores-tirocinantes. Em 1933, e para o novo 

ano lectivo de 1933/1934, José de Figueiredo sugere a nomeação de Maria José de 

                                                           

45
Op. Cit. 

46
M.N.A.A., Arquivo MNAA, Copiadores de Correspondência Remetida, n.º 8, 5º 327 [Disponível no 

Museu Nacional de Arte Antiga]. 
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Mendonça, com formação em Histórico-Filosóficas, e Carlos Augusto Bonvalôt, pintor. 

Mais uma vez sublinha as deficiências de instalações do Museu, como modo de 

justificar o reduzido número de estagiários que propõe para o ano seguinte, bem como 

dos anteriores, que transitam para o segundo ano de tirocínio.47 

A legislação que abordámos foi a vigente no curso de conservadores entre 1933 

e 1953, isto é, durante 20 anos. É nosso objectivo constituir uma espécie de “grelha” 

do Curso com subdivisões correspondentes à vigência dos documentos legais, 

indicadores das principais diferenças entre os distintos períodos do curso. Ao analisar 

os documentos legais em primeiro lugar, será mais fácil uma percepção da estrutura 

formativa perspectivada no seu contexto social e político. Acrescentaremos, sempre 

que a documentação o permita, os episódios das sessões de estudos registados em 

actas, por serem os mais fiéis testemunhos do seu quotidiano e transcritas em anexo. 

São a prova mais viva do trabalho desenvolvido por João Couto com os Conservadores-

tirocinantes, ainda que sob a direcção de José de Figueiredo. Começaremos pelos anos 

lectivos entre 1933 e 1952, subordinados ao mesmo aparato legislativo.48 

Este período legal compreende os enumerados anos lectivos, constituídos por 

períodos de três anos, e nele se formaram os seguintes conservadores tirocinantes: de 

1932 a 1935, Augusto Cardoso Pinto, Carlos M. da Silva Lopes e Manuel Carlos de A. 

Zagallo. De 1933 a 1936, Maria José de Mendonça. De 1934 a 1937, Mário Tavares 

Chico, Luís Ortigão Burnay e Teresa Bandarra. De 1935 a 1938, Idalina Gago da Silva e 

José da Silva Figueiredo. De 1938 a 1941, Luís Reis Santos, Julieta Ferrão, Manuel dos 

Santos Estevens e Agar de S. G. da Franca. De 1941 a 1945, Salvador Barata Feyo, Abel 

de Moura e Antónia de Mello Breyner. 1943 a 1946, Joaquim do Couto Tavares e 

António Montês.49 

                                                           

47
M.N.A.A., Arquivo MNAA, Copiadores de Correspondência Remetida, n.º 8, 5º 735 [Disponível no 

Museu Nacional de Arte Antiga]. 

48
 O programa para os primeiros anos do Estágio de Conservadores, atendendo às actividades previstas 

para cada semestre foi dactilografado para apontamentos do Dr. João Couto, que digitalizámos e 

disponibilizámos para os Anexos desta dissertação na página 112. 

49
 Veremos, no fim da análise dos dois primeiros períodos do curso, os esboços curriculares e biográficos 

possíveis dos alunos desses dois períodos iniciais, cuja documentação nos permite aprofundar os 
trabalhos individuais de cada um deles durante o estágio. 
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Importa ainda referir, antes de observarmos melhor a gestão das actividades do 

Curso, que dentro desta baliza cronológica as sessões tinham uma periodicidade 

quinzenal, realizadas às sextas-feiras, alternadas entre as aulas de João Couto e as do 

Conservador Luís Keil.50 51 As sessões iniciavam-se com a leitura da acta anterior, à qual 

se seguia o convite à tomada da palavra por parte dos estagiários, no caso de 

quererem justificar ou relatar as actividades em que estavam envolvidos dentro do 

museu. Caso contrário, João Couto, ou outro dirigente da sessão, falaria de um tema 

de História da Arte ou de Museologia. No avançar das sessões, os estagiários teriam 

ainda a oportunidade de relatar e apresentar aos colegas os trabalhos em que se 

ocupavam nas diferentes colecções do Museu. João Couto, em documento que não 

assinou, mas no qual fala na primeira pessoa, regista o que parecem ser notas sobre os 

estagiários e sobre a distribuição dos mesmos pelos responsáveis do curso.52 É neste 

documento que lemos pela primeira vez que ao cuidado de João Couto estavam os 

tirocinantes Silva Lopes, Zagalo e Cavalheiro, de quem não temos referência no 

decorrer do curso; ao cuidado do conservador Luís Keil estavam: Cavalheiro, Luís de 

Castro, desistente, por ter sido nomeado ainda em 1933 secretário do Ministro do 

Estrangeiro, e Cardoso Pinto. Estas desistências, juntamente com incompatibilidades 

entre os colegas de estágio obrigaram a uma nova distribuição, esclareceu, no referido 

apontamento escrito, João Couto.  

O primeiro dos livros que nos permite conhecer o quotidiano experienciado 

pelos estagiários intitula-se 1934 – Sessões de estudo e de discursos – presididas por 

João Couto, cuja transcrição se remete para os Anexos desta dissertação53. As sessões 

alinhavam-se quinzenalmente, distribuindo-se tarefas pelos Conservadores-

tirocinantes, que iam sendo objecto de apresentação no início de cada sessão, sujeitas 

                                                           

50
A partir de 1940, o segundo formador no Estágio de Conservadores, além de João Couto, passa a ser 

Cardoso Pinto, um dos primeiros alunos do curso. 

51
 Biografia Luís Keil, ver anexos, página 113. 

52
 “Fundo dos Directores”, Caixa “Museu de Arte Antiga”, não tratado arquivisticamente, [Disponível no 

Museu Nacional de Arte Antiga). 

53
Ver anexos II, página 134. 
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a posterior avaliação. João Couto teve a seu cargo, essencialmente, os temas 

relacionados com a Pintura e a Educação nos Museus.  

No início do ano de 1934, foi explicada e treinada a organização de verbetes54 

para o Catálogo de Pintura que então se organizava. Os quatro tirocinantes – Silva 

Lopes, Maria José de Mendonça, Mário Chicó e Cardoso Pinto – foram ainda 

convidados a pensar em temas de artigos de sua autoria que gostassem de ver 

publicados no Boletim de Museu cuja edição se conjecturava nessa altura iniciar. A 

transcrição das sessões deste ano terminou de forma abrupta, não se conhecendo, 

portanto, o desenrolar das actividades, sabendo apenas que os estagiários foram 

envolvidos em projectos de exposições do Museu. A “Vida do Museu” condicionava o 

percurso dos estagiários na escolha dos trilhos profissionais, ao mesmo tempo que 

lhes dava oportunidades únicas de emancipação académica: Cardoso Pinto foi um dos 

organizadores da Secção Portuguesa da Exposição Colonial de Nápoles; Ortigão Burnay 

trabalhou na oficina de restauro do Museu do Prado; Cayola Zagalo organizou o 

inventário artístico dos Pintores Primitivos na Madeira.55 

Em Novembro de 1934 inaugura o novo ano lectivo de 1934/35, com um 

cronograma mais rigoroso e um programa de estágio apresentado aos participantes 

como tendo sido pensado pelo Director do Museu. Contudo, apesar do envolvimento 

de José de Figueiredo na fundação do Curso, a proximidade de João Couto com os 

alunos talvez possa dar a entender que eram da sua autoria todos os princípios 

curriculares do estágio.  

Como referimos acima, não existe nenhuma indicação do critério usado na 

atribuição de determinada tarefa ou tema a cada um dos estagiários, a não ser a 

indicação legal de que o plano para cada um seria delineado pela Direcção do Museu, 

consoante as suas necessidades internas, e proposto ao Ministro da Instrução Pública. 

Deste modo, nas primeiras sessões do ano lectivo de 34/35 foi delegada em Ortigão 

                                                           

54
“Texto escrito, de carácter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos 

sistemáticos, determinados pela obra de referência da qual faz parte (…) O verbete é essencialmente 
destinado a consulta, o que lhe impõe uma construção discursiva sucinta e de acesso imediato. (…) O 
verbete é sempre iniciado por uma entrada. (…) Desenvolvimentos posteriores do verbete serão 
aprofundamentos da definição, considerados, pelo autor, necessários à compreensão sólida do conceito 
trabalhado.”, in http://pt.wikipedia.org/wiki/Verbete, [acedido em 02/01/2013]. 

55
 Ver  – Sessões de estudo e de discursos – presididas por João Couto, em Anexos II, página 134. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Verbete
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Burnay a organização de uma ficha de pintura submetida a tratamento desde o início 

do processo até ao restauro se encontrar completo; a Silva Lopes, Cardoso Pinto e a 

Maria José de Mendonça foi entregue o inventário descritivo das pinturas em reserva; 

a Mário Tavares Chicó coube a organização do ficheiro das fotografias do Museu.56  

Provavelmente obedecendo apenas a regras de organização, estas tarefas 

atribuídas no decorrer do Curso demonstram a pluridisciplinaridade associada ao 

esquema de formação. No seu início, o Museu Nacional de Arte Antiga contava no seu 

quadro apenas, para além da superior gestão de José de Figueiredo, com o trabalho 

dos conservadores Manuel de Macedo, Luciano Freire e, posteriormente, João Couto e 

Luís Keil. Deste modo, os conservadores tirocinantes [ver nota rodapé 39] podiam 

preencher as áreas de investigação no Museu que não estavam tão desenvolvidas, ou 

que precisavam de trabalho auxiliar, potenciando a aprendizagem real da profissão de 

conservador, bem como da sua especialização em determinada área.  

João Couto distribuiu ainda, ao longo desse mesmo ano lectivo de 1934/1935, a 

Maria José de Mendonça e a Silva Lopes, as tarefas de exame dos desenhos de Vieira 

Portuense a fim de esclarecer a sua viagem por Itália, dos desenhos de Vieira Lusitano 

e Pedro Alexandrino. João Couto traduziu e recenseou, (não sabemos se da língua 

original, mas provavelmente de uma tradução inglesa), para apresentar nestas 

                                                           

56
A protecção da representação fotográfica no MNAA remonta ao tempo do Museu Nacional de Bellas 

Artes e Archeologia e à Exposição de Arte Ornamental; avançou em três momentos protagonizados por 
personagens significativas da História do Museu. Primeiro, com a vontade de perpetuar a memória da 
génese do Museu, na Exposição de Arte Ornamental de 1882, com o “Álbum de Phototypias”, de Carlos 
Relvas. Este cumpria a função de lembrar a Exposição como um todo, e não apenas registar peças 
desagregadas; bem como uma função didáctica e académica de estudo das colecções. O segundo 
momento, em que o protagonista é Luís Keil, acontece graças à execução da Lei de Separação de Bens 
entre Estado e Igreja. Neste contexto, Keil visitou várias Igrejas de todo o país, identificando as peças 
desejadas para incorporar o acervo do Museu de Arte Antiga, servindo-se da fotografia para as coligir 
em Lisboa. No entanto, nenhum destes momentos introdutórios terá tido tanto peso na construção do 
Arquivo Fotográfico como o impulso dado pela criação do Grupo dos Amigos do Museu de Arte Antiga, 
em 1912, associada à vontade de José de Figueiredo em seguir os modelos museológicos internacionais. 
Na verdade, uma das primeiras iniciativas dos "Amigos" foi o lançamento de uma edição de postais, com 
representações de fotografias de pinturas do Museu, como forma de publicidade a este, mas também 
dedicado a estudantes de Belas Artes ou visitantes estudiosos e interessados nas colecções do MNAA. 
Os donativos do Grupo dos Amigos para a compra de clichés e provas, e pagamento a fotógrafos, 
sobretudo a João Carlos Coutinho, foram uma constante na primeira metade do século XX. A edição dos 
Boletins do Museu de Arte Antiga, a partir de 1939, já sob direcção de João Couto, aumentou o número 
de fotografias de peças. Era política do Museu a cedência de fotografias das peças da colecção. Mário 
Tavares Chicó aparece, assim, como uma das primeiras figuras relacionadas com o recém-nascido 
Arquivo Fotográfico. [Araújo, Hugo, O Arquivo Fotográfico do Museu Nacional de Arte Antiga – Esboço 
de uma biografia, 2012, não publicado] 
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sessões, um artigo de Victor Bauer-Bolton57 (Kunsthalle de Hamburgo), o que 

manifestava a sua preocupação, desde a génese do curso, em contextualizar o 

panorama museológico internacional nas suas aulas. Artigos publicados nas revistas 

“Museum”58
 e “Technical Studies”59 foram também recomendados para leitura. João 

Couto tratou ainda temas de conservação preventiva, como a humidade no Museu, e o 

respectivo vocabulário e terminologia. No fim de 1934, encarregou Mário Chicó da 

descrição pormenorizada do Museu de Beja. Como sabemos, e veremos mais adiante 

quando traçarmos o seu percurso, Tavares Chicó foi director do Museu Regional de 

Évora, cuja aproximação poderá ter começado durante a sua formação. Na última 

sessão deste ano foi apresentada pelo próprio Cardoso Pinto a sua dissertação final. 

Contudo, as sessões dirigidas por João Couto não eram as únicas durante estes 

primeiros anos. Alternavam, quinzenalmente, com as sessões do Conservador Luís Keil 

(1881-1947), cujo âmbito se centrava nas artes decorativas. História e técnica das 

tapeçarias, paramentos, cerâmica nacional, porcelanas orientais, faianças, tapetes 

persas e de arraiolos, foram os temas abordados por Keil, que usava exemplos 

internacionais de Museus cujo didactismo ou opção museográfica fosse interessante 

para os alunos.  

Nesse ano, como prova de conclusão de estágio, Augusto Cardoso Pinto 

dissertaria sobre a Iluminura e Miniatura nos museus – Os livros iluminados do MNAA, 

bem como sobre a Extensão escolar do Museu; Silva Lopes, sobre a Pintura nos 

museus – sua apresentação, classificação, inventariação, conservação e organização 

                                                           

57
Victor Bauer Bolton, restaurador, publicou em 1914 o Tratado que João Couto recenseou, intitulado 

Sollen fehlende Stellen bei Gemälden ergänzt werden?: “Devem as partes desaparecidas de uma pintura 
ser reconstituídas?”. O autor discute a reintegração cromática, que ele defende como sendo 
obrigatoriamente visível, uma vez que considera fruto de uma falsificação, toda a intervenção que não 
se distinga do original. Bauer Bolton preenchia, por vezes, as áreas desaparecidas com um tom de 
cinzento, para tornar óbvia a intervenção.  

58
O periódico a que se refere João Couto não pode ser a revista editada pelo ICOM, uma vez que esta só 

iniciou a sua publicação em 1948; existe, no entanto, na Biblioteca do Museu, uma publicação 
espanhola, de 1911, intitulada Museum – Revista mensual de arte español antiguo y moderno y de la 
vida artística contemporânea, de que o museu só tem um volume, que pensamos tratar-se da revista 
referida por Couto nas sessões dos conservadores. É, essencialmente, uma revista de artigos sobre arte 
e arqueologia espanholas. 

59
Technical studies in the field of the fine arts, revista editada pelo William Hayes Fogg Art Museum; 

apenas 10 volumes foram publicados, anualmente, de 1932 a 1939. 
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das respectivas reservas; a organização dos inventários dos museus e a pintura 

espanhola do século XVII. Os temas das dissertações finais estavam relacionados com o 

trabalho desenvolvido durante o estágio, constituindo, por isso, temas livres, dentro 

da escolha que já tinha sido feita para cada uma das tarefas. Estas dissertações, cujos 

títulos, juntamente com a respectiva classificação, sempre que possível, elencaremos 

no final de cada uma das fases do curso, fazem parte do espólio bibliotecário do 

Museu de Arte Antiga, estando disponíveis para consulta presencial. 

O terceiro livro de actas contempla as sessões decorridas entre 1938 e 1945, 

ainda dentro do primeiro quadro legislativo que organizou o curso, mas com cuidados 

renovados quanto ao seu currículo, enriquecido pelo número de conservadores-

tirocinantes que ascendiam a conservadores adjuntos e completavam a formação dos 

sucessores nas sessões semanais. Graças aos estágios o MNAA ganha, nesta fase, as 

características de um verdadeiro Museu-escola. 

O ano de 1938 marca o início de uma nova etapa na vida do Curso. Coincide 

com a morte de José de Figueiredo, ocorrida em Dezembro do ano anterior, e com o 

início da direcção de João Couto. O novo Director não descurou o seu papel no Curso 

de Conservadores que já tinha enquanto Conservador efectivo, e continuou a pessoa 

responsável pela programação do estágio.  

Na primeira sessão do Estágio de 1938, no Museu Nacional de Arte Antiga, 

Couto presta a sua homenagem a Figueiredo, evidenciando o papel instaurador e do 

antigo Director; refere ainda a sua preocupação com o papel educativo do Museu, que 

deve ser fomentado.60 Os alunos que iniciam o estágio no ano de 1983 são Luís Reis 

Santos, Julieta Ferrão, Manuel dos Santos Estevens e Agar de S. G. da Franca. Contudo, 

Teresa Bandarra, Idalina Gago da Silva e José da Silva Figueiredo frequentam em 1938 

                                                           

60
Como veremos na biografia de João Couto, no capítulo a ele dedicado, é ele o grande impulsionador 

da educação artística, não só no Museu de Arte Antiga, mas a nível nacional, pelos modelos que ele 
criou e que foram adaptados para outras realidades museológicas. Madalena Cardoso da Costa atribui-
lhe o epíteto de “museólogo-pedagogo”, “a sua acção em diversos domínios da museologia em Portugal 
é consistente e tem continuidade. No domínio da educação é mesmo inovadora” (2011). Foi a sua 
formação superior em Ensino, ainda em Coimbra, a conferir-lhe a sua vocação pedagógica. Em Lisboa, o 
seu contacto indirecto com os Museus internacionais, através da troca de correspondência 
internacional, e através do Arquivo Museológico, que ele mesmo começou a constituir, reforçaram-lhe a 
anterioridade da Educação dos públicos no Museu. 
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o seu ano de finalização do curso, cujo desenvolvimento não consta dos documentos 

do Arquivo MNAA, e ao qual, por essa razão, não tivemos acesso.  

João Couto inaugura fazendo, por decisão própria, uma distribuição de tarefas 

previstas para o novo ano lectivo, e entrega o Arquivo à responsabilidade e estudo de 

Idalina Gago da Silva; a Teresa Bandarra encomendou o estudo dos baixos-relevos de 

Nottingham; a Manuel dos Santos Estevens o auxílio à então já Conservadora-adjunta 

Maria José de Mendonça na catalogação dos livros legados por José de Figueiredo à 

Biblioteca; e a José da Silva Figueiredo a organização dos livros com os verbetes das 

obras de pintura provenientes do Convento da Madre de Deus, bem como do 

acompanhamento do processo de exame e restauro de obras de arte no Laboratório 

coordenado por Luciano Freire.61 João Couto sempre envolveu os estagiários nas 

actividades museográficas do MNAA e, ao longo destas sessões, são de notar as vezes 

que o grupo visita as obras que estavam em curso no Museu. Além disso, Couto 

empenhava-se na saída dos alunos do espaço físico da instituição. Além de visitas de 

estudo, tema a que voltaremos mais adiante, João Couto adverte nesta sessão 

inaugural para a relevância das pesquisas pessoais na Torre do Tombo e na Biblioteca 

Nacional, tarefas associadas à investigação sobre peças do Museu, ou de outras que 

pudessem vir a incorporar as colecções.  

Cardoso Pinto62, um dos primeiros alunos do Estágio de Conservador, 

terminando-o em 1935, inicia em 1940 as suas sessões de docência semanais com os 

tirocinantes, para orientar trabalhos práticos, essencialmente relacionados com a 

conservação de cerâmica. De aluno, passa a ser o “número dois” nas lições do Estágio, 

assistindo a João Couto.  

No final deste ano lectivo, Couto afirmou esperar ter cumprido algo que seria 

sintomático para todo o Estágio: que tenha sido “mais de práticas e intuição do que 

conhecimentos”.63 

                                                           

61
 Ver Anexos, Nota biográfica de Luciano Freire, página 113. 

62
Remetem-se para a página 40 desta dissertação alguns dados biográficos e curriculares de Cardoso 

Pinto. 

63
M.N.A.A., Arquivo MNAA, Actas Conservadores-tirocinantes, [Disponível no Museu Nacional de Arte 

Antiga]; ver anexos II, página 148. 
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 O ano lectivo de 1939 foi especial na história do Estágio. Houve uma 

interrupção na admissão dos tirocinantes em consequência da Direcção do MNAA ter 

apresentado um plano de modificações a introduzir na legislação em vigor na altura. 

Estevens era o único estagiário porque transitara do ano anterior. Não existem, 

portanto, actas, nem relatos dos trabalhos desse ano.  

Um ano volvido, sem as reestruturações solicitadas pela Direcção do MNAA, o 

Estágio regressa à convencionalidade, e este ano lectivo inicia-se com a comparência e 

a participação das figuras que por ele já tinham passado. Assim, a seguir a João Couto 

e a Cardoso Pinto, já conservador efectivo, Maria José de Mendonça é conservadora-

adjunta, continuando a prestar assistência e a participar nos trabalhos do Estágio. Os 

tirocinantes propostos são Agar Guerreiro da Franca, Álvaro Themido assim como os já 

técnicos de Museu, Julieta Ferrão (Museu Bordalo Pinheiro) e João de Lacerda (Museu 

do Conde Castro Guimarães). Nenhum destes nomes consta nas listas de finalização do 

curso ou como autor de títulos de dissertações, inferindo-se que foram desistentes.  

João Couto ocupou-se essencialmente da pintura portuguesa, mas também da 

internacional, muitas vezes promovendo a reflexão sobre as relações entre ambas, 

como o estudo da influência da pintura flamenga em Portugal. As sessões de Cardoso 

Pinto centraram-se, no início do ano, na História da Museologia, e ao longo dele, na 

História da Cerâmica em Portugal, em paralelo com a História Internacional da mesma. 

As outras áreas artísticas nunca foram, no entanto, descuradas em trabalhos de 

investigação, distribuídos pelos alunos.  

Há, contudo, algo que transformou este ano de 1940 num ano fora do comum. 

Havia obras de grande remodelação a decorrer no museu,64 para além da preparação 

                                                           

64
Como vimos quando falámos de João Couto, foi ele o herdeiro das obras de remodelação e ampliação 

do Museu, pensadas por José de Figueiredo, mas em execução durante a sua direcção, e só terminadas 
em 1947. João Couto é autor da publicação “Justificação do arranjo de um Museu”, que conta a história 
da arquitectura do Museu e das suas várias fases de remodelação. José de Figueiredo nunca desejou 
abandonar o edifício do Palácio Alvor, pela memória da Exposição de Arte Ornamental e pela localização 
do Museu na Rocha Conde de Óbidos, sendo, por isso, a sua ampliação, tanto a este como a oeste, a 
solução ideal. Os projectos de ampliação, datados de 1918, foram desenvolvidos pelo Arquitecto Adães 
Bermudes. Por dificuldades no acordo entre os primeiros arquitectos e José de Figueiredo, as quais 
eram agravadas pelas ausências demoradas do Director do Museu, só na década de trinta do século 
passado houve um entendimento sólido quanto às mudanças a efectuar no edifício, entre a Direcção do 
Museu e o arquitecto Rebello de Andrade. Contudo, a morte de José de Figueiredo, em 1937, coincide 
com o começo das obras. João Couto viu-se então responsável pela ampliação do velho Palácio Alvor, a 
nascente, com a construção de uma Biblioteca e de um Auditório, e ainda de cinco compartimentos 
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para a inauguração da Exposição d' “Os Primitivos Portugueses”. Muitas das sessões 

transformaram-se em visitas às obras, como lições sobre o “arranjos nos museus”. O 

frenesim de uma das maiores exposições na História do MNAA acabou por absorver os 

estagiários-tirocinantes na preparação dela, desde a investigação sobre as peças até ao 

catálogo-guia, o que se adivinha ter sido uma enorme mais-valia na sua experiência 

profissional.65 

No ano seguinte, Cardoso Pinto finaliza as sessões de cerâmica, apresenta o 

mobiliário e chega finalmente às sessões dedicadas à museologia. O fim do ano de 

40/41 e o que lhe segue continuam muito marcados pela continuação das obras do 

museu, transmitindo-se aos estagiários, através de João Couto, importantes 

conhecimentos sobre museografia, participando na escolha das peças a expor e na 

demonstração sobre o modo de expô-las.  

Em 1943 iniciam, ou continuam o Curso, Julieta Ferrão, Maria Antónia de Mello 

Breyner, Abel de Moura, Couto Tavares e Salvador Barata Feyo, que funcionou 

aproximadamente nos mesmos moldes do que temos observado até aqui. João Couto 

encarrega-se das sessões dedicadas à Pintura e das visitas práticas ao museu. Cardoso 

Pinto, das Artes Decorativas. Ambos, da Museografia e da História Museológica.  

   

II De 1953 a 1965 

 

Em 1953, com a entrada em vigor do Decreto n.º 39116 de 27 de Fevereiro, o 

Estágio conhece importantes mudanças estruturais, agora sob a tutela do Ministério 

da Educação Nacional, e não mais da Instrução Pública.66 A vontade em introduzir estas 

alterações já havia sido exprimida em correspondência trocada entre João Couto e o 

                                                                                                                                                                          

grandes, no andar superior, destinados à pintura. O lado poente foi liberto dos edifícios que pertenciam 
ao Convento de S. Alberto, do qual se recuperou para os domínios do Museu, a sua capela, pelo seu 
interesse artístico. Devem ainda registar-se as obras que ergueram o edifício vizinho do MNAA, 
finalizadas em 1940, as do Instituto José de Figueiredo, hoje Instituto de Conservação e Restauro. Todo 
o telhado do Museu foi renovado, acabando com as diversas clarabóias que existiam nos tectos do 
Palácio, e melhorando a iluminação, adequando-a a uma Pinacoteca. 

65
 Não foram encontrados em nenhuns dos catálogos ou roteiros do MNAA os nomes dos tirocinantes 

enquanto produtores das entradas ou textos. 

66
O nome do Ministério altera-se com a Lei n.º 1 941 de 11 de Abril de 1936. 
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Director do Geral do Ensino Superior e das Belas Artes: “Uma selecção com base nas 

habilitações adquiridas em cursos superiores não basta. Ainda no ano transacto, se 

admitiram candidatos que apresentavam boas classificações e que no decorrer dos 

trabalhos manifestaram inaptidão e desinteresse. Para se ser conservador de Museus é 

necessário ter uma predisposição especial, uma intuição que ou é própria do indivíduo 

ou se adquire pela paixão do ofício, pela longa prática, pela assistência constante ao 

serviço do Museu. Quando as pessoas admitidas não revelam as qualidades indicadas, 

passam a ser graves empecilhos para os serviços, tanto mais que o estágio consiste 

afinal, na prática dirigida dos nossos trabalhos diários”67.  

Todas as alterações que tiveram lugar em 1953 abrem caminho para um ensino 

menos “caseiro”, com mais excelência e com a contribuição de outras instituições que 

não apenas o Museu Nacional de Arte Antiga. Na Introdução do diploma legal fica 

decretado, só a partir desta altura, um pré-requisito a ser cumprido antes do ingresso 

no Curso. “A admissão ao estágio fica dependente da aprovação num exame de 

aptidão, a que só podem apresentar-se diplomados com um curso superior ou das 

escolas de belas artes; melhora-se o plano geral dos trabalhos e estudos a realizar 

pelos estagiários, incluindo nele a frequência a exames de algumas disciplinas da 

Faculdade de Letras ou da Escola de Belas-Artes; prevê-se para os estagiários um 

regime de trabalho mais intenso, o que permite reduzir a duração do estágio a dois 

anos; e torna-se mais complexo o exame de saída”.68 

A grande mudança manifesta-se, portanto, na obrigatoriedade da frequência 

de disciplinas de História Geral da Civilização, Epigrafia, Numismática e Esfragística, 

Paleografia e Diplomática, na Faculdade de Letras; de História da Arte e Arqueologia na 

Escola de Belas-Artes ou Faculdade de Letras, e também na redução do tempo de 

curso de três para dois anos, tornando-o mais intensivo. Os estagiários seriam também 

avaliados pela assistência a conferências e pela participação em visitas de estudo a 

“Museus de Artes Plásticas e Decorativas, a museus biográficos e científicos, a 

Monumentos em restauro, escavações em curso, ao laboratório e oficina do Instituto 

                                                           

67
M.N.A.A., Arquivo João Couto, Correspondência Nacional, [Disponível no Museu Nacional de Arte 

Antiga]. 

68
Decreto n.º 39116 (53-02-27). 
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Dr. José de Figueiredo e a palácios nacionais”.69 Ainda que, à semelhança do curso 

anterior, o currículo deste Curso II se submetesse à aprovação da Direcção Geral do 

Ensino Superior e das Belas Artes, esta legislação criou um Conselho de Direcção, cujos 

membros, os Directores do Museu Nacional de Arte Antiga, do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea e do Museu Dr. Leite de Vasconcelos ficavam responsáveis pela 

elaboração do programa de estudos, definindo os horários e os planos de trabalho, 

devendo pedir posteriormente a aprovação tutelar.  

No fim do primeiro ano de tirocínio, os alunos teriam de realizar um relatório e 

tese, ambos objectos de defesa pública, como prova de aproveitamento para transitar 

para o segundo ano; uma prova escrita de 3 horas seria também considerada 

avaliação. Terminada a frequência do segundo ano de estágio, a aprovação final 

dependia de um novo exame com três provas. Uma delas, escrita, sobre museologia; a 

segunda, prática, com a duração de 4 dias, consistia na escolha, nas reservas do 

MNAA, de um conjunto de peças, sua exposição e elaboração do respectivo catálogo; a 

terceira seria uma prova oral, em que se defendia a tese previamente realizada.  

O diploma final permitia aceder à categoria de Conservador-adjunto dos 

museus e dos palácios e monumentos nacionais, “que lhes assegura preferência 

absoluta para o provimento nos lugares de conservador dos museus de carácter 

artístico, histórico e arqueológico pertencentes ao Estado”.70 O Decreto n.º 39116 

regula ainda o valor das propinas (450$00, pagos em 3 mensalidades), além da propina 

exigida pela Faculdade de Letras ou da Escola de Belas-Artes. O artigo 16.º apresenta a 

possibilidade para os estagiários, não só interessados, mas que provem ter aptidões 

para tal, do pedido ao Instituto de Alta Cultura de bolsas de estudo no estrangeiro, 

para aprofundamento de conhecimentos.  

Os nomes que se conhecem nesta fase do curso e os respectivos anos lectivos 

que frequentaram são os que enumeramos: em 1953/1955, Irisalva C. N. Moita, Maria 

Emília A. Teixeira, Maria Rachel V. da Silva, Maria Teresa Andrade e Sousa Gomes 

Ferreira, Maria de L. Bartholo, Maria M. Cagigal e Silva, Carlos M. M. de Azevedo, 
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Decreto n.º 39116, artigo 6º, (53-02-27). 

70
Decreto n.º 39116, artigo 15º, (53-02-27). 
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Fernando R. Cortez; em 1955/1956, Belarmina Augusta Ferreira Ribeiro e Manuel da 

Silva Marques Bem; em 1956/1957, António Manuel Gonçalves, Maria Helena Maio e 

Melo, Maria Alice Mourisca Beaumont e Clementina de Carvalho Quaresma; em 

1957/1959, Flórido T. M. Vasconcelos e Maria M. S. d' Oliveira; em 1958/1959, 

Madalena C. A. S. Franco; em 1959, Dulce Emília A. Santos e João P. da S. da Câmara; 

de 1959 a 1962, Glória R. Guerreiro e Manuel L. M. F. dos Santos; em 1960/1962, 

Marta G. M. Cordeiro; em 1961/1963, Maria J. M. Rodrigues; em 1961, Maria M. 

Garrido, Maria M. Gama Santos e Maria José Gomes. 

Para esta fase do Curso, não se encontram no arquivo do MNAA cadernos de 

actas que documentem o decorrer das sessões. Mas a distinta organização de que foi 

objecto deixou-nos documentos dos programas para lições e os nomes de professores, 

que serão o cerne da nossa análise. Veremos também apontamentos ou 

correspondência de João Couto, que nos seja interessante referir.  

Em 1959, João de Almeida, o Director-Geral do Ensino Superior e das Belas 

Artes, responde a João Couto, autorizando que o Curso seja frequentado, em regime 

livre, por técnicos de quaisquer museus. Como veremos num outro capítulo, este era o 

modelo de funcionamento de outras escolas de Museologia, como a Escola do Louvre.  

Tomemos o exemplo do ano lectivo de 1960-61 que, por alguma razão que não 

é totalmente clara, talvez pessoal ou académica, deixou maior rasto documental no 

Fundo Arquivístico do Curso de Conservadores e até mesmo no Arquivo João Couto.  

As lições no MNAA, ainda sem sub-divisões por disciplinas, eram assumidas por 

João Couto, como lições de Museologia geral. 

Depois de uma apresentação do âmbito do Curso e de uma aula introdutória à 

História da Museologia, bem como às suas fontes, Couto iniciou o programa das lições 

começando por elucidar quanto à instalação de um museu, ilustrando o processo com 

os mais nobres exemplos museológicos internacionais, na Europa e nos Estados 

Unidos. Foram tratadas as incorporações e as exposições, com os problemas 

legislativos e técnicos acarretados por elas e resolvidos por Couto, com colaboração 

das fotografias do Arquivo Museológico, que tanto auxiliaram estas sessões, através 

das imagens elucidativas das soluções técnicas ou arquitectónicas existentes no Museu 

de Arte Antiga ou nos principais museus internacionais. Enumeramos os assuntos 
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abordados, que nos darão uma ideia do ordenamento intelectual usado por João 

Couto para estas sessões (mais ou menos um assunto/tema por sessão): 

– arranjo das salas de exposição (pavimentos, suspensões, plintos, rebocos e 

forros, rodapés, …) 

– aquecimento e ventilação; 

– iluminação artificial; 

– classificação e estudo de peças; 

– inventários e catálogos; 

– defesa de obras de arte em caso de catástrofe natural ou roubo; 

– climatização; 

– aproveitamento didático nos Museus – trabalho do ICOM de Henri Rivière, 

1938; (várias sessões). 

Foram organizadas, a seguir ao término das sessões dedicadas aos temas 

teóricos, várias visitas de estudo a Museus lisboetas, para além das reservas e do 

laboratório de restauro do Museu Nacional de Arte Antiga, Museu Rafael Bordalo 

Pinheiro e às remodelações do Museu Militar.  

As disciplinas ministradas fora do Museu Nacional de Arte Antiga estavam a 

cargo de outros professores, usualmente académicos de História ou de História da 

Arte, ou mesmo de antigos alunos do Estágio de Conservadores: D. Fernando de 

Almeida71, que leccionava a disciplina de Arqueologia; Dr. Mário Tavares Chicó,72 

                                                           

71
Fernando de Almeida nasceu no Fundão a 28 de Novembro de 1903. Concluiu a licenciatura em 

medicina em 1927. Uma vez que o seu exercício da profissão não o realizou profissionalmente, 

matriculou-se, nos anos 50, no curso de Arqueologia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

D. Fernando de Almeida é um dos maiores vultos da Arqueologia Portuguesa, imortalizado pela sua obra 

concernente à Alta Idade Média em Portugal. Sucedendo a José Leite de Vasconcelos e a Manuel Heleno 

na Direcção do Museu Nacional de Arqueologia, D. Fernando de Almeida foi também Professor 

Catedrático da Faculdade de Letras, e por isso leccionou para os alunos do Curso de Conservadores, no 

momento em que as aulas teóricas fora do Museu foram adoptadas. Faleceu em Lisboa a 29 de Janeiro 

de 1979. NOTAS SOBRE AS PRIMEIRAS ESCAVAÇÕES EM IDANHA-A-VELHA , Coimbra, 1957; RUÍNAS DE 

MIRÓBRIGA DOS CÉLTICOS (SANTIAGO DO CACÉM), Setúbal, 1964; ESCAVAÇÕES EM ODRINHAS, Lisboa, 

1958. 

72
Da aclamada carreira de Mário Tavares Chicó (1905-1966) enquanto Historiador de Arte em Portugal, 

cabe a esta investigação realçar a sua passagem pelo Museu da Cidade de Lisboa, pela direcção do 
Museu Regional de Évora, a docência na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas também o 
acervo pessoal que ele e a sua mulher, Maria Alice Chicó (1913-2002), constituíram, e que integra dez 
mil reproduções fotográficas e trinta mil documentos, entre documentos epistolares, desenhos e 



 

 
42 

professor de História da Arte e História da Arte Portuguesa e Ultramarina; a 

Paleografia e Diplomática, ensinadas pelo Professor Doutor Oliveira Marques73; a 

Epigrafia e a Numismática, a cargo do Professor Lambrino74, cujas notas de aulas 

figuram no Arquivo João Couto.  

Como já referimos na apresentação da documentação patente no Arquivo do 

Museu, as caixas do Arquivo do Fundo do Curso de Conservadores contêm os 

processos de cada aluno, onde estão também guardados os respectivos elementos de 

avaliação que constam dos relatórios, das fichas de inventário e dos verbetes. As teses 

finais integram o acervo bibliotecário e não o arquivo do Museu, estando à 

disponibilidade dos leitores na Biblioteca do Museu Nacional de Arte Antiga. Nessas 

mesmas caixas encontramos também os catálogos executados por cada um dos 

alunos, correspondentes à pequena exposição que cada um deles terá montado: um 

núcleo museológico, escolhido pelo estudante, a partir de peças da reserva, que 

explorassse e usasse as regras museográficas estudadas nas sessões semanais. Entre 

1955 e 1961, as fotografias dessas exposições estão compiladas num álbum, cuja 

reprodução é do maior interesse para esta dissertação e que integrámos no Anexo.75 

                                                                                                                                                                          

cadernos de campo. O acervo, pertencente à Fundação Mário Soares, foi objecto de um projecto de 
parceria com o então Instituto Português de Museus, para a sua disponibilização pública. 

73
António Henrique Rodrigo de Oliveira Marques, (1933-2007), Historiador da Idade Média e Primeira 

República portuguesas, mais tarde Professor Catedrático e figura incontornável do ensino da História na 
Universidade Nova de Lisboa, toma aqui parte das aulas leccionadas na Faculdade de Letras, 
protagonizando mais uma das influências dos tirocinantes do Museu de Arte Antiga; História de 
Portugal. 3 vols., Lisboa, 1.ª ed. 1972-74; A Sociedade Medieval Portuguesa. Lisboa, 1.ª ed. 1959; Nova 
História da Expansão Portuguesa (direcção da obra em conjunto com Joel Serrão). Lisboa, Editorial 
Estampa, 1986-2006; Afonso Costa. Lisboa, Editora Arcádia, 1972; Dicionário da Maçonaria Portuguesa. 
2 vols., Lisboa: Editorial Delta, 1986; Álbum de Paleografia (com João José Alves Dias e Teresa F. 
Rodrigues). Lisboa, Editorial Estampa, 1987. 

74
Scarlat Lambrino, (1891-1964), foi docente na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, bem 

como na de Bucareste, e Director do Museu de Antiguidades da cidade-capital romena. Arqueólogo e 
Epigrafista, tinha a seu cargo, como referido, as disciplinas de Epigrafia e Numismática do Estágio de 
Conservadores de Museu, ministradas extra-portas do MNAA, na Faculdade de Letras. Depois de uma 
primeira lição introdutória, esclarecedora do conceito de Arqueologia, e panorâmica da História 
Arqueológica, as lições de Lambrino atendiam à cultura da Antiguidade clássica. Trabalhavam-se temas 
que iam desde o urbanismo aos elementos arquitectónicos, dos monumentos funerários aos materiais e 
técnicas da estatuária, das leituras de inscrições votivas à numismática grega, romana, bizantina e 
ibérica. Foram também contempladas na programação da cadeira as visitas ao Museu Etnológico Dr. 
Leite de Vasconcelos; BIBLIOGRAPHIE DE L'ANTIQUITÉ CLASSIQUE, Paris, 1951; LES LUSITANIENS, Lisboa, 
1955; NOTES D'EPIGRAPHIE LUSITANIENNE, Lisboa, 1959. 

75
Ver Anexos, página 114. 
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Uma grande parte da documentação do Curso é constituída por caixas-dossier 

que contêm, até à reforma lectiva de 1965, os processos individuais de cada um dos 

alunos. Procuraremos, dentro das duas fases antes identificadas, realçar os trabalhos 

ou particularidades de maior interesse em cada uma delas; pretendemos proporcionar 

a visão mais ampla possível do funcionamento do Curso e da formação dele extraída.  

As duas primeiras fases do Curso exigem uma atenção mais personalizada 

relativamente a cada um dos alunos por duas razões. A primeira justifica-se pela não 

estandardização e normalização da estrutura avaliativa do curso nestas datas, 

originando uma diversidade de trabalhos muito maior, com elementos de avaliação 

menos presos ao um modelo rígido já concebido que observaremos nos períodos que 

seguem. As regras de avaliação dos alunos eram, na verdade, muito mais livres 

durante estes períodos iniciais, juntando nele maior ou menor número de trabalhos 

executados, consoante a carga horária necessária à tarefa distribuída, não resultando 

para cada aluno o mesmo tipo de processo individual. A segunda razão para 

considerarmos cada um dos alunos com mais pormenor prende-se com o facto de 

algumas destas figuras virem a ser protagonistas, enquanto formadores, nas fases 

seguintes do Curso. 

Muitos dos inscritos não terminaram a sua formação no MNAA. Centrar-nos-

emos naqueles que a concluíram, sem todavia deixar de nomear os outros que pela 

sua simples frequência, ou pela relevância dos trabalhos de investigação existentes nos 

seus processos, merecem também referência.  

Deste modo, esboçamos as biografias curriculares dos alunos do Curso, um dos 

objectivos desta dissertação, tentando fazer uma correspondência, se esta for 

exequível, entre os trabalhos produzidos durante a formação de conservadores e a 

carreira, museológica ou não, seguida por eles a posteriori. 

Augusto Cardoso Pinto, nascido em Lisboa em 1901, frequentou o Curso 

durante três anos lectivos, entre 1932 e 1935. Durante o primeiro ano do seu estágio, 

trabalhou sob a direcção de Luís Keil, conservador-efectivo, procedendo à 

inventariação de peças cerâmicas com identificação de brasões e emblemas. Comprou 

em hasta pública vários objectos de arte para vários museus regionais e dirigiu visitas 

de estudo ao MNAA. O seu processo pessoal guarda verbetes de peças de cerâmica 

incorporados no processo de tirocinante e diagramas para a sala das faianças. Para o 
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guia do Museu, que em 1933 se elaborava, produziu os textos sobre o MNAA, 

nomeadamente a entrada do, átrio e salas de cerâmica do MNAA. No âmbito da 

realização, em 1933, da Exposição de Arte Francesa no MNAA organizou o catálogo das 

miniaturas francesas. Constam ainda do seu processo . verbetes de iluminuras e 

pareceres escritos sobre a aquisição de peças artísticas de qualquer género que 

constituíam o único modo de avaliação escrita dos estagiários, para além da 

dissertação final. No caso de Cardoso Pinto, a sua dissertação incidiu sobre A Miniatura 

e a iluminura dos Museus; Extensão escolar dos Museus, apresentada a 21 de Março 

de 1938. Foi nomeado Conservador-adjunto em 25 de Março de 1938. Já como 

conservador efectivo do MNAA, durante toda a direcção de João Couto, Cardoso Pinto 

irá desempenhar o papel da segunda figura do Curso de Conservadores do Museu, 

depois do Director, alternando semanalmente as sessões teóricas com João Couto. Foi 

membro muito activo do Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga, 

assinando os livros de actas ou de tomada de posse como seu secretário, em 1941. 

Nesse mesmo ano, através de uma edição patrocinada pelo Grupo de Amigos do 

Museu, Cardoso Pinto tinha a seu cargo um trabalho de investigação e estudo do Livro 

de Horas de D. Manuel I. Faleceu em 1962.  

Manuel Carlos de Almeida Cayolla Zagalo frequentou o curso nos mesmos três 

anos em que Cardoso Pinto (1932-1935). Do seu processo constam um Inventário do 

mobiliário do Museu de Arte Antiga e os relatórios dos trabalhos de investigação que 

ocuparam grande parte do seu programa de estudos no MNAA e que marcaram parte 

da sua carreira, realizados na Ilha da Madeira – o levantamento de pinturas em 50 

igrejas do Funchal e arredores – em Setembro de 193476, cujos estudos escritos e 

fotográficos foram integrados no seu processo.77 Sobre o papel preponderante de 

                                                           

76
Retábulo do Convento de Nossa Senhora da Encarnação, Quadro da Anunciação da Igreja do Bom 

Jesus, Tríptico da Sacristia da Igreja de S. Tiago Menor, Quadro de S. Tiago Menor, Tríptico da Igreja de 
Ribeira Brava, Adoração dos Reis Magos de Ribeira Brava, Tábuas da Sacristia da Igreja de S. Pedro, Tela 
de D. Sebastião da Igreja do Colégio, Quadro de uma das capelas laterais da Igreja da Vila de Ponta do 
Sol, entre outros. 

77
“Em 1934, o Dr. Manuel Cayola Zagallo, (…) realizou uma missão de estudo, que terminou no 

levantamento de uma parte muito substancial da pintura flamenga espalhada pelas igrejas e capelas da 
Diocese do Funchal. Torna-se então consciência do extraordinário conjunto encontrado e, com o apoio 
do Bispo do Funchal, D. António Pereira Ribeiro, bem como das entidades do governo de então, Junta 
Geral do Distrito Autónomo do Funchal, as obras foram a restaurar a Lisboa. Após importantes trabalhos 
de conservação e restauro, pelo atelier de Fernando Mardel, foi organizada em 1949 uma exposição, 
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Cayolla Zagalo na criação do Museu de Arte Sacra do Funchal, consta no seu processo 

uma comunicação do conservador tirocinante ao Conselho Superior de Belas Artes, 

sobre a criação de um Museu de Arte Sacra na cidade do Funchal; e, em 1934, da 

exposição de Arte Antiga das colecções da Madeira em Lisboa. O estagiário foi 

nomeado funcionário da alfândega das Ilhas em 1933, o que facilitou a sua relação à 

arte sacra do Funchal. Sabemos que não desistiu do estágio, uma vez que foi nomeado 

Conservador-adjunto em 3 de Março de 1938, depois de ter apresentado a sua 

dissertação final sobre a Evolução da cerâmica Portuguesa e influências diversas que 

nela mais intervieram, a 26 de Fevereiro de 1938. No entanto, esta nomeação tardia é 

a prova das ausências de Cayolla Zagalo. Em concordância com o tema da sua 

dissertação final, foi depois nomeado Conservador da Colecção de Cerâmica do Palácio 

Nacional da Ajuda. Faleceu em 1961(?). 

Carlos Manuel da Silva Lopes é o terceiro e último aluno da primeira admissão 

ao Estágio de Conservadores, entre os anos de 1932 e 1935. O seu processo dá-nos a 

resenha das actividades dentro do Museu que ocuparam o estagiário nestes três anos 

lectivos. Elaborou verbetes de peças conservadas nas reservas e fez, como era regra, 

acompanhamento de visitas de grupos de estudo ao museu. Prestou auxílio directo a 

João Couto na organização da colecção de desenhos e na catalogação dos quadros 

depositados pelo Museu em vários estabelecimentos públicos. Desenhou diagramas 

das vitrines da colecção de porcelana brasonada. Com Luís Keil inventariou a pintura e 

a arte sacra da Igreja do Convento da Madre de Deus. Fez a revisão da secção de 

pintura do guia do museu. A sua participação na Exposição de Arte Francesa incluiu a 

elaboração dos verbetes dos esmaltes do Museu Nacional Soares dos Reis e do MNAA 

e de desenhos de autores franceses na colecção do MNAA. Reuniu elementos para o 

estudo da ourivesaria ultramarina, com proveniência da Índia, Moçambique ou Angola. 

Apresentou uma palestra sobre os uniformes do exército português na Escola Militar. 

Em conjunto com Cardoso Pinto, elaborou verbetes relativos a um fragmento de uma 

                                                                                                                                                                          

que apresentava pela primeira vez este conjunto, no Museu Nacional de Arte Antiga, por iniciativa do 
Dr. João Couto seu director, que acompanhara o estudo das peças. Depois do seu regresso ao Funchal, 
estiveram expostas numa dependência da Sé Catedral, pouco antes de darem entrada no Museu, que 
foi inaugurado em 1 de Junho de 1955.”, in 
http://www.museuartesacrafunchal.org/historia_museu.html [acedido em 01-05-2013]. 

http://www.museuartesacrafunchal.org/historia_museu.html


 

 
46 

tapeçaria flamenga do século XVI e a uma colcha de linho bordada a seda, do século 

XVIII. Comprou, em leilões, vários livros para integraram o espólio bibliotecário do 

MNAA.  

Não possuímos indicações da oficialização de Silva Lopes enquanto 

Conservador do MNAA ou de qualquer outro museu, mas do seu processo consta a 

data da apresentação da sua dissertação final: A Pintura nos Museus, a 23 de Setembro 

de 1938, bem como uma autorização para prestação de serviço no Museu Nacional de 

Arte Antiga, a 26 de Janeiro de 1938.  

Maria José de Mendonça, n. Lisboa, 1905, frequentou o Estágio entre os anos 

de 1933 e 1936. Iniciou o seu trabalho fazendo a catalogação de um álbum de 

Alexandre Jean Noel, cujas fichas de inventário manuscritas se encontram anexados ao 

processo individual. Foi encarregada da reorganização da Biblioteca do Museu 

Nacional de Arte Antiga, incluindo o registo da incorporação dos livros legados por 

Sousa Viterbo, tendo procedido à primeira organização por assuntos desta Biblioteca. 

Ocupou-se também do catálogo da Exposição de Arte Francesa, organizada pela 

Direcção dos Museus Nacionais Franceses e mostrada na Sociedade Nacional de Belas 

Artes em Lisboa, tendo ainda participado na numeração dos objectos expostos. Por 

intermédio da Junta Nacional de Educação, Maria José de Mendonça ganhou uma 

bolsa de estudo, em Junho de 1934, para estudar a organização das Bibliotecas de Arte 

em Paris, Londres e Bélgica. O seu principal objecto de estudo durante a estadia no 

estrangeiro foi a Biblioteca de Arte e Arqueologia da Universidade de Paris; do seu 

processo consta um relatório que conta a história da instituição e faz a análise da 

organização dos catálogos, que lhe parece “exemplar”. Ordenou os artigos publicados 

na imprensa estrangeira e nacional sobre a exposição de arte portuguesa realizada em 

1931 no Museu Jeu de Paume. Nomeada Conservadora-adjunta em 20 de Abril de 

1938, Maria José de Mendonça apresentou no mesmo mês de Abril a sua dissertação 

final: Pintura Portuguesa da segunda metade do século XVIII e da primeira metade do 

século XIX; Tapetes e tapeçarias do Museu das Janelas Verdes.  

Luís Ortigão Burnay, n. 1901, não frequentou o terceiro e último ano do Curso 

não tendo portanto apresentado uma tese final. Todavia, destacamos os trabalhos que 

durante dois anos Luís Burnay executou no domínio do restauro de peças: relatório 

sobre o Restauro da Tábua representando a Virgem com o menino ao colo (escola 
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Catalã), relatório sobre o estado do retábulo chamado Fons Vitae e relatório geral 

sobre as observações colhidas no que respeita a conservação e restauro das pinturas, e 

obtidas por ocasião do Congresso Internacional de Museografia, realizado em Outubro 

de 1934 em Madrid.  

Teresa de Jesus Rodrigues Bandarra frequentou os três anos do Curso de 

conservadores, entre 1935 e 1938, mas não se conserva a indicação da sua dissertação 

final, deduzindo-se que não tenha terminado a sua formação no MNAA. O seu 

processo inclui pareceres sobre peças de arte, que segundo o padrão, eram usados na 

avaliação dos estagiários, bem como alguns verbetes de ourivesaria e descrições e 

identificações de peças de cerâmica.  

Mário Tavares Chicó nasceu em Beja em 1905. A sua frequência do Estágio, 

entre 1935 e 1938, fica marcada pela diversidade de trabalhos que lhe foram 

destinados pela direcção do Museu Nacional de Arte Antiga. Foi encarregado de fazer 

o catálogo da colecção de monografias que pertenceu a Alberto Pimentel, bem como o 

catálogo de autores dos artigos insertos em A Arte e a Natureza em Portugal. Ocupou-

se da catalogação das provas e clichés do Arquivo Fotográfico do Museu78. Estudou o 

Museu Distrital de Beja. No segundo ano, estudou a ourivesaria portuguesa. Executou 

o verbeteamento das colecções de desenhos de Pedro Alexandrino, Cirilo Wolkmar 

Machado e Taborda, relevando especialmente a sua relação com as pinturas existentes 

nas igrejas e nos paços de Lisboa. Apoiou, na Biblioteca do MNAA, Maria José de 

Mendonça na indexação dos assuntos. Dirigiu duas visitas de escolas ao Museu. Por 

iniciativa própria, recolheu material para a organização de um pequeno vocabulário de 

termos de arte para submeter à apreciação dos Conservadores. No terceiro ano, 

destaca-se a visita a Évora a fim de organizar o catálogo da galeria de pintura do 

museu regional. Foi Bolseiro em Paris ainda durante o decorrer do Curso. Do seu 

processo consta a prova para concurso a Director do Museu de Évora. 

José da Silva Figueiredo, natural de Vila Viçosa, nasceu em 1890 e frequentou o 

Estágio de conservadores entre 1935 e 1938. Do seu processo consta um documento 

com traços biográficos do aluno que nos dá a idade da sua morte, aos 52 anos. Dos 
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trabalhos guardados junto do seu processo pessoal destacamos, para além dos 

habituais pareceres escritos avaliativos, dos verbetes de peças de ourivesaria e das 

visitas guiadas às exposições do MNAA, a elaboração de uma lista de reagentes e 

utensílios de laboratório, a descrição de pintura atribuída a Il Garofalo e do desenho 

de Inácio de Oliveira Bernardes, a compilação das pinturas da Madre de Deus, os 

relatórios das viagens realizadas com João Couto a Tomar e a Coimbra, as 

investigações com tintómetro no Laboratório, a organização de um mapa corográfico, 

com a distribuição das pinturas quinhentistas no País e a finalização da descrição de 

todas as obras de pintura da Madre de Deus, compilando as fichas das obras de 

mestres estrangeiros. A sua dissertação final, O Mobiliário nos Museus, foi apresentada 

a 8 de Janeiro de 1941. Foi nomeado Conservador-adjunto do Museu Nacional de Arte 

Antiga a 5 de Março de 1941.  

Nesta fase da história do Curso nem Idalina de Sousa Gago da Silva, nem Julieta 

Ferrão (aluna externa), apesar de inscritas, terminaram a sua formação.  

Manuel Santos Estevens, natural de Lisboa, frequentou o Estágio entre 1937 e 

1940. Deixou-nos o mais completo relatório de estágio, com 175 páginas referentes 

não só ao trabalho desenvolvido no Museu Nacional de Arte Antiga, mas também na 

Direcção geral da Fazenda Pública (no Castelo de S. Jorge e Palácios Nacionais), e no 

Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, onde era conservador. Reorganizou o 

Arquivo Fotográfico do MNAA. Acompanhou no laboratório o restauro de um grande 

número de móveis pertencentes ao Palácio Nacional de Mafra, bem como os trabalhos 

museográficos da “Exposição dos Primitivos”. Manuel Estevens foi Secretário do 

Director Geral da Fazenda Pública (1938-1940), Conservador do Arquivo Histórico do 

Ministério das Finanças (1938-44?) e Director da Biblioteca Nacional de 1951 a 1974, 

tendo estudado no MNAA a Documentação da Casa Real (1756-1832) – 1.º Volume, 

dissertação apresentada a 28 de Junho de 1944.  

Luís Reis Santos frequentou o Curso durante dois anos, em 1940 e 1941, por 

lhe ter sido concedida a equivalência ao primeiro ano, pela frequência lectiva no 

Instituto Manini. Reis Santos anexou ao seu processo os trabalhos que publicou. Um 

deles, “Monumentos de Portugal” terá sido fruto do trabalho desenvolvido aquando 

do estágio do MNAA, uma vez que as suas viagens pelo país, a fim de estudar a 

Arquitectura Nacional, são referidas em relatório. Os restantes podem ter sido produto 
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de investigações pessoais: “Painéis da Coroação do Imperador Frederico II e de Leonor 

de Portugal”, “A reconstituição de um tríptico do pintor flamengo Memling” e “Pedro 

Nunes, pintor português desconhecido em Portugal”. Fez vários estudos sobre a 

pintura antiga do MNAA proveniente de igrejas e palácios e dirigiu, como era habitual 

a todos os estagiários, visitas de estudo. Projectou também o arranjo de duas salas de 

pintura antiga. Foi Professor de História da Arte na Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra e Director do Museu Nacional de Machado de Castro, lugar a 

que concorreu em 1944, e cuja documentação concursal consta no seu processo. 

Neste mesmo ano apresentou a sua dissertação final, Assuntos de Museologia – 

Catálogos e sua unificação – Um painel de Jan van Scorel – Legislação aplicada aos 

Museus. Foi nomeado Conservador-adjunto do Museu Nacional de Arte Antiga em 14 

de Julho de 1944.  

Salvador Carvão da Silva de Eça Barata Feio, natural de Mossâmedes, 

frequentou o Curso entre os anos de 1941 e 1943. Professor de Escultura na Faculdade 

de Belas Artes do Porto, Barata Feio já exercia a actividade de escultor quando 

ingressou no curso de conservadores. Os trabalhos que desenvolveu são, por isso, 

trabalhos de investigação na área de escultura: estudos e fotografias de escultura 

lapidar nas reservas de escultura do museu, estudo dos barros existentes no Mosteiro 

de Alcobaça e um trabalho relacionado com a protecção das obras de arte em tempo 

de guerra. A sua dissertação final está também intimamente ligada com a Escultura 

Portuguesa, intitula-se Organização de uma galeria de escultura num Museu do tipo do 

Museu das Janelas Verdes e foi apresentada a 9 de Dezembro de 1948. Foi director do 

Museu Nacional Soares dos Reis entre 1950 e 1961. 

Abel de Moura nasceu no Porto, em 1912. Antes do Curso, que iniciou em 

1943, foi bolseiro do Instituto de Alta Cultura no Museu Nacional de Arte Antiga, 

tomando parte dos trabalhos de investigação científica na oficina de restauro da 

pintura antiga. Terá, nos seguintes três anos do curso, continuado a sua investigação 

no laboratório, se tivermos em conta que um dos textos anexados ao seu processo 

trata da Aplicação do método dos raios ultra-violetas para o exame das pinturas. 

Algumas das dissertações finais dos alunos não tratavam um só tema, mas 

compreendiam duas ou mais investigações a que os estagiários se tivessem dedicado. 

Abel de Moura representa um destes casos, com uma parte da dissertação dedicada 
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ao Estado actual do problema da conservação das pinturas, e uma outra sobre A 

actividade do “Office International des Musées”, ambas apresentadas a 4 de Dezembro 

de 1948. Conservador do Museu Nacional de Arte Antiga, foi nomeado conservador-

adjunto em 1949. Assumiu a responsabilidade, em 1951, das Oficinas de conservação e 

restauro e dos Laboratórios fotográfico, de física e química, a partir de 1965 integrados 

no Instituto José de Figueiredo.  

Maria Antónia Plácido de Mello Breyner nasceu em Cascais em 1919. 

Ingressou no Curso de conservadores em 1943. A sua pasta contém apenas alguns 

trabalhos produzidos durante o estágio: uma descrição de custódia, verbetes de 

pintura, pontos de pintura, uma descrição de um cálice do MNAA e alguns exercícios 

sobre cerâmica. Maria Antónia Breyner dissertou acerca da Exposição e da 

Conservação dos desenhos. Foi nomeada conservadora-adjunta do Museu de Arte 

Antiga a 9 de Junho de 1949.  

António Montês nasceu em Cascais em 1898, tendo frequentado o Curso de 

conservadores entre os anos de 1943 e 1945. O seu processo apresenta exercícios de 

pintura e cerâmica. António Montês já era o Director do Museu José Malhoa quando 

foi admitido ao Estágio de conservadores. A sua dissertação final é prova disso mesmo: 

Como se fez um Museu – o Museu de José Malhoa Nas Caldas da Rainha. Foi nomeado 

conservador-adjunto a 9 de Junho de 1949.  

Irisalva Constância de Nóbrega Nunes Moita nasceu em Sá da Bandeira 

(Luanda), em 1922. Frequentou o Curso durante os anos lectivos de 1953/1954 e 

1954/1955. A partir de 1953, as reestruturações no Curso de Conservadores, que 

deixou oficialmente de se intitular Estágio, mudaram a estrutura da avaliação 

curricular dos seus alunos e, por consequência, alteraram-se os elementos presentes 

nas pastas pessoais dos alunos. Pela primeira vez, o exame de admissão ao Curso e o 

exame de passagem do primeiro para o segundo ano integram os processos. No caso 

de Irisalva Moita, os restantes trabalhos são um exercício de museografia prática – 

ficha de uma pintura, “Relatório dos trâmites seguidos para a incorporação de uma 

obra de arte”, registo das esculturas expostas do MNAA, estudo da sala dos 

românticos no Museu de Arte Contemporânea, ficha de inventário de pintura a óleo, 

de Columbano, um Catálogos dos vidros portugueses do século XVII a XIX, da pequena 

exposição montada pela própria Irisalva Moita, e ainda “O mosaico luso-romano da 
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Póvoa de Cós”. Os relatórios da aluna indicam-nos que o segundo semestre do 

primeiro ano do curso se dividiu entre o ensino no Museu Nacional de Arte Antiga, de 

Janeiro a Maio, e o Museu Nacional de Arte Contemporânea, de Maio a Junho. O 

segundo ano do curso foi inteiramente dedicado ao Museu Etnológico Dr. Leite de 

Vasconcelos e ao estudo das suas colecções. A sua dissertação final, Ante-projecto 

para a arqueologia do futuro Museu Etnológico Dr. Leite de Vasconcelos, foi 

apresentada em 30 de Junho de 1955. Irisalva Moita foi Directora do Museu da Cidade 

e de Rafael Bordalo Pinheiro.  

Maria Raquel Mota Marques Vicente da Silva, natural de Malange, nasceu em 

1927. O seu processo conserva todos os elementos de avaliação, incluindo o catálogo 

da exposição que executou sobre crucifixos de marfim do século XVIII, mas não temos 

indicações quanto à sua dissertação, à sua nomeação oficial ou à sua carreira 

posterior.  

Maria Emília dos Santos e Silva Amaral Teixeira, natural de Lisboa, trabalhou 

durante o Curso os seguintes assuntos: a Incorporação de obras de arte, investigações 

do Laboratório de Pintura, uma ficha de escultura contemporânea, o arranjo de uma 

sala do Museu de Arte Contemporânea, a reunião de elementos para a elaboração de 

uma palestra sobre escultura surrealista e abstraccionista em Portugal, uma ficha de 

inscrição epigráfica de um prato de faiança, organização de um museu de arqueologia 

portuguesa, um estudo monográfico de Cantares da Beira e a apresentação 

museográfica de algumas iluminuras. A sua Dissertação final visou Quatro Livros do 

Coro do Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de Évora, apresentada em 30 de Junho 

de 1955. Apesar de não possuirmos a data oficial de nomeação a conservadora-

adjunta, Maria Emília dos Santos Amaral Teixeira foi depois conservadora e directora 

do Museu Nacional de Soares dos Reis.  

Maria Teresa Monteiro de Andrade e Sousa Gomes Ferreira frequentou o 

Curso nos anos lectivos de 1953/54 e 1954/55. Fazem parte do seu processo os 

seguintes trabalhos: “A Igreja de S. Mamede de Janas”, exposição de etnografia e 

catálogo da exposição temporária pela autora “Brincos Portugueses, séc. XVI a XVIII", 

verbetes de pintura, Trabalho sobre o Laboratório de restauro de pintura. A sua 

Dissertação final, O Palácio do Marquês de Abrantes, foi apresentada em 30 de Junho 

de 1955. Foi directora do Museu da Fundação Calouste Gulbenkian entre 1969 e 1998.  
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Maria de Lourdes Coelho Bártolo nasceu em Vimioso, em 1919. Do seu 

processo destacamos o facto do segundo ano ter sido passado por inteiro no Museu 

Etnológico Leite de Vasconcelos. A sua dissertação final, Uma panorâmica inédita de 

Lisboa do princípio do século XVI, foi apresentada em 30 de Junho de 1955. Foi 

Conservadora do Museu da Cidade e no ano de 1950 começou a dirigir do Museu de 

Arte Contemporânea. No Arquivo de João Couto encontramos, no separador 

concernente à correspondência com Maria de Lourdes Bártolo, uma carta de 

recomendação, datada de 1951, afirmando que se ocupou “de investigações na 

Biblioteca privativa do Museu. Fez parte do secretariado do XVI Congresso de História 

da Arte que funcionou neste estabelecimento (…), tem todas as qualidades para 

desempenhar com dedicação e competência qualquer cargo que se relacione com a 

vida dos Museus”.79 

Carlos Mascarenhas Martins de Azevedo, n. Lisboa 1918, ingressou no Curso 

de Conservadores em 1953, terminando-o em 1955, ano em que apresentou a sua 

dissertação final, Introdução à Pintura Portuguesa. Os trabalhos de avaliação a que 

tivemos acesso intitulam-se “Algumas observações sobre os mosaicos de Torre de 

Palma”, “Imitações, Cópias e Falsos no MNAA”, e ainda uma prova prática sobre a 

pintura “Lusíadas”, de Columbano Bordalo Pinheiro. Foi conservador no Museu de Arte 

Contemporânea. 

Maria Madalena Cagigal e Silva nasceu em Penafiel em 1918. Os seus estudos 

durante o Curso de conservadores prenderam-se com a “Faiança Portuguesa de 

Influência Oriental séc. XVII e XVIII”, a “Organização de um museu de numismática” e 

um “Plano de estudos de azulejos e outras peças de cerêmica existentes em 

monumentos do distrito de Leiria”. Na sua dissertação final Madalena Cagigal 

apresentou os Subsídios para o estudo da Criação de Museus Anexos aos Mosteiros da 

Batalha e Alcobaça, defendida em 30 de Junho de 1955 e Foi Conservadora do Museu 

de Arte Popular.  

Fernando Augusto de Barros Russell Cortez, natural do Porto, deixou-nos no 

seu processo pessoal trabalhos de investigação como “O amuleto osculatório em 
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Tróia", “O Cristo na escultura de Nottingham do século XV” e “Interesse da existência 

de um laboratório de restauro num museu arqueológico”. Pela informação colhida na 

dissertação final de António Manuel Gonçalves, percebemos que Russell Cortez terá 

contribuído para a História do Museu com um dos trabalhos desenvolvidos nesta 

época sobre os “Antecedentes do Museu Nacional de Arte Antiga”, com a compilação 

de algumas actas e sessões académicas contemporâneas do Museu Nacional de Bellas 

Artes e Archeologia. A sua dissertação final, Documentos para o Estudo da Pintura 

Quinhentista do Norte de Portugal, apresentada em 30 de Junho de 1955, representa 

um dos casos em que o trabalho de investigação desenvolvido se relaciona 

imediatamente com a carreira posterior, neste caso enquanto Director do Museu Grão 

Vasco em Viseu.  

António Manuel Gonçalves, que frequentou o Curso de conservadores entre 

1955 e 1957, investigou e defendeu na dissertação final As origens do Museu Nacional 

de Belas-Artes. O seu processo pessoal, além de conter os elementos de avaliação que 

temos exposto nos currículos dos seus colegas, resume de maneira eficaz o modo 

como as sessões eram distribuídas ao longo dos dois anos lectivos. Assim, temos 41 

sessões de estudo; 34 sessões de lições ou comparticipação de actividades: 8 lições de 

pintura; 8 de cerâmica; 18 de museologia: 7 lições dirigidas por João Couto, relativas a 

museologia, 3 com Mário Chicó, quanto à “Organização de museus regionais”, 3 com 

Diogo Macedo, dedicadas ao Museu Nacional de Arte Contemporânea e 5 

comparticipações em actividades do MNAA.  

Belarmina Ribeiro estudou, para a sua dissertação final, A História da 

Luminária em Portugal, trabalho que levou a cabo durante os anos de 1954/55 e 

1955/56, enquanto foi aluna no Museu Nacional de Arte Antiga. A própria exposição 

que realizou teve o mesmo tema da sua dissertação final, apresentando um extenso 

apêndice documental. Produziu ainda “Sugestões para uma Exposição Itinerante do 

Museu Etnológico Português” e “Algumas sugestões para animar o Museu Etnológico 

nas suas actuais instalações”. Em 1967, como bolseira do Instituto de Alta Cultura, 

Belarmina Ribeiro relatou todo o trabalho no Arquivo fotográfico, que ficou a seu 

cargo em exclusivo, e de que falaremos mais adiante.  

Maria Alice Mourisca Beaumont é uma das figuras mais marcantes do Curso de 

Conservadores pela sua carreira ter sido tão dedicada ao Museu Nacional de Arte 
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Antiga. Frequentou o curso entre 1957 e 1959. Estudou a joalharia portuguesa, quer 

para a sua dissertação final, quer para a exposição que montou, da qual consultámos o 

catálogo no seu processo individual. Na sua tese explorou As jóias na pintura de 

quinhentos, visando a sua exposição o mesmo período. Escreveu ainda a “Exposição de 

cerâmica de Barcelos numa secção de etnografia ou num museu etnográfico”, “O 

espólio de material asturiense das praias do Minho exposto no Museu etnológico Dr. 

Leite de Vasconcelos” e “O valor e as funções da arrecadação num museu”. Foi 

Conservadora do Museu-Biblioteca Conde Castro Guimarães (1962-1971), 

Conservadora do Museu de Arte Antiga (1971) e Directora do Museu Nacional de Arte 

Antiga (1977-1990).  

Flórido Teles de Menezes Vasconcelos dissertou, em 1959, com os Subsídios 

para o estudo do estuque decorativo em Portugal. Os seus relatórios encontram-se, ao 

contrário do habitual, divididos por assuntos e não cronologicamente: Museologia, 

História da Arte, Conservação e restauro ou Administração dos museus. Flórido 

Vasconcelos foi Director do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha no Porto e 

também do Museu de Lamego. 

Glória Nunes Riso Guerreiro frequentou o Curso entre 1959 e 1961. A 

exposição montada enquanto finalista intitulou-se Pintura de flores e Naturezas 

Mortas, bem como a sua dissertação, Subsídios para o estudo da natureza-morta em 

Portugal. Glória Guerreiro foi Conservadora de Têxteis do Museu Nacional de Arte 

Antiga e posteriormente Conservadora do Museu da Fundação Calouste Gulbenkian.  

 

III A Reforma de 1965 

 

O Decreto-Lei n.º 46758 de 1965 surge num momento em que João Couto já 

não ocupava o cargo de Director do Museu Nacional de Arte Antiga; será assim a sua 

sucessora, Maria José de Mendonça, quem herda a Presidência do Conselho do Curso 

de Conservadores. A Introdução do documento legal pretende, claramente, criar 

mudanças no universo museológico português, “o condicionalismo indispensável para 

que os museus (…) desempenhem entre nós a dupla missão que as modernas 
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tendências e concepções lhes assinam.”80 Esta Lei manifesta uma preocupação cautelar 

com o papel dos museus na sociedade portuguesa, mas principalmente com a sua 

frequência: “as condições da vida moderna, o seu ritmo apressado, que infelizmente 

dificulta não raro as leituras extensas, a preferência cada dia mais decidida pelas 

formas de aquisição de conhecimentos que fazem apelo aos sentidos, como a 

ilustração e o cinema, tudo contribui fortemente para realçar o museu como 

instrumento de formação de espírito. Simplesmente, o novo público tem exigências 

próprias que estão muito longe de se confundir com as dos escóis. A mera 

contemplação da obra de arte pode permitir ao homem realmente culto recolher 

todas as lições que ela é susceptível de propiciar. Não é assim com o operário, com o 

estudante da escola primária ou secundária, com o não iniciado. Esses precisam de ser 

esclarecidos e preparados, de receber, em termos que lhes sejam acessíveis, 

informação sobre o valor e o significado do que se lhes vai mostrar. Sem isso, da sua 

passagem pelo museu ficará apenas a lembrança vaga e imprecisa de um ou outro 

estremecimento a que nem as sensibilidades menos apuradas conseguem escapar 

perante certas notas de beleza.”.81 A preocupação com o êxito do cumprimento das 

funções educativas dos museus perante o seu público recai sobre as figuras “gestoras” 

das colecções e da exibição das mesmas, os Conservadores, que protagonizam 

importantes passagens do presente Decreto-lei. Assim, vejamos: “Mereceram para isso 

especial cuidado, ao elaborar-se este regulamento, os problemas ligados à preparação 

dos conservadores. Essa preparação tem sido assegurada por um estágio no Museu 

Nacional de Arte Antiga, instituído pelo Decreto n.º 20985, de 7 de Março de 1932, 

regulamentado pelo Decreto n.º 22110, de 12 de Janeiro de 1933, e mais tarde 

reorganizado pelo Decreto n.º 39116, de 27 de Fevereiro de 1953. Substitui-se agora o 

estágio por um curso de conservador de museu, acentuando-se a evolução, iniciada 

pelo Decreto n.º 39116, no sentido de as formas de aprendizado, quase 

exclusivamente empíricas, cederem o lugar ao ensino sistematizado de feição 

simultaneamente teórica e prática. Reserva-se, com uma única excepção de natureza 

transitória, a frequência do curso a diplomados por escolas superiores, pois a 
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multiplicidade das tarefas que hoje incumbem ao conservador exige a largueza de 

horizontes, a ductilidade, o espírito de selecção e de síntese que aquela habilitação 

proporciona. Embora o seu elenco abranja disciplinas professadas na Faculdade de 

Letras, é, porém, no Museu Nacional de Arte Antiga que o curso funciona, aí se 

ministrando o ensino da disciplina fundamental – a Museologia. E os alunos hão-de ser 

forçados pelo desenvolver dos trabalhos a um contacto íntimo com a vida deste 

Museu, nos seus vários aspectos, bem como à frequência dos outros museus de 

Lisboa. Estas soluções integram-se no sentido geral das adoptadas pelos países que 

mais longe têm levado o aperfeiçoamento do pessoal. Ainda não há muito um estudo 

publicado pela UNESCO salientava, depois de examinados os sistemas vigentes na 

França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos da América, que os museus contam 

muito com as Universidades para darem ao seu pessoal a formação teórica 

indispensável à realização das suas tarefas de carácter científico, e que, pelo contrário, 

a formação pròpriamente profissional só pode ser garantida, em grande parte, por 

museus ou instituições análogas.” Pela primeira vez num documento legal relativo ao 

Curso de Conservadores, é feita uma comparação internacional, com base em estudos 

da UNESCO, e que preconiza valorizadamente importância das Universidades na 

associação educativa com os museus na formação de um Conservador.  

 Depois do esclarecimento sobre a hierarquia tutelar dos museus 

nacionais e regionais e de se regulamentar a sua organização e funcionamento, o 

capítulo IV do Decreto-Lei n.º 46758 é inteiramente dedicado aos Conservadores de 

Museu, apresentando o seu Título III mudanças no Curso que aqui se anunciam.  

 Este diploma extingue não só o seu antecessor, mas o estágio tal como o 

conhecemos atrás. Isto é, apesar da estrutura adoptada em 1957 permanecer quase 

intocada, o 'Estágio' dá lugar a um 'Curso', de pós-graduação, que visa uma formação 

mais avançada e garante, com a avaliação pretendida, a obtenção do título de 

Conservador de Museu.  

   Os moldes de funcionamento permanecem idênticos aos anteriores, mas o 

currículo é alterado, aproximando-se muito mais do que é 'standard' no Ensino 

Superior da mesma época. No primeiro ano de curso os alunos tinham, semanalmente, 

duas horas teóricas e seis horas práticas de Museologia – I e Estudo Material das Obras 
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de Arte; duas horas teóricas e duas horas práticas de Arqueologia e História da Arte; 

no segundo ano, Museologia-II e História da Arte Portuguesa e Ultramarina, bem como 

uma disciplina de opção a escolher, de entre Etnologia Geral, Epigrafia e Numismática 

ou Estética e Teorias da Arte; neste mesmo ano tinham ainda reservadas algumas 

horas para o Seminário, que preparava para a dissertação final. Essa dissertação, e sua 

defesa, eram o último passo do Curso, possível apenas após aprovação obtida em 

todas as cadeiras.82 

  Como vemos, em 1965 o Curso aproxima-se de um ensino mais especializado, e 

ministrado talvez mais à semelhança do modelo da École du Louvre. As condições 

melhoradas do Museu, ao nível da logística, infra-estruturas e pessoal não podem, 

obviamente, ser dissociadas desta mudança. A estrutura deste curso abandona o cariz 

menos intensivo dos primeiros estágios, para oferecer um ensino mais académico e 

mais assertivo. Perde-se, no entanto, algum do contacto mais íntimo das primeiras 

sessões semanais com Luís Keil, João Couto ou Cardoso Pinto; perde-se também um 

pouco da relação entre o mestre e o pupilo, uma vez que as figuras dos conservadores 

ou do director, no caso de João Couto, acabavam por ser as referênciais de uma 

aprendizagem determinada e específica.  

O aumento paulatino do número de alunos do Curso não permite que o ensino 

seja tão personalizado, em lições e acompanhamento de trabalhos práticos. A 

democratização do ensino e a frequência do Curso de Conservadores como uma opção 

profissionalizante a seguir a uma licenciatura generalista em História ou Letras 

obrigam ao aumento da carga horária teórica, o que acabará por conduzir o Curso de 

Conservadores até às faculdades, nos anos 80 e 90 do século passado.  

Em meados do século XX, teóricos como Molly Harrison colocaram a Educação 

pela Arte em foco, atribuindo à História da Arte o estatuto de disciplina autónoma. As 

profissões a ela agregadas, ou aos museus, como instituições privilegiadas para 

estabelecer o contacto entre as peças de arte e o público, precisaram de ser 

estudadas, pensadas, teorizadas, como o conhecimento que devia ser inerente a quem 

trabalha com Arte ou com História. Ao invés da quase exclusiva prática da função 
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 Decreto-Lei n.º 46758, Capítulo IV, Título III, (65-12-18). 



 

 
58 

dentro do museu, o ensino dos profissionais de museus começou a transferir-se para 

as faculdades como meio de melhor preparar, em teoria, os aspirantes a 

conservadores. O ensino exclusivo dentro do museu em Portugal perdeu-se, para 

nunca mais voltar.  

O espaço de aulas não pertence só ao Museu, mas continua a estender-se às 

salas da Faculdade de Letras e da Escola de Belas Artes. As antigas lições de João Couto 

são substituídas por duas cadeiras, Museologia I e Museologia II, nos dois anos de 

curso, cujos temas, embora os mesmos, foram organizados para que o ensino fosse 

mais detalhado e logo mais profissionalizante. Assim, e a título de exemplo, o 

programa da disciplina Museologia II subdividia-se agora em “Edifício e Equipamento”, 

“Colecções”, “Extensão Cultural”.83 

O número de alunos por ano lectivo aumentou consideravelmente, a partir de 

1965. Remetemos, portanto, os seus nomes para Anexo.84 No entanto, neste período 

do Curso, com estruturações que abalam o seu modelo inicial, os processos individuais 

e pessoais apresentam-se mais completos, incluindo as fichas de informação da Polícia 

Internacional e de Defesa do Estado. Fichas em branco, na verdade, mas que 

permitiam a admissão ao Curso. 

Neste período legislativo, existem no Arquivo do MNAA informações sobre: 

- Maria Natália Correia Guedes – “Organização de um Museu de Indumentária 

em Lisboa”, 1969 – 18 valores; 

- Maria Teresa da Costa Pereira Viana – “Os Museus do Porto no século XIX”, 

1970 – 16 valores; 

- Maria Alcina Afonso dos Santos – “Aspectos da Museologia em Portugal no 

século XIX”, 1970 – nota final desconhecida; 

- João Saavedra Machado – “Museu Nacional de Arqueologia e 

Etnologia_Projecto de organização das reservas”, 1971 – 16 valores; 

- Maria Veiga Afonso Silva Pereira – “O Museu Arqueológico do Algarve (1880-

1881) – subsídios para o estudo da Museologia em Portugal no século XIX”, 1973 – 16 

valores; 
                                                           

83
 Ver anexos, página 118. 
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 Ver anexos, página 121. 
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- Maria Francisca Viana Simões Diniz – título desconhecido – 1974 – 17 valores. 

 

IV O Término 
 

A última fase do Curso é, na verdade, o seu fim. Não vamos descrever a sua 

estrutura base como nos períodos antecedentes, mas sim reconstituir os passos, 

restaurados através da documentação da época, que levaram ao seu término.  

Em 1974, poucos meses depois da Revolução que pôs termo à Ditadura, foram 

suspensas as inscrições para o Curso de Conservadores de Museu, com a justificação 

de “se ter reconhecido que o curso não correspondia totalmente às exigências dos 

museus”.85 

O fim do curso, justificado pela desadequação do seu currículo ao universo 

museológico português desse tempo, é rematado em 1978, com o Decreto-Lei 223/78. 

À semelhança do que se passou no Ensino Superior com a entrega de uma dissertação 

final de Licenciatura, o referido documento oficial abole a tese final do Curso de 

Conservadores, ficando habilitados os indivíduos que tivessem tido aprovação no 

conjunto das disciplinas que o integravam. 

O final definitivo do Curso de Conservadores de Museu chega, portanto, 

através do mencionado Decreto-Lei 223/78, mas foi antecedido de um processo que 

fica mais esclarecido através da leitura da correspondência preservada no Arquivo do 

MNAA referente ao Fundo documental que aqui estudámos: entre o Museu Nacional 

de Arte Antiga, em particular entre a directora Maria José de Mendonça, e a Direcção-

Geral do Ensino Superior e Belas-Artes.  

Assim, em 16 de Agosto de 1972, Vítor Pavão dos Santos, Director-Geral dos 

Assuntos Culturais, informa a Directora do Museu de Arte Antiga de que, por despacho 

do Subsecretário de Estado da Administração Escolar, o número de candidatos a 

admitir ao Curso de Conservador de Museu para o seguinte ano lectivo de 1972/1973, 

seria de oito. Esta é uma descida considerável nas vagas abertas, quando em 

comparação, a título de exemplo, o ano de 1969 recebeu 16 estudantes. 
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Despacho (74-08-21). 
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No Verão seguinte, em 1973, Maria José de Mendonça dirige à Direcção Geral 

dos Assuntos Culturais um ofício em que expõe a urgência do Museu Nacional de Arte 

Antiga em incorporar uma remodelação do Curso de Conservadores, que já teria sido 

posta em andamento, com uma prévia exposição por escrito ao Sr. Director-Geral e em 

reunião com o Dr. Lopes Cerrado, a quem tinham sido apresentadas as dificuldades de 

funcionamento. Sem nunca ter obtido resposta da tutela, Maria José de Mendonça 

volta a dirigir-se em ofício ao mesmo destinatário, reiterando a sua vontade, os 

interesses do MNAA e do ensino museológico, que a própria acha insuficiente para o 

número de museus que tendem a abrir e para o número de conservadores que 

trabalham em cada museu. É pedida a criação de um grupo de trabalho, constituído 

por especialistas de museologia e pedagogia, que uniformize os princípios da prática e 

do ensino nos museus com os do resto do mundo, sendo sugerida a intervenção da 

Comissão Portuguesa do I.C.O.M. nesse campo e o seu envolvimento nesta questão.  

O documento que em seguida analisaremos leva-nos a crer que, da parte da 

Direcção Geral dos Assuntos Culturais, não houve qualquer intenção de alteração dos 

parâmetros de funcionamento do Curso. Deste modo, poucos meses depois da 

Revolução de Abril de 1974, e imbuídos certamente do novo ambiente político 

português, um grupo de actuais e antigos alunos do curso escreveu uma carta-

manifesto que relatava a reunião havida entre eles, tentando mais uma vez, promover 

uma mudança, da qual surgiam as seguintes propostas: dispensa ao exame oral, à 

semelhança do que aconteceu com as licenciaturas das instituições de ensino superior; 

abolição da tese; remodelação do curso por falta de currículo prático; constituição de 

comissões com trabalhadores de museu para essa remodelação; crítica ao encargo 

económico associado à realização do curso, promovendo uma injusta selecção dos 

candidatos. Entre os signatários podemos reconhecer os nomes de Maria José de 

Mendonça, Maria Teresa Vaz Pinto, José Luís Porfírio, Sérgio Guimarães Andrade, 

Maria Isabel Costa Lima Pinto, Madalena Cabral, Carlos Amado e Maria Helena Mendes 

Pinto. 

O Decreto-Lei de 1978 foi a solução e a resposta menos desejável aos pedidos 

de reestruturação por parte do MNAA, relacionados com a adequação do antigo Curso 

de Conservadores às novas realidades políticas, sociais e culturais. A pressão exercida 
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pela Direcção do Curso e pelos alunos resultou na interrupção do seu magistério, que 

viria a regressar um ano depois, mas em moldes completamente diversos.  

Na correspondência existente no Arquivo, produzida neste período, conserva-

se, precisamente, uma Proposta do Museu Nacional de Soares dos Reis para o 

“Desdobramento do Esquema do Curso Intensivo para Conservador de Museu durante 

26 semanas”, passando este a ser ministrado também ali, em parceria com o Museu 

lisboeta, e cujo programa-estrutura apresentamos a seguir. 

1.ª Semana – Finalidade Educativa dos Museus. Objectivos específicos 

condicionados pela natureza, âmbito e inserção dos museus. 

2.ª semana – Introdução ao II Panorama da situação actual dos museus 

portugueses; levantamento de museus existentes em concelhos da região Norte; 

3.ª semana – Continuação do trabalho da semana anterior; 

4.ª semana – Apresentação e discussão do levantamento; leituras; 

5.ª semana – Organograma do museu e definição de objectivo (Museus 

Nacionais/Museus “Grandes”/Museus Regionais e Locais); leitura; 

6.ª semana – Metodologia do trabalho; Leitura; 

7.ª semana – Métodos de inventariação; Conservação – normas gerais; 

Leituras; 

8.ª semana – Conservação específica – Em Lisboa; 

9.ª semana – Investigação; Métodos e objectivos da investigação no museu; 

leituras; 

10.ª semana – Recolha de peças; tipos de recolha de acordo com os materiais e 

as colecções de museu; trabalho prático individual: proposta para uma recolha de 

peças; 

11.ª semana – Continuação do trabalho prático anterior; 

12.ª semana – Discussão dos trabalhos realizados; 

13.ª semana – Exposições; Espaços, circulação, material expositor; material 

gráfico; trabalho prático de uma proposta de exposição; 

14.ª semana – discussão da proposta; realização da exposição; 

15.ª semana – discussão da exposição realizada; edifício – distribuição de 

espaços e áreas circundantes; edifício – conservação; leituras; 
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16.ª semana – pessoal; pessoal técnico, auxiliar e administrativo; inserção na 

vida do Museu; 

17.ª semana – gestão;  

18.ª semana – actuação no museu; inserção na vida do museu; 

19.ª semana – actuação na zona de inserção; leituras, trabalhos 

complementares; 

20.ª semana – actuação na conservação do património da zona; trabalho 

prático; 

21.ª, 22.ª, 23.ª, 24.ª semanas – trabalho prático final e relatório final sobre o 

trabalho realizado; 

25.ª, 26.ª semanas – discussão dos trabalhos e relatórios;86 

 A proposta do Museu Soares dos Reis que transcrevemos apresenta uma 

estrutura semelhante a uma acção de formação, que pela especificidade das questões 

abordadas em teoria, se poderia deduzir ser destinada a quem já fosse profissional de 

museu. Esta proposta não parece, assim, fazer a continuação do já extinto Curso de 

Conservadores, mas constituir por si uma antecipação do ensino museológico nas 

universidades.  

No mesmo dossier onde se encontram guardados os documentos que 

acompanharam o fim do curso, nomeadamente a correspondência atrás referida, que 

procurava a sua modificação e o ajustamento do plano curricular, encontramos 

também um documento de consulta, elaborado por José Augusto França, e assinado 

pelo Reitor da Universidade Nova de Lisboa, João José Fraústo da Silva, em Outubro de 

1974, intitulado “Memória justificativa da criação de um Instituto de História da Arte 

no Departamento de Artes Visuais e Musicologia da Universidade Nova de Lisboa”87. O 

documento refere no ponto II, reservado à “Criação de Ensinos de Educação e de 

Reflexão no domínio das Artes Visuais”, o seguinte: “Caso particular constitui a 

formação de quadros necessários para os serviços museológicos, que deverão ser 

                                                           

86
 “Cada semana será dividida em duas partes: nos três primeiros dias todos os membros do grupo 

trabalharão no Museu Nacional de Soares dos Reis; nos últimos os que já estiveram a trabalhar em 
Museus continuarão o programa nos seus locais de trabalho, e os restantes no MNSR”, arquivo da 
secretaria, processo 45/m/1, assuntos gerais, 1976. 

87
 Texto integral em Anexo, página 127. 
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convenientemente reformados, e para os da Direcção-Geral dos Monumentos 

Nacionais, a qual interessando particularmente nos seus aspectos práticos, a 

diplomados com formação prévia de arquitectos, passará igualmente a interessar 

historiadores que colaborem com os primeiros, com vantagem para a função 

interdisciplinar que ambos assumem.”88 Como Vocação e Fins, o ponto III, o 

documento enuncia como objectivos “Preparar quadros para os serviços museológicos, 

a reformar”89. “Propõe três licenciaturas: a) em História da Arte, b) em Museologia, c) 

em Ciências de Conservação de Monumentos (…) Estas licenciaturas abrem carreiras 

profissionais diferenciadas e que correspondem a necessidades urgentes (…) b) 

Conservador de museus (e animador cultural, profissão a definir)”90. Quanto à 

organização do curso, transcrevemos ainda, “São consideradas obrigatórias as 

seguintes disciplinas: b) Licenciatura em Museologia: Problemática da conservação e 

da exposição e Problemática da animação Cultural;”91. Nas considerações finais, em 

uma das alíneas é referido o Curso de Conservadores no MNAA e os planos de 

associação de uma instituição à outra: “Também a biblioteca do centro de preparação 

dos conservadores do Museu Nacional de Arte Antiga, que se julga ser de reformar e 

integrar na orgânica do I.H.A., pode constituir núcleo importante no respectivo sector 

e também aqui se pode contar com a boa vontade dos seus dirigentes já 

contactados.”92 Como vemos, a interrupção a que foi forçado o Curso de 

Conservadores, por oposição às premissas de reestruturação, constituiu um momento 

fértil para a passagem do ensino museológico do museu para as universidades, ainda 

que as intenções demonstradas neste documento tenham sido cumpridas com a 

Licenciatura em História da Arte, na Universidade Nova de Lisboa93, mas nunca 
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França, José Augusto, in Memória justificativa da criação de um Instituto de História da Arte no 

Departamento de Artes Visuais e Musicologia da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1974, p.2. 

89
França, José Augusto, in Memória justificativa da criação de um Instituto de História da Arte no 

Departamento de Artes Visuais e Musicologia da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1974, p.3. 

90
Op. Cit., p.4. 

91
Op. Cit., p.8. 

92
Op. Cit., p.9. 

93
José Augusto França descreve o início do curso de especialização em História da Arte nas suas 

Memórias para o Ano 2000, Lisboa, 2000, pp. 282 a 290. 
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totalmente alcançadas com uma licenciatura em Museologia, que pudesse oferecer o 

mesmo tipo de capacitação aos aspirantes a Conservador de Museu. 

A crescente necessidade da criação de novas categorias profissionais e a 

reformulação de outras já existentes conduziu à publicação do Decreto-Lei n.º 45/80 

de 1980, que integra definitivamente a carreira de Conservador, incluindo os 

funcionários licenciados com o curso de Conservadores ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

46758 de 1965, no grupo de Pessoal Técnico Superior.  

A criação do IPPC em 1983, instituto cultural que defendia e promovia a 

“conservação e valorização das espécies que constituem as suas colecções”94[dos 

museus] é, sem dúvida, paradoxal quanto à formação de especialistas em património, 

pois por outro lado interrompe as inscrições no Curso de Conservadores, exactamente 

quando uma diferente consciência sobre o património tornava óbvias as necessidades 

de mais e melhores técnicos. Remediando a carência de profissionais, ou melhor, de 

profissionalização dos mesmos, o Ministério da Cultura e Coordenação Científica 

assegurou o funcionamento do curso nos anos lectivos entre 1981 e 1985, orientado 

por uma Comissão coordenadora, nomeada pelo próprio ministério.  

O Projecto de Vínculos e Carreiras Remuneradas, da Presidência do Conselho de 

Ministros,95 ao abrigo da Lei n.º 12-A/2008, acarretou uma reforma da Administração 

Pública e uma re-estruturação das carreiras. A carreira de Conservador, doravante 

considerada generalista, passará a corresponder à carreira de técnico superior. A partir 

desta altura interessa que predomine no técnico de um Museu a sua relação com a 

investigação sobre museus, ou seja, o seu papel de museólogo. 
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Despacho normativo n.º 129/83, de 1983. 

95
Projecto de Vínculos e Carreiras Remuneradas, Conselho de Ministros, Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro. 
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O modelo internacional – Paris e José de Figueiredo 
 

A Escola do Louvre e o seu funcionamento orgânico 

 

Apesar da ancestralidade parisiense na História dos Museus de Arte, e da 

natureza coleccionista da própria cidade, não se pode afirmar que o Ensino 

Museológico em França tenha tido um grande avanço cronológico em relação ao 

português. O pioneirismo, mais do que natural, sentir-se-á através das diferenças da 

instalação dos Museus-escola onde se leccionava nos dois países. 

A Escola do Louvre foi fundada em 1882, sob a premissa de “extrair das 

colecções, para instrução do público, o ensino que elas encerram, e de formar os 

conservadores, os missionários e os arqueólogos.”96 Na verdade, o início da formação 

de técnicos e estudiosos especializados em arte marcou a História das Colecções 

Francesas, uma vez que alguns dos primeiros alunos da Escola se deslocaram ao Médio 

Oriente para comprar peças e participar nas escavações e expedições, que acabariam 

por povoar os acervos dos Museus parisienses com as mais notáveis e exóticas peças 

Pré-Clássicas e da Antiguidade Clássica. 

A Sede oficial, no Palácio Real – Museu do Louvre, sofreu obras para novas 

instalações aquando da comemoração dos 50 anos de fundação da instituição 

museológica; a instalação definitiva na ala sudoeste do edifício, com entrada pela Porta 

Jaujard, onde hoje funciona, aconteceu em 1998, no seguimento da reorganização do 

Museu do Louvre.97 

Não obstante os esforços dos primeiros professores da Escola do Louvre no 

sentido de “preparar os alunos para os deveres de conservadores, ao dar-lhes uma 

educação técnica especializada”98, só em 1927 uma cadeira de História das Colecções e 

dos Museus de Arte Moderna seria acrescentada ao currículo dos cursos na École du 

Louvre. 
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 http://www.ecoledulouvre.fr/ecole-louvre/histoire [tradução nossa]. 

97
 Em 1989, o Louvre abre ao público remodelado, após mudanças logísticas e arquitectónicas; entre 

elas, a construção da pirâmide de vidro, pelo Arquitecto Chinês Ieoh Ming Pei, no Pátio principal do 
Palácio, sob a qual se encontra a entrada principal para o Museu; alguns organismos do Governo, que 
ainda ali funcionavam, foram transferidos, abrindo espaço às galerias de exposição. 
98

 Verne, M. Henri, “La Fondation et le dévelopement de l'École du Louvre”, L'École du Louvre, p. 30, 
Bibliothèque de l'École du Louvre, Paris [tradução nossa]. 
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O curso de Museografia tardaria mais um ano, organizado por Paul Vitry, Gaston 

Brière, Gabriel Rouchès, Jean Verrier e Jean-Gabriel Goulinat; em 1931 juntam-se a 

estes André Joubin, Paul-André Lemoisne e Léon Deshairs. 

Contudo, muito antes da criação de um curso dedicado à Museologia, a Escola 

do Louvre assumira já, personificada em Alexandre Bertrand99
 e Georges Lafenestre100, a 

sua modernidade em relação aos conceitos museográficos. Bertrand, conservador do 

Museu Nacional de Arqueologia, e o primeiro a ensinar arte Pré-histórica no Louvre, 

desde 1877 incluía nas suas aulas o tópico “Comment presenter les objects dans la 

vitrine”, escolhendo peças arqueológicas e construindo exercícios de exposição. La 

Fenestre, Professor de Pintura, em 1886 falava já dos materiais da pintura, organizando 

aulas em torno da sua análise e conservação. 

Cinco anos separam a introdução do Ensino Museológico nos dois países em 

análise. Atendamos às diferenças mais significativas no início da década de 1930, 

momento da criação do Estágio português. 

Em 1933, ano inicial do Estágio no Museu Nacional de Arte Antiga, o programa 

lectivo para o Curso de Museologia no Louvre consistia na lecionação de uma temática 

artística semanal, organizada em duas sessões, elencadas da seguinte forma: Escultura, 

Organização Geral e Papel Social dos Museus, História dos Museus Nacionais, Museus 

Regionais, Arquitectura de Museus, Conservação de Monumentos Históricos, Imóveis e 

Móveis, Pintura, Restauro e Conservação de Pintura, Construção de um Museu 

Moderno e Gabinete de Desenhos, às quais se seguiam sessões práticas, cada uma 

dedicada à visita de um espaço museológico ou patrimonial diferente. 

A frequência com que José de Figueiredo visitava Paris terá permitido que este 
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Alexandre Louis Joseph Bertrand (1820 – 1902), foi um arqueólogo francês. Estudou na Ècole Normale 
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modelo parisiense fosse aplicado no Estágio português. À data, as sessões curriculares 

do Estágio do MNAA101 abarcavam, apenas com uma carga horária mais reduzida, quase 

todos os temas leccionados no Louvre. Figueiredo terá tido, com a formação de 

Conservadores em Portugal, o zelo que conheceu em Paris. 

 Na École, aos temas teóricos que elencámos em cima, seguiam-se as sessões 

práticas dentro do próprio Museu, em que eram estudadas as colecções uma a uma, 

demarcadas pela diversidade dos materiais ou pelo período artístico, todas elas 

apresentadas pelo Conservador responsável, que ao mesmo tempo era o especialista 

da Escola. Estas sessões práticas tinham como objectivo confrontar os alunos com a 

materialidade das peças e as especificidades de exposição das mesmas. 

No entanto, as sessões pensadas por José de Figueiredo e João Couto para os 

aspirantes a conservadores portugueses, pareciam revestir-se de mais pragmatismo, à 

escala de um museu que lhes permitia maior envolvimento na “vida” dele, e no 

desafios da sua montagem ou adaptação, mais do que o simples estudo e observação 

do projecto já executado. Os conservadores-tirocinantes portugueses actuariam, 

realmente, como estagiários; os franceses, como estudantes.  

Mas as aulas da École du Louvre viviam a cidade de Paris. A fase final das aulas 

práticas era passada entre departamentos internos ou instituições externas que tinham 

para oferecer o que não podia ser oferecido dentro das paredes do Museu ou da 

Escola. Algumas das últimas aulas de cada curso destinavam-se ao estudo de acervos 

documentais, tendo lugar na Biblioteca Doucel, ou ao estudo de estampas, no Gabinete 

de Desenhos da Biblioteca Nacional, na Rua Richelieu. O Museu Guimet, criado a partir 

da Colecção de Émile Guimet, um industrial de Lyon, representava o mote para o 

estudo da apresentação de uma colecção de arte asiática, em particular de arqueologia 

indiana. 

Os currículos Português e Francês não estavam distantes. O ambiente cultural 

respirado em ambas as cidades, esse sim, trouxe diferenças à convivência entre 

colecções e estagiários. A liberdade cosmopolita parisiense permitia aos aprendizes da 

Escola do Louvre explorar, em visitas comentadas, as colecções da cidade, incluindo os 

importados objectos de acervos asiáticos ou do médio-oriente, ou as colecções de 
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peças contemporâneas, que começavam a abrir ao público em Paris. Ao mesmo tempo, 

Portugal vivia o advento do Estado Novo, com um golpe militar que instituía a censura 

nos meios de comunicação social, teatro, cinema, rádio e, logo a seguir, uma nova 

Constituição, que em 1933 criava uma polícia política. Portugal, um país de hábitos 

culturais pobres, um país da periferia europeia, encerrava-se ainda mais sob si mesmo, 

com o advento de um regime autoritário que havia de durar 48 anos. 

Em França, a visita ao Museu do Luxemburgo, aberto ao público desde 1750, 

encerrava o programa lectivo, como exemplo de Museu de Arte Contemporânea. Mas 

Paris oferecia aos estudantes e curiosos a oportunidade de assistir ao desafio de 

montagem e programação de Museus recentes de Arte Contemporânea, como o Palais 

de Tokyo, que inaugurou em 1937, e o Jeu de Paume, na altura Museu do 

Impressionismo, criado em 1947. 

O curso do Museu de Arte Antiga só conheceria preocupação semelhante em 

meados do século XX, quando o Museu Nacional de Arte Contemporânea se agregou à 

formação dos Conservadores. A partir de 1953 a orientação do Curso é dividida entre o 

Director do Museu de Arte Antiga, do Museu Etnológico Dr. Leite de Vasconcelos, e 

também do Director do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Neste ano começam 

a figurar nos processos individuais dos alunos, como um dos elementos de avaliação, 

fichas de inventário de peças, essencialmente de pintura, pertencentes à Colecção 

Nacional Contemporânea. Ainda assim, seria parco o contacto dos estagiários com as 

peças contemporâneas portuguesas, uma vez que a Colecção do Museu do Chiado era 

quase exclusivamente constituída por trabalhos do século XIX, “restringia[-se] às 

heranças do naturalismo oitocentista”102. Não apresentava, em número capaz, os 

artistas portugueses realmente contemporâneos, para quem o Museu Nacional de Arte 

Contemporânea “era a continuação, ou a essência própria, da Academia que haviam 

recusado para se auto-formarem em Paris”103. 

 Há, no entanto, temas abordados nas lições do Louvre que nos merecem mais 

atenção, comuns aos dois cursos, se não representativos da tentativa de aproximação 
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da escola portuguesa ao modelo francês, pelo menos representativos dos objectivos 

requeridos no ensino da Museologia, ainda que com timings distanciados e contextos 

tão diferenciados. A “Organização Geral e Papel Social dos Museus”, a “Arquitectura de 

Museus” e a “Construção de um Museu Moderno” eram temáticas que não figuravam 

na fundação e primeiras décadas do curso do Museu de Arte Antiga, mas que 

acabaram por vir a ser objecto de estudo, a partir de meados do século XX, com a 

criação do Arquivo Museológico, que conheceu o seu máximo enriquecimento durante 

a direcção de João Couto, como veremos adiante. 

Tomando como exemplo o ano lectivo de 1965-1966 na Escola do Louvre, 

observemos o regulamento interno, que nos permitirá estabelecer um outro paralelo 

com um período mais determinado e alicerçado do Curso português. Como vimos no 

quadro cronológico e legislativo antes apresentado, o ano de 1965 é um ano de 

mudança para a formação de Conservadores de Museu em Portugal, uma vez que nele 

se inicia a última fase evolutiva do Curso de preparação de Conservadores, que 

antecede uma interrupção alargada e mais tarde o derradeiro final. O Decreto-Lei n.º 

46758 de 18 de Dezembro de 1965 dedicou todo o seu Título III ao Curso de 

Conservadores de Museu, que substituiu o antigo Estágio de Conservadores, 

instaurando não só as mudanças relativas à criação de exames de aptidão que melhor 

avaliassem os requerentes como também as mudanças curriculares gerais que 

aproximaram o novo curso de um programa de pós-graduação académica normal, 

permitindo o aumento do número de alunos aceites. 

O ensino na Escola do Louvre compreendia, nessa data, cursos orgânicos, cursos 

de História da Arte e cursos de Museologia, completados por trabalhos práticos, 

conferências e visitas de estudo. 

Os cursos orgânicos reuniam-se em três grandes grupos, referentes às colecções 

dos Museus Nacionais Franceses: 

1. Arqueologia pré-histórica e antiga: Pré-história e Antiguidade nacionais; 

Arqueologia egípcia; Epigrafia egípcia; Arqueologia oriental; Arqueologia grega e 

romana; Cerâmica Antiga; Arqueologia cristã e História da Arte monetária; 

2. Artes da Ásia e do Oriente muçulmano: História da Arte do Extremo Oriente; 

Arqueologia e Arte da Índia; História da Arte Muçulmana; 

3. Arte da Idade Média, do Renascimento e dos Tempos Modernos: História da 
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Escultura; História da Pintura Francesa; História da Pintura Internacional; História da 

Arte do século XIX e do início do século XX; História do Desenho; História da Gravura; 

História das Artes Aplicadas à Indústria; Decoração e mobiliário das grandes Casas 

Francesas, da Idade Média ao século XIX; Etnografia Francesa. 

O ensino da Museologia compreendia uma disciplina destinada ao estudo da 

História dos Museus e aos seus princípios de organização e apresentação, quer em 

França, quer no estrangeiro; uma disciplina de administração, de planeamento, 

funcionamento e desenvolvimento dos Museus; e conferências técnicas, conduzidas 

por especialistas, conservadores de museus franceses ou estrangeiros sobre as 

colecções confiadas ao seu cuidado. 

Três diferentes categorias de pessoas estavam autorizadas a frequentar as aulas 

na Escola do Louvre: os alunos internos, os alunos livres e os alunos ouvintes. Vejamos 

primeiro o caso dos alunos livres. 

Os alunos, que por alguma razão, (ponderada e admitida pelo Conselho de 

Estudos) não pudessem seguir as aulas durante um ano lectivo, poderiam obter um 

prolongamento dos seus estudos. A inscrição no primeiro ano acontecia 

convencionalmente, escolhendo os alunos um ou mais cursos orgânicos que 

desejassem para completar os três anos de curso. No fim do primeiro ano, assim como 

do segundo, estes alunos eram submetidos a provas orais de avaliação, 

correspondentes aos assuntos ministrados nos cursos escolhidos. Ao findar o terceiro 

ano, fariam uma prova oral e também uma prova escrita. Simultaneamente, os alunos 

teriam de seguir as aulas de História da Arte geral e prestar uma prova escrita com a 

matéria desse curso. 

Os alunos livres não poderiam apresentar-se para provas das disciplinas 

facultativas, como epigrafia, sem terem sido aprovados nos exames dos cursos 

orgânicos. 

A primeira fase de exames ocorria em Maio; a segunda em Outubro, sujeita a 

inscrição na Secretaria da Escola do Louvre, dentro dos prazos previstos. 

Os alunos que terminassem com sucesso os três exames de História da Arte 

geral, bem como os exames correspondentes aos três anos dos cursos orgânicos 

escolhidos, recebiam o título de “Antigo Aluno livre da Escola do Louvre”. Estes eram 

admitidos para mais um ano de frequência da Escola, no Curso de Museologia, desde 
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que a média das notas dos três anos dos Cursos Orgânicos fosse igual ou superior a 14 

valores. 

Obtendo aprovação neste último ano, o aluno escreveria uma “mémoire” sobre 

um assunto em concordância com os Cursos Orgânicos que frequentara, cujo tema era 

previamente discutido com o Professor desse curso. Essa dissertação, aprovada pelo 

Director de Estudos, seria apresentada e defendida publicamente, sob a jurisdição de 

um júri composto pelo orientador da “memóire” e um outro membro, o Director dos 

Museus Franceses, o Director dos Estudos do Louvre, um Professor da Escola, ou 

excepcionalmente, uma personalidade não pertencente à Escola, mas escolhida pela 

sua comprovada e reconhecida competência e experiência científica. 

O aluno que obtivesse aprovação na sua dissertação final adoptava o título de 

“Aluno graduado da Escola do Louvre”, o que lhe permitia apresentar-se aos concursos 

abertos para o recrutamento de assistentes estagiários dos Museus Nacionais, 

conforme o Decreto de 17 de Setembro de 1963. 

Os alunos-ouvintes tinham um outro estatuto na frequência das classes. Eram 

admitidos à assistência dos cursos orgânicos e dos cursos de História da Arte geral, 

segundo o regulamento de inscrições e sujeitos às vagas disponíveis. Não podiam, de 

modo nenhum, apresentar-se a exame na Escola do Louvre, e portanto, também não 

obtinham nenhum título, diploma ou certificado; excepção feita a alunos estrangeiros, 

com direito ao certificado de inscrição, passado para fins administrativos. 

Esta terá sido o tipo de frequência que José de Figueiredo teve na Escola do 

Louvre. Todavia, durante as décadas de 10 e 20 do século passado, durante o período 

em que José de Figueiredo frequentava Paris, a Escola do Louvre não possuía em 

ensino tão sistematizado, nem tão aproximado de um ambiente académico 

convencional. O modelo que conhecemos do Museu Nacional de Arte Antiga, nos anos 

30, durante os anos 40, e até 1953, não estaria muito distante do modo como as aulas 

na Escola do Louvre eram conduzidas no início do século XX. 

Os alunos já graduados formavam o restante grupo de estudantes da Escola e 

obedeceriam, no geral, ao mesmo regulamento interno, com um acréscimo de 

tolerância na carga horária e no valor final dos exames. No entanto, o ensino da 

Museologia era-lhes ministrado de modo directo, não necessitando de percorrer, com 

aproveitamento, as mesmas etapas que os alunos não graduados. Talvez possa 
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justificar-se assim a falta de documentos que comprovem a frequência, ainda que 

descomprometida, do primeiro Director do Museu de Arte Antiga da Escola do Louvre. 

Ele terá sido um destes alunos-ouvintes, numa escola ainda experimental. 

A propina era imposta por lei, mas era possível abrir excepções para alunos que 

provassem encontrar-se em situação financeira que justificasse a redução ou a abolição 

do valor, ou no caso daqueles estarem já inscritos na Faculdade de Letras ou então na 

Escola de Chartres, Escola Nacional de Línguas orientais vivas, Escolas Superiores 

Normais, Magistérios, Escola Superior de Belas Artes ou na Escola Superior de Artes 

Decorativas. 

Os alunos, bem como os alunos-ouvintes, beneficiariam, na presença do cartão 

que os identificava, de entradas gratuitas não só no Museu do Louvre, mas em todos os 

Museus Nacionais. 

No início da década de 1970 o programa do curso ministrado em Portugal não 

diferia muito, ressalvas feitas aos contextos e às escalas tão distintas, do modelo 

francês. No ano lectivo de 1970/71 as disciplinas a cargo do MNAA sub-dividiam-se em 

estudo Material das Obras de Arte, Museologia I e Museologia II. A primeira destas 

cadeiras incluía o estudo de várias técnicas e géneros artísticos: os Têxteis, leccionado 

em Novembro, a cargo de Maria José Taxinha, Chefe da oficina de Têxteis do Instituto 

José de Figueiredo; a Cerâmica, em Dezembro/Janeiro, com Rafael Calado, 

Conservador do Museu Nacional de Arte Antiga; o Mobiliário, de Janeiro a Fevereiro, 

com Maria Helena Mendes Pinto, Conservadora-ajudante do Museu Nacional de Arte 

Antiga; seguiam-se a Ourivesaria, com Maria Teresa Calado; o Desenho e Gravura, a 

cargo de Ayres de Carvalho, Conservador do Palácio Nacional da Ajuda; as aulas de 

Pintura, em Maio, ministradas também por Rafael Calado e um grupo de técnicos do 

Instituto José de Figueiredo e as de Escultura, no fim do ano lectivo, por Lagoa 

Henriques coadjuvado por um grupo de técnicos daquele mesmo Instituto. 

As cadeiras seguiam uma linha de palestras, bi-semanais, de cariz muito mais 

histórico do que prático, tendo como objectivo fornecer o conhecimento teórico 

indispensável na formação de um perito. 

As cadeiras de Museologia, essas sim, de cariz mais prático preparavam os 

alunos do Curso para as tarefas quotidianas de Conservação.  

A Museologia I previa uma História e Teoria dos Museus, desde a Antiguidade 
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Clássica, passando pelas colecções Renascentistas, até ao século XX. 

A cadeira de Museologia II visava, de outro modo, uma experiência de práticas 

museológicas. Começava pelo Projecto do próprio Museu, do programa do 

Conservador ao plano do Arquitecto, tendo em conta a sua localização no contexto 

urbano, a natureza do terreno, as zonas verdes e os acessos. Em seguida, era abordada 

a Instalação dos Serviços: Colecções, Serviços Administrativos, Serviço Cultural, 

Públicos e Serviços Técnicos. 

Nas Colecções eram tratados os temas da Incorporação de Objectos, com o 

estudo da legislação criada para aquisições, ofertas, legados e depósitos; a 

inventariação; a conservação tendo em conta os múltiplos factores, como o ar, a luz, os 

sistemas de alarme de fogo e roubo; a defesa dos objectos em caso de conflito armado 

ou a sua segurança nas exposições itinerantes ou empréstimos; a conservação 

preventiva ou curativa dos objectos dos acervos. 

Eram transmitidos conteúdos relacionados com a Investigação em Museu, e o 

modelo de execução de catálogos e guias, tabelas e publicações, em geral. 

Em seguida, o programa da cadeira examina toda a apresentação sistemática 

das colecções a expor. Mostra o valor da ordem estética, mas também da ordem 

documental, da articulação do objecto com os outros, bem como da forma como este 

sistema e estas associações são mostradas ao público, abordando as técnicas 

museográficas. 

A extensão cultural também era um dos pontos considerados, nomeadamente o 

Serviço Educativo, e respectivas actividades, mas também as Exposições Temporárias e 

as Conferências. 

Por fim, não eram esquecidos os denominados "acessórios" dos Museus, neste 

caso, do Museu Nacional de Arte Antiga, como a Biblioteca, o Arquivo Fotográfico e a 

Propaganda. 

Ao assumirmos a responsabilidade de José de Figueiredo na criação do Curso de 

Conservadores, em 1932, como meio de chegar à preparação que o mesmo estimava 

ser ideal para um Conservador do Museu de Arte Antiga em Lisboa, encarregamo-lo 

também do modelo de estágio escolhido. Não podemos, com todas as provas 
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documentais das amplas estadias de Figueiredo em França104, dissociar este modelo do 

da Escola do Louvre. Observámos, ao longo deste capítulo, que as diferenças entre um 

currículo e outro não eram substantivas, quer na génese do curso português, quer na 

segunda metade do século XX. A vivência de cada uma das cidades poderá ter 

modificado as circunstâncias em que funcionaram, mas acreditamos partilharem das 

mesmas intenções.  

 
O desenvolvimento do ensino museológico no MNAA 

 
João Couto e o empenho na educação artística 

 

 

João Couto nasceu em Coimbra, em 1892. Aí completou o liceu e a licenciatura 

em Direito. Recusando a carreira de jurista, João Couto partiu para Londres, em 1914, 

para ingressar num estágio no Victoria & Albert Museum, que acabou por não se 

concretizar, uma vez que a sua chegada ao Reino Unido coincidiu com o início da 

Grande Guerra, obrigando ao regresso do jovem. Ingressou, então, numa nova 

licenciatura em Histórico-Geográficas, na Universidade de Coimbra, que terminou em 

1915. 

Nesse mesmo ano foi nomeado conservador adjunto do Museu Machado de 

Castro, onde já trabalhava há um ano, sob a direcção de Mestre António Augusto 

Gonçalves105. Não atendendo a nenhuma secção artística em particular, estudou toda a 

colecção do Museu, interessando-se especialmente pela de cerâmica e ourivesaria. Em 

todo o caso, a futura dedicação vital de João Couto aos Museus não estava ainda 

definida, e como tal, a carreira de Professor de Liceu surgiu como primeira opção. Em 
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António Augusto Gonçalves (1838 – 1942), fundou a Escola Livre das Artes de Desenho de Coimbra e 
foi Director da Escola Industrial Brotero entre 1891 até 1895. Dedicou-se sobretudo ao desenho, pintura 
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Ofereceu, de igual modo, muito do tempo da sua obra aos Museus Conimbricenses. Foi conservador do 
Museu de Arte Industrial de Coimbra, reorganizou o Museu de Antiguidades do Instituto de Coimbra e 
fundou o Museu Machado de Castro, em 1913, sendo o seu director até 1929. Conhecido como Mestre 
Gonçalves, foi a primeira figura influente da carreira museológica de João Couto.  
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1919 forma-se como Professor Diplomado, na Escola Superior Normal da Universidade 

de Coimbra, apresentando a tese Uma cadeira elementar de História da Arte nos 

Liceus. 

Em 1924, a convite de José de Figueiredo, iniciou trabalhos no Museu de Arte 

Antiga, em Lisboa, como conservador-tirocinante, dedicando bastante tempo da sua 

aprendizagem à Biblioteca do Museu (que mais tarde, durante a sua direcção, haveria 

de conhecer, nas obras de ampliação, novo espaço, condigno com a riqueza 

bibliográfica que encerra), onde tomou estreito contacto com a realidade museológica 

norte-americana através da leitura dos boletins publicados, permutados com o 

Metropolitan Museum de Nova Iorque. Esta e outras referências marcaram uma 

tendência anglo-saxónica nas opções museológicas de João Couto, que serão notórias 

durante a sua direcção106. De 1928 a 1930 ocupa o cargo de conservador-adjunto no 

MNAA, período em que orquestra o Primeiro Serviço de Extensão Escolar, sob sua 

responsabilidade, e cuja divulgação pelas escolas lisboetas representa um marco nos 

Serviços de Educação “fora de portas” em Portugal. 

 A propósito da preponderância norte-americana nas opções museológicas e 

pedagógicas de João Couto, importa considerar um excerto de uma carta do próprio a 

José de Figueiredo, ainda durante a Direcção deste último, que atesta o seu interesse 

pela educação e museologia americanas, (mais tarde concretizadas nas suas opções 

para o Museu de Arte Antiga), mas também a sua responsabilidade e ineditismo na 

publicação do Primeiro Boletim, pelo Museu Nacional de Arte Antiga. Referindo-se aos 

boletins de instituições americanas107, diz: “Os mais interessantes e os que aparecem 

mais regularmente são os dos Estados Unidos da América do Norte, sem dúvida porque 

é neste país que há uma compreensão mais nítida do espírito e função moral e 

educadora que aos museus competem. Da mesma forma são os Estados Unidos a 

nacionalidade que, hoje, melhor possui, em todos os ramos dos seus serviços, uma 

organização mais completa e modelar.” Acrescenta ainda, “No meu entender, a 
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publicação de um folheto desta Natureza e moldado no tipo dos que a este relatório 

vão juntos, era da mais considerável importância para o Museu de Lisboa".108
 

Foi também por indicação de José de Figueiredo que o Conservador João Couto 

trabalhou no Museu do Conde de Castro Guimarães, que dirigiu e organizou. A sua 

estadia em Cascais preenche o hiato entre 1930 a 1932109, anos em que não esteve no 

Museu de Arte Antiga, mas para onde voltou como conservador efectivo, assumindo a 

direcção do mesmo a partir de 1938. 

No MNAA, João Couto herdou do seu antecessor as obras que ampliaram, a 

poente, o antigo Palácio dos Condes de Alvor, no sítio do extinto Convento Carmelita 

de Santo Alberto, e que já tinham sido iniciadas em 1918 sob projecto de Adães 

Bermudes. Até 1937, depois de avanços e recuos e de projectos polémicos, as obras 

quase ou nada prosseguiram. Por fim, a partir desse ano, o Arquitecto Rebelo de 

Andrade lidera as obras, de que a direcção de João Couto se vai encarregar, após a 

morte de José de Figueiredo, em Dezembro do mesmo ano. Ultimado o novo edifício 

anexo em 1940, prosseguiu-se com a ampliação e modificação do Palácio dos Condes 

de Alvor. A ampliação consistiu em construir a Biblioteca e a Sala de Conferências, 

renovar a área de exposições temporárias e na construção de cinco novos 

compartimentos no piso nobre, para albergar a pintura. 

No entanto, o grande legado de João Couto ao Museu de Arte Antiga prende-se 

com o papel social do Museu, em duas frentes: a formação de pessoal e a educação do 

público. João Couto apostou na “escola” de Museologia e de formação de 

Conservadores de Museu, sediada no Museu das Janelas Verdes, tornando-se o seu 

grande impulsionador; iniciou também a orientação profissional dos monitores do 

Museu, os responsáveis directos pelo contacto com o público, seguindo modelos anglo-

saxónicos, norte-americanos em particular, como anteriormente referimos. É durante a 

Direcção de João Couto que é criado, em 1953, o “Centro Infantil”, expressão validada 

até à adequada e actual “Serviço de Educação”. Ao cuidado da Pintora Madalena 
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Cabral110, a acção cultural e educativa do Museu Nacional de Arte Antiga foi tomada 

como exemplo para vários Museus públicos nacionais, regionais, e mesmo para 

Serviços de educação de Museus e Centros privados, como a Fundação Calouste 

Gulbenkian.  

A trágica história europeia, entre duas guerras mundiais, terá provocado um 

certo enclausuramento e fechamento das instituições culturais sobre si mesmas, 

consequência da destruição de bens patrimoniais, bem como de saques e pilhagens. A 

salvaguarda do património que restou, e que simboliza os Estados enquanto Povos ou 

Nações, ou a recuperação do que mal escapou às vicissitudes de uma cidade em 

guerra, encabeçaram, até meados do século XX, as prioridades das chefias e dos 

conservadores dos Museus Franceses ou Alemães, por exemplo, em detrimento de 

acções educativas ou de resposta aos públicos.111 

Desde a independência dos Estados Unidos da América enquanto Nação que a 

sua sociedade é chamada a participar em todos os actos cívicos; e como tal, um Museu 

é encarado como tendo “funções definitivamente de desenvolvimento cultural, 

científico, físico e cívico”112. Fundados a partir de colecções pré-existentes ou não, 

fossem elas de História, de Arte ou Científicas, o carácter paulatino do work in progress 

dos museus americanos do século XIX, envolvia as comunidades na sua participação e 

no seu financiamento, o que se manifestou, desde cedo, na “reivindicação”113 do 

museu enquanto suporte educativo de crianças e adultos, como complemento ao 

ambiente escolar, com programação e actividades abertas ao público, como utente do 

espaço. Laurence Vail Coleman, autor em 1939 de um estudo crítico aos Museus na 

América, diz-nos que o Museu de Arte deve transformar-se num Centro de Arte, que 

sirva “a participação real do público na arte, mas também a observação passiva”114. 

Transmite-nos ainda como tarefa de um museu, “ajudar à apreciação e dar à arte algo 
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da vida comum de um adulto que não é um artista, e de uma criança.”115 

Na Europa, resultado da conjuntura política que referimos, existiu, certamente, 

um entesouramento do património ancestral de cada uma das regiões ou países, que 

não pode ter deixado a mesma abertura americana para a criação de uma relação de 

intimidade com o público.116 É claro que a função educativa e social do museu europeu 

ressurge, a partir de meados do século XX, retomada através da reflexão sobre as 

questões da função da arte e do objecto de arte, culminando na criação pelo ICOM de 

duas Comissões, uma delas dedicada à Educação, a outra à juventude. Esta resposta 

europeia às necessidades educativas pela Arte, ou pelos museus, é, de facto, mais 

tardia do que a americana, correspondendo cronologicamente em poucos anos à 

direcção de João Couto do Museu Nacional de Arte Antiga, cuja acção nos interessa 

particularmente. 

Ainda nos anos 30, João Couto, enquanto conservador-adjunto do MNAA, 

organiza um serviço que intitula de “extensão escolar”, um serviço de visitas, 

conferências e cursos no Museu, cuja programação e calendarização era enviada aos 

estabelecimentos de ensino da capital, no início dos anos lectivos, numa tentativa de 

aproximação às escolas, ao invés do nem sempre bem sucedido chamamento das 

escolas ao Museu. Esta é, reconhecidamente, uma acção inspirada no ambiente 

cultural norte-americano, de aproximação da instituição cultural às comunidades 

envolventes. 

O Centro Infantil, referido anteriormente, consolida na direcção de João Couto 

o papel que deve ser representado pelos museus no âmbito da educação. Com criação 

em 1953, data que coincide com uma reorganização legislativa e curricular do Estágio 

de preparação para ingresso nos lugares de conservador dos Museus e dos Palácios e 

Monumentos Nacionais, o centro infantil, confiado à responsabilidade da pintora 

Madalena Cabral, oferece um leque permanente de actividades para as crianças, num 

espaço físico afectado exclusivamente a ele, erguido durante as obras de ampliação do 

Museu de Arte Antiga. 
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Paralelamente ao estágio/curso para Conservadores de Museu, o MNAA 

promovia e recebia nas suas instalações a formação específica para as pessoas que 

contactavam com o público, os “cicerones”117, como eram chamados na altura, bem 

como as “Sessões para conservadores”, especialização em determinado tema histórico 

ou artístico, dada aos responsáveis pelo acervo do Museu. Por estas razões, Madalena 

Cardoso da Costa afirma que o MNAA, durante a direcção de João Couto, se encontrava 

“em condições para se tornar na Casa-Mãe de uma linha de pensamento, de trabalho e 

de actuação dos Museus na Educação em Portugal.”118 Como tal, o “serviço infantil” do 

Museu Nacional de Arte Antiga, a cargo de Madalena Cabral, foi adoptado como 

modelo no Museu Nacional Soares dos Reis, e seguidamente, um pouco por todo o 

país, não estando limitado aos museus nacionais, como no Museu de Aveiro, mas 

também no Museu-Biblioteca Conde Castro Guimarães e no Museu da Fundação 

Calouste Gulbenkian. 

O Arquivo Museológico do MNAA, cuja criação não foi só contemporânea da 

Direcção de João Couto, mas também o resultado do seu ímpeto e empenhamento 

pessoais, foi a ferramenta de trabalho do Curso de Conservadores que mais sucesso 

alcançou. Conseguiu, de alguma forma, diminuir a falha de contacto, de experiência, de 

conhecimento dos grandes museus internacionais por parte dos alunos. João Couto 

formará uma verdadeira base de dados visuais e consultáveis, nacional e internacional, 

que aproximava os alunos das situações museográficas dos grandes museus do mundo. 

Merece-nos um curto sub-capítulo, por ser a prova efectiva da dedicação pedagógica 

de João Couto na formação de Conservadores de Museu. 

 
Ferramentas de Trabalho – o Caso do Arquivo Museológico 

 

Hoje, no Museu de Arte Antiga, os limites materiais entre o Arquivo 

Museológico e o Arquivo Fotográfico são difíceis de determinar. A génese de um e de 

outro, no entanto, não é passível de ser confundida. O Arquivo Fotográfico, como 

veremos mais adiante nesta dissertação, surge impulsionado pela figura do primeiro 
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Director do Museu de Arte Antiga, fazendo jus e dando seguimento à forte herança 

constituída pelo acervo dos clichés de José Relvas para a Exposição de Arte Ornamental 

Portuguesa e Espanhola de 1882. Para além da colecção fotográfica que antecede o 

próprio MNAA, este arquivo conheceu esse destaque na direcção de Figueiredo, 

através do patrocínio do Grupo dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga, bem 

como das viagens por Portugal de Luciano Freire, conservador do MNAA, que 

regressava com pareceres e provas fotográficas das peças que poderiam vir a integrar a 

colecção de Arte Antiga do Museu das Janelas Verdes. 

No segundo arquivo, o Museológico, devemos recuar aos documentos do 

Fundo do Director João Couto, cujas séries de correspondência nacional e internacional 

nos indicam que os contactos mantidos por Couto foram os principais motores da 

reunião de elementos que formaram um depósito acessível de imagens, de recortes, 

de brochuras, ferramentas de apoio à escola de Conservadores do MNAA. Este "arquivo 

museográfico", como inicialmente se designou, constituía um complemento às lições 

museológicas de João Couto no Curso de Conservadores de Museu, procurando 

colmatar as diferenças sentidas entre um Museu de Arte de um País da Europa 

periférica, politicamente encerrado sobre si próprio, e os grandes museus de arte 

espalhados por todo o mundo. Como já vimos, a “escola” de museologia do MNAA 

primava por um ensino prático e presencial das questões museográficas, dentro do 

próprio museu, mas recorrendo sempre que possível a sessões de estudo em outras 

instituições. As visitas dos conservadores-estagiários a espaços museológicos 

estrangeiros eram, evidentemente, pouco frequentes, e quase sempre de iniciativa 

pessoal. Deste modo, João Couto conseguiu que, num espaço reduzido, dentro da 

instituição mãe, e com uma política de acessibilidade democrática, os alunos pudessem 

contactar visualmente com os grandes museus de Paris, Londres, ou Nova Iorque. 

Além dos diapositivos mostrados nas aulas, organizados em caixas, sobre os 

mais variados temas histórico-artísticos119, o Arquivo museológico era 
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predominantemente formado por fotografias retiradas de bilhetes-postais, recortes de 

imprensa, ou documentos solicitados directamente às instituições, por João Couto ou 

pelos conservadores. Esta correspondência conserva-se nas séries de contactos 

internacionais do Arquivo João Couto; através dela, muitos catálogos e roteiros foram 

permutados, enriquecendo a Biblioteca do Museu até hoje120. Os fotógrafos do Museu 

constituíam a outra fonte de recolha; teriam autorização para fotografar, durante as 

viagens ao estrangeiro, aspectos de interesse dos museus por onde passassem, e 

integrar posteriormente as imagens no Arquivo. 

Os testemunhos mais fiéis desta construção do Arquivo Museológico são os 

relatos da conservadora-tirocinante Belarmina Ferreira Ribeiro, a quem se confiou, 

entre outras tarefas, cuidar do Arquivo Museológico durante o Curso realizado no 

Museu de Arte Antiga, e depois deste concluído, na qualidade de bolseira do Centro de 

Arte e Museologia, do Instituto de Alta Cultura121. Nos relatórios finais de cada ano da 

bolseira, Belarmina Ribeiro narra o crescimento do Arquivo, as mudanças a registar e as 

principais permutas com museus nacionais ou internacionais. Destes relatórios resultou 

uma separata no Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga, de 1962, na qual a autora 

produz uma sucinta, mas bem explanada, perspectiva da situação do Arquivo 

museológico à data. De 1954 a 1956, enquanto estagiária do Curso de Conservadores 

do MNAA, Belarmina Ribeiro descreve como sendo objectivos deste Arquivo pensado 

por João Couto “do qual fizessem parte representações dos principais museus do 

mundo, por onde se pudessem ver, analisar e estudar os aspectos, as modificações, as 

transformações, as disposições das salas, quer de exposição permanente quer 

temporária, a distribuição de luz (tipos de iluminação), os laboratórios, as bibliotecas, 
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as salas de conferência e concertos, as arrecadações, os jardins, as extensões escolares 

e, duma maneira geral, ter conhecimento de todas as actividades agregadas aos 

respectivos museus”.122 

Em 1962, em resultado das trocas inter-institucionais, o Arquivo contava com 

mais de 7000 representações visuais ou catálogos. Repartia-se por seis armários de oito 

gavetões cada um, duas caixas exclusivas do Museu Nacional de Arte Antiga, um álbum, 

um ficheiro e o processo 17/M123, no qual se inseria a correspondência com museus 

internacionais, notícias e a anteriormente referida colecção de diapositivos para ser 

mostrada nas lições de museologia. 

Neste mencionado relato, Belarmina Ribeiro prossegue com a descrição 

exaustiva do espaço do Arquivo, que passaremos a resumir: no armário n.º 1 – dois 

gavetões para a Alemanha (com representação de 40 museus); dois gavetões para a 

Itália (com representação de 93 museus); dois gavetões para França (com 

representação de 57 museus); dois gavetões para Inglaterra (com representação de 14 

museus). No armário 2 – um gavetão para a Áustria (6 museus); um gavetão para a 

Bélgica (8 museus); um gavetão para a Holanda (14 museus); um gavetão para a 

Noruega (9 museus); um gavetão para a Suécia (12 museus); um gavetão para a Suíça 

(6 museus), e um gavetão para a Jugoslávia (4 museus). No terceiro armário, os 

gavetões destinavam-se à Rússia, Polónia, Hungria, Israel, Canadá, Brasil (7 museus) e 

Estados Unidos da América (com representação de 40 museus, que, fora da Europa, 

representavam o grosso da correspondência de João Couto com o estrangeiro). No 

quarto armário, cinco gavetões estavam reservados a Portugal (100 museus); dois 

gavetões para Espanha (35 museus); um gavetão para plantas e exposições, vitrines e 

estudos de iluminação. No armário n.º 5 haveria um gavetão para a Checoslováquia, 

um para a Finlândia, um para a Grécia, um para o Japão, um para a Turquia, um para o 

Egipto, e outro para a União Sul Africana. O 6.º armário guardava um gavetão de 

imagens para cada uma destas zonas geográficas: Argentina, Austrália, Nova Zelândia, 

Roménia, Saigão, Tripolitânia e Uruguai. 
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Até 1962, o Arquivo Museológico estava instalado na sala junta ao gabinete do 

Director; a partir desta data, conhece um espaço próprio, cujas imagens podemos ver 

em anexo.124 Actualmente, como foi dito acima, o espaço do Arquivo Fotográfico 

incorporou o Arquivo Museológico, numa das salas do piso -1, ao lado do Arquivo 

definitivo. Em sentido lato, toda aquela sala encerra o “Arquivo Fotográfico”, por 

oposição ao Arquivo dos Directores ou da Secretaria, que guardam os documentos 

escritos. Mas na verdade, as séries de fotografias mais requisitadas e consultadas do 

Arquivo são documentos representantes do antigo Arquivo Museológico de João 

Couto, cujas gavetas foram entretanto objecto de uma nova organização e, mais 

recentemente, de um tratamento arquivístico da responsabilidade de Hugo Franco de 

Araújo. A divisão das fotografias nas gavetas organiza-se actualmente por temas gerais, 

tais como “Museus e Exposições no Estrangeiro”, “Museus e Monumentos 

Portugueses”, “Exposições Fora do Museu”, que terão sido particularmente úteis às 

sessões museográficas de João Couto no Curso de Conservadores de Museu; e por um 

grande tema “O Museu”, sub-dividido em mais dois: “O Museu de Bellas Artes e 

Archeologia 1884-1911” e o “Museu Nacional de Arte Antiga-1911”. Este último 

representa, ainda hoje, a grande fonte visual dentro do Museu Nacional de Arte Antiga 

para o Estudo da História do próprio MNAA, apresentando imagens de exteriores, 

interiores, modificações e construções, apresentação das colecções, departamentos, 

actividades e visitas de individualidades. 
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CONCLUSÃO 

 
A Formação de Conservadores: Aplicação do Conceito na Teoria Museológica e no 
Ensino Universitário Contemporâneo em Portugal. Considerações Finais 

Em Portugal, as primeiras teses de Mestrado e de Doutoramento dedicadas à 

Museologia, ainda que sob alçada de disciplinas científicas de autonomia mais madura, 

como as Ciências da Comunicação, a História ou a Antropologia, constituem o marco 

temporal e intelectual da integração das ciências museológicas nas Universidades. As 

primeiras pós-graduações em Museologia são criadas no fim dos anos 80, e ao longo 

da década seguinte surgem no contexto nacional algumas teses que atestam a 

importância da teorização sobre os museus para a dinamização dos mesmos. 

Madalena Braz Teixeira apresenta o seu trabalho “Do objecto ao Museu”, na 

Universidade Nova de Lisboa, em 1983; os Doutoramentos de Natália Correia Guedes 

“Museologia e Comunicação”, ou de Henrique Coutinho Gouveia “Museologia e 

Etnologia em Portugal. Instituições e personalidades”, ambos na Universidade Nova, 

datam de 1994 e 1997, respectivamente. 

O ICTOP – Comité Internacional de Formação de Pessoal dos Museus, reunido 

em Lisboa, Portugal, em 3 de Outubro 1994, lançou as Resoluções da Comissão 

Internacional de Formação de Pessoal de Museus. Fundado em 1968 como um dos 

Comissariados constituintes do ICOM – Conselho Internacional de Museus, “tem como 

objectivo essencial a promoção da formação e desenvolvimento profissional, 

estabelecendo linhas de funcionamento e sistemas de suporte para o Pessoal que 

trabalha em Museus. O Comité estuda e providencia informação sobre a oferta 

educativa adequada às carreiras museológicas.”125 

O 4.º ponto das Resoluções do ICTOP defende que “Os programas de formação 

museológica devem ter em consideração que a formação museológica não está 

limitada a oportunidades organizadas de instrução, e devem reconhecer a importância 

da natureza global da comunidade museológica, empenhando-se por um diálogo 

aberto e pela livre troca de ideias, teorias, e práticas através de publicações técnicas e 
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profissionais, jornais e livros, e pela diversificação tanto de formadores como de 

formandos para apreender novos conceitos e proceder a uma introspecção de 

actividades sociológicas e museológicas periódicas.” No 5.º ponto assinala que “Os 

programas de formação museológica devem preparar formandos, a todos os níveis, 

para desempenharem mais elevados papéis de liderança, estimulando a investigação 

intelectual, a interacção imaginativa, e soluções corajosas para aplicar a práticas e 

actividades museológicas, bem como transmitindo um sentido de responsabilidade 

ética, profissional e social”. Por fim, no sétimo ponto, sublinha a responsabilidade 

académica na formação das carreiras museológicas: “O dever académico responsável 

exige o reiterar do compromisso de apoio tanto a formadores como a formandos no 

intercâmbio de programas internacionais de formação, proporcionando uma lista 

regular e exacta dos programas de formação nos museus, divulgada através de uma 

publicação, do género do Directório de Formação em Museus 126 (Directory of Museum 

Training)127”. 

Apesar do teor generalista, as resoluções tomadas pelo ICTOP-ICOM 

uniformizam internacionalmente não só a deontologia do pessoal das carreiras 

museológicas, mas também o eclectismo, a abertura e diversificação formativa dos 

profissionais desta área, de que as instituições académicas foram as capitais 

protagonistas.  

No clima de crescente emancipação da Museologia enquanto disciplina 

autónoma, a necessidade de “pensar o Museu” extrapolou as reflexões académicas e 

chegou à legislação Portuguesa aplicada a museus, palácios, monumentos e sítios, 

influenciada pelas normas internacionais que referimos. O ano de 2001 representa, 

com a publicação do Decreto-Lei n.º 55, de 15 de Fevereiro, a penúltima revisão do 

regime de carreiras de museologia dentro dos quadros da função pública. O 

conservador surge como a figura de topo na área da museologia, cuja formação 

requerida pressupunha a conclusão de uma licenciatura numa área congruente com os 
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objectos a seu cargo e a posse do “grau de mestrado ou pós-graduação não inferior a 

dois anos”128. O diploma apresenta-nos quatro bases fundamentais nas quais assentam 

os princípios da carreira profissional de conservador: a investigação, a conservação, a 

museografia e a divulgação. Os legisladores não consideraram essencial a criação da 

carreira autónoma de investigador, contornando esta questão com a possibilidade de 

especialização noutras áreas além-museologia, desde que em estreita relação com as 

colecções do museu. 

Como vemos, o período que decorreu entre as primeiras teses universitárias 

dedicadas à Museologia e a definição legislativa da carreira do Conservador enquanto 

investigador marca a mudança do ensino da Museologia das salas do Museu para as da 

Universidade. O facto do conservador de museu produzir a investigação adequada aos 

objectos ou colecções a seu cargo, para enriquecimento da instituição em que se 

insere, ou para as narrativas provocadas pelas exposições temporárias das mesmas 

instituições, comprova que as disciplinas teóricas não podem faltar durante a 

formação destes profissionais, obrigando-os necessariamente à bifurcação das suas 

competências, das suas “poéticas e políticas”.129 

A formação museológica adquirida através do antigo Curso de Conservadores 

de Museu e a sua sucessora, a formação universitária em Museologia, não possuem 

uma história de continuidade nem de conformidade. Estão, antes, associadas a uma 

cisão não só no tipo de ensino ministrado, mas também da carreira profissional, que 

liga a primeira ao “Conservador” e a segunda ao “Museólogo” e este binómio está 

sobejamente presente nas discussões científicas entre profissionais de Museu130 e até 
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nas questões do foro da Sociologia, a propósito da auto-classificação profissional nas 

sociedades contemporâneas.131 

Alice Semedo [Alice Semedo. Op. cit., p. 170] procurou caracterizar os 

profissionais de museu em Portugal enquanto grupo, definindo conceitos que nesta 

dissertação se revelam particularmente pertinentes. Recorre à expressão 

“mediatização conhecedora” para assinalar o modo como as competências práticas só 

se encontram reconhecidas do ponto de vista teórico presente nas instituições 

académicas.132 No panorama actual, “a aprendizagem deixa de ser feita apenas pela 

observação ou pela prática, ainda que sob supervisão. O desempenho profissional 

exige uma actuação orientada pela teoria e pelos conceitos abstractos ensinados em 

escolas especializadas”133. Usando da terminologia avançada por Tomislav Šola134, 

Semedo caracteriza os profissionais de museu, e os aspirantes, como “novos 

generalistas”, como “mais um caso de polivalência do que de não especialização”.135 A 

autora considera que a museologia em Portugal tem perdido, ao passar do “saber-

fazer” para o “saber”136, uma vez que actualmente, os profissionais de museu nem 

sempre são os teóricos responsáveis pela educação dos formandos nesta área 

académica: “Em Portugal, ainda que alguns cursos de pós-graduação contem com 

alguns profissionais-praticantes, o ensino na maior parte destes cursos tem vindo a ser 

assumido por especialistas no ensino e na investigação”137.  
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A partir da periodização e dos conceitos que elencámos, atentemos nas 

diferenças entre o ensino museológico ocorrido no Museu e nas actuais instituições 

museológicas, assim como na divisão profissional originada por duas escolas 

"geracionais". 

O Museu Nacional de Arte Antiga foi, com efeito, entre 1933 e 1974, a Escola 

Nacional de Conservadores de Museu, durante o Estado Novo, exactamente com a 

mesma cronologia do regime, funcionando num sistema de quase “internato” 

profissional. Apesar de, em 1965, o Estágio de Conservador de Museu ter passado a 

denominar-se Curso, nunca perdeu o carácter estagiário que associava os tirocinantes 

à experiência museológica pragmática e quotidiana. 

Na verdade, a formação em museologia saiu do Museu para a Universidade. 

Mas as tarefas de conservação, exposição, comunicação dedicadas aos públicos 

permanecem no espaço museológico. As Faculdades teorizam-nas e teorizam a sua 

prática, mas é efectivamente dentro do Museu que o Museu vive. A falta no 

conhecimento prático, no know-how, é atenuável pela possibilidade dada aos 

estudantes de museologia de finalizarem a sua formação com um trabalho de estágio 

ou de projecto, naturalmente de cariz mais prático, substituindo a dissertação escrita. 

É assim com várias das especializações científicas das ciências sociais, quando 

aplicadas ao local de trabalho associado à carreira em questão. É a solução viável, 

tendo em conta a alteração nos quantitativos entre os antigos estagiários do Museu 

Nacional de Arte Antiga e os estudantes de Museologia nas universidades, realçando o 

contexto de excepção da formação museológica do MNAA, que unia tarefas diárias, 

reservadas a cada um dos estagiários, e da inteira responsabilidade de cada um deles, 

às aulas teóricas leccionadas pelos próprios conservadores, muitas vezes nas salas de 

exposição dos museus. 

É certo, e sublinhemos isto para que possamos desmitificar as ideias pré-

concebidas quanto ao cariz programático do curso antigo e do ensino moderno, que a 

partir de 1965 o Curso de Conservadores foi leccionado em parceria com a Escola de 

Belas-Artes e a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; esta parceria não só era 

protocolar, como também se manifestava ao nível da logística e, portanto, o facto de 

as aulas não terem lugar dentro das paredes do MNAA não constituía uma dificuldade, 

mas sim uma abertura às áreas que pudessem associar-se à prática museológica, como 
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modo de enriquecer o conhecimento. Aulas teóricas fora do Museu não se nos 

apresentam como uma fragilidade, mas antes como fertilidade, pela 

multidisciplinaridade que acarretam. 

Na verdade estamos a olhar para a vertente teórica de dois modelos de ensino, 

cujas diferenças não advêm única e exclusivamente da transição de instituições 

tutelares dessa mesma formação. A alteração no ensino português foi geral a partir da 

Revolução de Abril de 1974. Por muito ideal que fosse a convivência dos alunos do 

MNAA com os objectos, com o público, com os arquivos, com as compras e 

empréstimos, os livros de actas dos primeiros anos das sessões do Curso no MNAA 

assemelham-se a lições de História da Arte. O ensino da museologia nas faculdades 

portuguesas prima pela reflexão em Museus, pela abordagem crítica ao papel do 

Museu e pela análise laboriosa das áreas de um Museu. 

Este “Pensar os Museus”, incitado nas variadas disciplinas das pós-graduações 

em Museologia por todo o país é, usualmente, associado aos museólogos e não a 

conservadores de museu. O cuidado de uma colecção de Museu está, por outro lado, 

ligado aos conservadores. 

Segundo Margarida Lima de Faria, “A utilização dos termos conservador ou 

museólogo constitui formas de representação profissional. Estes termos estão ligados 

a modos de produção de uma identidade profissional perpassada de passado histórico 

e de significações sociais em contexto, que constituem um dos eixos mais estimulantes 

da análise dos processos de mudança que afectam esta profissão”.138  

Como vemos, a dicotomia Conservador/Museólogo é uma discussão 

socialmente relevante para as questões que lidam com a auto-classificação de uma 

classe. Os dois termos “arrumam” os profissionais de museu não em duas classes, mas 

em duas “culturas” distintas, porque ambos são representativos de sítios diferentes. 

Os sítios que representam são, no entanto, muito ambíguos para Margarida Lima de 

Faria, que encontrou os mesmos argumentos associados a um e a outro termo: 
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“conservador está para uns ligados à formação (de carácter mais teórico) e 

museólogo a uma componente mais prática; mas para outros é precisamente o 

oposto (o museólogo formou-se na universidade e o conservador apenas conserva 

e trata fisicamente da colecção); o que é contudo interessante verificar é que na 

maioria das situações os profissionais reconhecem a existência das duas 

designações e separam-nas, distinguindo-se a si próprios daquele outro ou 

outros.” 

O que é notório para este trabalho, é que essa separação se faça, sim, a partir 

dos próprios profissionais, mas com base no tipo de formação que tiveram. Quase 

sempre, os Conservadores são reconhecidos como os verdadeiros conhecedores das 

peças ao seu cuidado, verdadeiros experts. Os museólogos, por outro lado, são 

declarados como pensadores, como teóricos. Margarida Lima de Faria defende uma 

tese muito pertinente para a abordagem deste assunto: “A discussão entre estes dois 

termos está assim muito ligada à própria história da formação em museologia, e no 

facto de ter havido uma interrupção dos cursos durante um período de tempo longo, 

que conduziu a um desfasamento entre gerações, distinguindo a geração dos 

conservadores das que seguiram”139. Esta separação não é rara se observarmos outros 

casos de mudança de estatutos ou de funcionamento. No caso do binómio 

Conservador/Museólogo existem dois termos que ajudam à separação de classes, 

dentro da mesma área científica. Mas de facto não é um caso muito diferente do 

preconceito existente em relação às licenciaturas pós-Bolonha e anteriores à adopção 

do processo de Bolonha, ou da diferença entre a escola Primária antiga e o 1.º ciclo do 

Ensino Básico. Ainda que as diferenças sejam notórias, o tempo dissipa a cisão. Só 

existe preconceito enquanto os dois modelos estão activos, em funcionamento 

simultâneo. 

Outros autores debruçaram-se sobre esta dicotomia em artigos de opinião ou 

em comunicações apresentadas em sessões de Congressos. Analisemos os seus 

pressupostos para que possamos obter uma perspectiva mais ampla sobre esta 

questão. 
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Ana Maria Lousada escreveu em 1993 para os Cadernos de Museologia, 

“Conservador e Museólogo: abordagem de conceitos”140, associando o museólogo à 

Nova Museologia em vigor a partir de 1960/70, aberta ao meio-físico e humano 

envolvente, e dissociando dela o conservador, ou a ideia redutora de conservação. 

Segundo a autora, “Se o Conservador é só o técnico que tem por funções inventariar, 

conservar e expor as colecções, está desajustado do novo museu (…) tal como se deu 

uma transformação ao nível dos objectivos da Museologia, têm também que operar-se 

transformações ao nível das mentalidades e formação dos técnicos de Museu”. 

Lousada descreve ainda o que para si deve prevalecer no aspecto profissional 

do museólogo, apresentando-nos quatro perfis principais que devem coexistir no 

indivíduo: o museólogo-comunicador deve “responder às novas necessidades sociais 

do novo tipo de Museologia ditadas pela comunidade envolvente”; o museólogo-

animador deve preocupar-se com “programas organizados para públicos específicos 

(…) desenvolver o espírito crítico”; o museólogo-gestor, “consegue ainda uma 

abordagem muito mais sistematizada do Museu enquanto instituição, permitindo-lhe 

noções mais exactas das potencialidades, recursos e necessidades do projecto”; o 

museólogo fazendo uso da pluridisciplinaridade, “com determinado perfil que quando 

tem necessidade recorre ao trabalho de outros especialistas dos mais variados ramos 

científicos.” 

Nas Jornadas ICOM.pt, dedicadas aos Profissionais de Museus, que decorreram 

em Março de 2003 na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, duas participações na 

discussão foram particularmente relevantes para a nossa abordagem. Luís Raposo, 

Presidente da Direcção da Comissão Nacional Portuguesa do ICOM, e à data Director 

do Museu Nacional de Arqueologia, “quanto à diferença entre conservador e 

museólogo", considerou que o primeiro trabalha na realidade concreta dos museus e o 

museólogo pode trabalhar ou não, devendo os museus ser entendidos como escolas 

permanentes de formação prática.”141 
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Fernando António Baptista Pereira, referindo José Porfírio no seu O 

Conservador e o Museólogo, contradiz a divisão que Porfírio apresentara no seu texto, 

divisão que está na origem deste binómio: o curso de conservadores formou 

conservadores, pelo teor prático do próprio curso; os mestrados em museologia 

formam museólogos, teóricos dos museus. Baptista Pereira refuta a clareza desta 

distribuição, lembrando como Maria José de Mendonça há vários anos usava o termo 

museólogo, e como o teor dos cursos até 1974 não era assim tão liminarmente prático. 

O facto de a tutela ter terminado com a formação na carreira profissional de 

Conservadores levou as Universidades a avançarem com novos modelos de formação. 

“Não há antagonismo, mas sim complementaridade.”142 

A partir das palavras de Baptista Pereira, pode relativizar-se a questão que 

temos vindo a expor do suposto papel antagónico do conservador e do museólogo. 

Deste modo, registamos que a formação em Museologia evoluiu (ou regrediu, 

consoante a perspectiva autoral), mas a alteração resultou de circunstâncias históricas, 

políticas e sociais. Dado o fim da carreira de conservador e perante a impossibilidade 

dos museus absorverem os alunos interessados em conservação museológica, as 

faculdades assumiram a formação possível para esse fim. Não podemos, de modo 

nenhum, concordar com a afirmação de que o Curso de Conservadores pré-74 não 

fosse essencialmente prático tal como apurámos e expusemos nesta dissertação. 

Talvez a partir de 1965, por mudanças legislativas no Curso, ou pela falta de João 

Couto que deixou de ser director em 1962, a escola do MNAA se encontrasse num 

ponto em que, pela abundância de alunos, fosse mais difícil encarregá-los a todos de 

tarefas vitais para o funcionamento do Museu, pelo menos de modo tão emancipado 

como nas primeiras décadas. Mas a ausência do Museu na Faculdade não pode ser 

contraposta a um regime de quase internato oferecido aos alunos do Museu. 

Em todo o caso, a complementaridade é efectivamente a resposta ao 

problema. Um aluno de um mestrado em museologia ou património, ao ingressar num 

lugar de conservador de museu ou de monumento, não será um conservador inferior 

por ter tido uma formação essencialmente teórica. Deparar-se-á, com toda a certeza, 
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com questões fundamentais de conservação de uma colecção; mas a abertura de um 

curso em museologia poderá ser-lhe útil na sua superação: as ferramentas de trabalho 

e pesquisa, a visão ampla das funções de um museu são reservas silenciosas de 

capacidades adquiridas. 

Acreditamos ser redutor pensar nos profissionais de museu dentro de duas 

“castas”. Hoje em dia, a pluridisciplinaridade de que nos falava Ana Maria Lousada, é 

condição sine qua non para o funcionamento de um museu moderno. Designers 

trabalham para museus, educadores artísticos trabalham em museus, sociólogos 

trabalham acerca de museus. É claro que em última análise, como nos diz Marília 

Xavier Cury143, a não exclusiva, mas sim derradeira obrigação de um museu acontece 

“a partir da óptica do museólogo”, o trabalho de exposição. 

A nosso ver, não estamos em presença de profissionais tão identitariamente 

distintos. A divergência e as oposições encontram-se na resistência à mudança. Os 

museólogos e os conservadores de museu, melhor, os estudantes de museologia e os 

antigos alunos do Curso de Conservadores, podem trocar missões em qualquer altura. 

Com a partilha e a fruição certa de experiências museológica entre gerações, os 

primeiros podem formar e transmitir o seu “saber-fazer” para a actualização dos 

segundos. 

 

 Como última ressalva gostaríamos de relevar que o propósito desta dissertação, 

que nasceu no contexto de um Projecto de Investigação já exposto na Introdução, é de 

natureza contínua. Espera-se que outras investigações possam brotar a partir da 

divulgação do fundo documental por nós estudado. Os anexos da presente dissertação 

visam a divulgação de parte da documentação relacionada com o Curso de 

Conservadores do Museu Nacional de Arte Antiga, pretendendo protagonizar o mote 

para o estudo da museologia e do ensino museológico em Portugal. A documentação 

estudada poderá ser relevante para a História dos Museus portugueses de Arte. 

 

                                                           

143
 Cury, Marília Xavier, Exposição – Concepção, Montagem e avaliação, Annablume, 2005. 

 



 

 
94 

Bibliografia 

 

ALEXANDER, Edward Porter, Museums in motion – Introduction to the History and function of 

museums. Nashville, American Association for State and Local History, 1987. 

ARAÚJO, Hugo, O Arquivo Fotográfico do Museu Nacional de Arte Antiga – Esboço de uma 

biografia.2012 (não publicado). 

BORGES, Leonor Calvão, NOVO, Andreia e ROCHA, Ema Ramalheira, “Describing and Preserving 

Documents in a Museum’s Archive: a Multidisciplinary approach to Integration, Digitization and 

Availability of Electronic Records in the National Museum of Ancient Art (Lisbon, Portugal)”, in 

ATLANTI Review for modern archival theory and practice, Vol. 22, 2.Trieste, 2012. 

CARVALHO, José Alberto Seabra e CARVALHO, Marta Barreira, “Museus e exposições: ideias, formas 

e discursos de representação e celebração da Arte Portuguesa (do Liberalismo ao Estado Novo)”, in 

Arte Portuguesa da Pré-História ao Século XX, Vol. 20, direcção de Dalila Rodrigues. Lisboa, Fubu 

Editores, 2009. 

CHATELEIN, Jean, Administration et gestion des musées - texts et documents. Paris, École du Louvre, 

1984. 

COLEMAN, Laurence Vail, Museum in America – Critical study. 1939. 

Comemorações nacionais de 1940: exposição de os primitivos portugueses : (1450-1550) : catálogo-

guia. Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, 1940. 

COSTA, Madalena Cardoso da, “Museus e Educação no Período do Estado Novo: o papel de João 

Couto (1928-1964)”, in IDEARTE, Revista de Teorias e Ciências da Arte, Ano VI nº 7. 2011. 

COUTO, João, “Justificação do arranjo de um museu”, in Boletim do Museu Nacional de Arte 

Antiga, vol. 2 (1948 [1950)]. Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga,1950. 

COUTO, João, “O Museu Nacional de Arte Antiga ; seu alargamento e acção cultural”, 

In: Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga, 1954-1955 [1956]. - vol. 3, Lisboa, Museu 

Nacional de Arte Antiga, 1956 

COUTO, João, “Artes Plásticas”, in Ocidente, Vol. 59, nº272, 1960, Vol. 60, nº274, nº275, nº277, 

nº278, 1961, Vol. 61, nº279, nº280, nº281, nº282, nº283, 1961. Lisboa, 1960-61. 

javascript:NewSearch(%22TI%20BOLETIM%20DO%20MUSEU%20NACIONAL%20DE%20ARTE%20ANTIGA%22)
javascript:NewSearch(%22TI%20BOLETIM%20DO%20MUSEU%20NACIONAL%20DE%20ARTE%20ANTIGA%22)
javascript:NewSearch(%22TI%20BOLETIM%20DO%20MUSEU%20NACIONAL%20DE%20ARTE%20ANTIGA%22)


 

 
95 

COUTO, João, As exposições de arte e a museologia. Lisboa, 1950. 

COUTO, João, “Curso de museologia : a estagiários para conservadores dos museus, palácios e 

monumentos nacionais”, in Ocidente. Lisboa, 1965.  

 

COUTO, João, Congressos e conferências do pessoal superior dos museus de arte: tese apresentada 

ao II Congresso Transmontano. Lisboa, 1941.  

COUTO, João, José de Figueiredo. Lisboa, Institut Français au Portugal, 1938. 

CURY, Marília Xavier, Exposição - Concepção, Montagem e avaliação. Annablume, 2005. 

DECLARAÇÃO DE LISBOA, RESOLUÇÕES DA COMISSÃO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DE PESSOAL 

DE MUSEUS . Lisboa, ICTOP, 1994.  

EDSON, Gary, International Directory of Museum training. London, Routledge, 1995.  

FARIA, Margarida Lima de, “O “campo” dos profissionais de museologia em Portugal. Identidades e 

representações de si mesmo”, in Actas dos ateliers do Vº Congresso Português de Sociologia - 

Sociedades Contemporâneas: Reflexividade e Acção - Atelier: Artes e Culturas. 2004. 

FERREIRA, Emília, Lisboa em Festa: A Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e 

Espanhola, 1882, Antecedentes e Materialização, [Dissertação de doutoramento]. Lisboa: FCSH -

UNL, 2010. 

FIGUEIREDO, José de, O legado Valmor e a reforma dos serviços de Bellas-Artes. Lisboa, M. Gomes, 

1901.  

FRANÇA, José Augusto, Memórias para o Ano 2000. Lisboa, Livros Horizonte, 2000. 

FRANÇA, José Augusto, in Memória justificativa da criação de um Instituto de História da Arte 

no Departamento de Artes Visuais e Musicologia da Universidade Nova de Lisboa. Lisboa, 1974. 

GONÇALVES, António Manuel, Do Restauro dos Painéis de S. Vicente de Fora. Lisboa, Amigos do 

Museu de Arte Antiga, 1960. 

HOLSTEIN, Sousa, Catálogo Provisório da Galeria Nacional de Pintura Existente na Academia Real 

das Bellas Artes de Lisboa. 1868.  

javascript:NewSearch(%22DP%201938%22)


 

 
96 

LAPA, Sofia, “Como se forma uma museóloga? Contributos para o estudo de Maria José de 

Mendonça (Museu Nacional de Arte Antiga, 1933-1938)” in Congresso de História da Arte. 

Lisboa, 2012.  

LAURENT, Monique, L'Ecole du Louvre, 1932 - 1962 : ses méthodes, ses résultats. Paris, École du 

Louvre, 1967.  

LISBOA, Maria Helena, As Academias e Escolas de Belas Artes e o Ensino Artístico (1836-1910). 

Lisboa, Colecção Teses, Edições Colibri, 2007.  

LOUSADA, Ana Maria, “Conservador e Museólogo: abordagem de conceitos”, in  Cadernos de 

Museologia nº1. 1993.  

MADUREIRA, Arnaldo, A Questão Religiosa na I República – Contribuições para uma autópsia. 

Lisboa, Livros Horizonte 2003.  

MANAÇAS, Vitor Manuel Teixeira, Museu Nacional de Arte Antiga - uma leitura da sua história 1911-

1962, [Dissertação de Mestrado]. Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1991. 

MARKL, Dagoberto, O Retábulo de S. Vicente da Sé de Lisboa e os Documentos. Lisboa, Editorial 

Caminho, 1988.  

MARKL, Dagoberto, O Essencial sobre Nuno Gonçalves. Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 

1987.  

Museum – Revista mensual de arte español antiguo y moderno y de la vida artística 

contemporânea. 1911. 

Nuno Gonçalves, Novos Documentos. Lisboa, Instituto Português de Museus / Reproscan, 1994. 

OLIVEIRA, Carlos de, Lei Da Separação Do Estado Das Igrejas Anotada. Porto, Companhia Portuguesa 

Editora, 1914.  

PEREIRA, António Baptista, in I JORNADAS ICOM PORTUGAL: Que estatuto na actualidade? Os 

profissionais de museu. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.  

RAMOS, Rui, “A Cultura republicana”, em História de Portugal, Vol. VI, direcção de José Mattoso. 

Lisboa, Editorial Estampa, 2001.  

RAMOS, Rui, “As guerras da República (1911-1917)”, in História de Portugal, Sexto volume, Direcção 

de  José Mattoso. Lisboa, Círculo de Leitores, 1994. 



 

 
97 

RAPOSO, Luís, in I JORNADAS ICOM PORTUGAL: Que estatuto na actualidade? Os profissionais de 

museu, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.  

RIBEIRO, Belarmina, “O Arquivo Museológico. Sua Fundação e História” In: Boletim do Museu 

Nacional de Arte Antiga, 1960. - vol. 4. Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, 1962.  

RIBEIRO, Cândida Fernanda Antunes, O Acesso à Informação nos Arquivos, [Dissertação de 

doutoramento]. Porto, Faculdade de Letras, 1998.  

SEMEDO, Alice, “O Panorama Profissional Museológico Português. Algumas considerações”, in 

Revista da Faculdade de Letras CIÊNCIAS E TÉCNICAS DO PATRIMÓNIO. Porto, 2003. 

SILVA, Raquel Henriques da, “Os museus: Histórias e prospectiva”, in Século XX. Panorama da 

cultura portuguesa, Coordenação: Fernando Pernes. Porto, Edições Fundação de Serralves, 2002. 

SOARES, Bruno C. Brulon, Quando o museu abre portas e janelas: o reencontro com o humano no 

museu contemporâneo, [Dissertação de mestrado]. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro, 2008.  

SOARES, Luís, “Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal – projecto de 

investigação” in ACTAS DO III SEMINÁRIO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN 

MUSEOLOGIA - Volume 6 – Historia de las Colecciones, Historia de los Museos. Madrid, 

2011.  

 

SOLA, T., Museums and Curatorship: the role of theory. Leicester, Leicester University Press, 1991. 

VERNE, M. Henri, “La Fondation et le dévelopement de l'École du Louvre”, in L'École du Louvre. 

Paris, Bibliothèque de l'École du Louvre.  

V.V.A.A., La coleccion Lazaro. Madrid, La España Moderna, 1926.  

V.V.A.A., 40 anos do Instituto José de Figueiredo.  Lisboa, Instituto Português de Conservação e 

Restauro, 2007. 

 

Legislação: 

 

javascript:NewSearch(%22TI%20BOLETIM%20DO%20MUSEU%20NACIONAL%20DE%20ARTE%20ANTIGA%22)
javascript:NewSearch(%22TI%20BOLETIM%20DO%20MUSEU%20NACIONAL%20DE%20ARTE%20ANTIGA%22)
javascript:NewSearch(%22DP%201926%22)


 

 
98 

Constituição de 21 de Agosto de 1911. 

Declaração de Resoluções da Comissão Internacional de formação de pessoal de museus, Lisboa, 

1994. 

Decreto nº 20985, de 7 de Março de 1932. 

Decreto nº 39116, de 27 de Fevereiro de 1953. 

Decreto-Lei nº 46758, de 18 de Dezembro de 1965. 

Despacho, de 21 de Agosto de 1974. 

Despacho normativo nº 129, de 30 de Maio de 1983. 

Decreto-Lei nº 55, de 15 de Fevereiro de 2001. 

Lei da Separação do Estado das Igrejas,  

Decreto de 20 de Abril de 1911. 

Lei nº 1 941 de 11 de Abril de 1936. 

Projecto de Vínculos e Carreiras Remuneradas, Conselho de Ministros,  

Lei nº 12-A, de 27 de Fevereiro de 2008. 

Regulamento do Museu Nacional de Arte Antiga, 1916. 

Suplemento do Diário de Governo nº 51, 1ª série, de 16 de Março de 1916, rectificado no Diário de 

Governo nº71, 1ª série, de 12 de Abril de 1916. 

 

 

Documentação no Arquivo do Museu Nacional de Arte Antiga: 

M.N.A.A., Arquivo MNAA, Actas Conservadores-tirocinantes, [Disponível no Museu Nacional de Arte 

Antiga] 

M.N.A.A., Arquivo Administrativo Definitivo, [Disponível no Museu Nacional de Arte Antiga] 

M.N.A.A., Arquivo MNAA, Copiadores de Correspondência Remetida, nº 8, 5º, 322, 327 e 735 

[Disponíveis no Museu Nacional de Arte Antiga,] 



 

 
99 

M.N.A.A., Arquivo MNAA, Fundo Academia Nacional de Belas Artes, [Disponível no 

Museu Nacional de Arte Antiga] 

M.N.A.A., Arquivo MNAA, Fundo Exposição de Arte Ornamental, [Disponível no Museu 

Nacional de Arte Antiga] 

M.N.A.A, Arquivo MNAA, Fundo João Couto, [Disponível no Museu Nacional de Arte Antiga] 

M.N.A.A., Arquivo MNAA, Fundo José de Figueiredo, [Disponível no Museu Nacional de Arte 

Antiga,]; 

M.N.A.A., Arquivo MNAA, 1934 – Sessões de estudo e de discursos – presididas por João Couto, 

[Disponível no Museu Nacional de Arte Antiga]; 

M.N.A.A., Arquivo MNAA, 1934 – Sessões de estudo e de discursos – presididas por Luís Keil, 

[Disponível no Museu Nacional de Arte Antiga]; 

M.N.A.A., Arquivo MNAA, “Fundo dos Directores”, Caixa “Museu de Arte Antiga”, (não 

tratado arquivisticamente), [Disponível no Museu Nacional de Arte Antiga); 

 

Websites: 

http://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/vglobal_projecto?idProjecto=101463&idElemConcurs

o=2801  

http://digitarq4.wikispaces.com/M%C3%B3dulo+de+Backoffice  

http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/indexfro1.php3?http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/ideologias/anticleric

alismo.htm 

www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Leisep.doc 

http://www.fba.ul.pt/informacao-institucional/historia/  

http://www.ecoledulouvre.fr/  

http://en.wikipedia.org 

http://www.dictionaryofarthistorians.org 

http://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/vglobal_projecto?idProjecto=101463&idElemConcurso=2801
http://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/vglobal_projecto?idProjecto=101463&idElemConcurso=2801
http://digitarq4.wikispaces.com/Módulo+de+Backoffice
http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/indexfro1.php3?http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/ideologias/anticlericalismo.htm
http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/indexfro1.php3?http://www.iscsp.utl.pt/~cepp/ideologias/anticlericalismo.htm
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Leisep.doc
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Leisep.doc
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Leisep.doc
http://www.fba.ul.pt/informacao-institucional/historia/
http://www.ecoledulouvre.fr/
http://en.wikipedia.org/
http://www.dictionaryofarthistorians.org/


 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
101 

 

As páginas seguintes, auxiliares à dissertação que apresentamos, pretendem 

reunir as provas e os motivos da pesquisa arquivística dentro do espólio documental 

que, no fundo, motivou o presente trabalho. É nosso intuito não só responder às 

exigências académicas do Mestrado em Museologia, mas também divulgar aos 

investigadores em Museologia a documentação elementar para o conhecimento do 

Curso de Conservadores, que tomou lugar no Museu Nacional de Arte Antiga, em 

Lisboa. 

Dividimos este apêndice em dois anexos. O primeiro compila legislação, notas 

biográficas e imagens que são necessárias à leitura da dissertação. 

Na segunda parte do anexo, compilámos as transcrições dos cadernos de actas 

das sessões para conservadores estagiários, ocorridas entre 1934 e 1945. A sua leitura, 

só por si, apresenta o mais real testemunho do funcionamento do curso à data. A sua 

extensão permitiu-nos a sua transcrição num capítulo independente. Esta é a 

compilação de três cadernos manuscritos. O primeiro é referente às sessões dirigidas 

por João Couto, conservador, em 1934. O segundo, às sessões a cargo do conservador 

Luís Keil. O terceiro, às sessões partilhadas entre o na altura director, João Couto, e o 

conservador, ex-aluno do estágio, Cardoso Pinto, entre 1940 e 1945. 

Optámos pela transcrição literal, conservando a ortografia da época, e usando um 

ponto de interrogação entre parêntesis rectos, [?], que assinala os vocábulos cuja 

caligrafia não é totalmente perceptível. 
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Anexo I 

 

1. Ofício de José de Figueiredo ao Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes  

“Exmº. Senhor Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes 

 

Nos termos do artigo 4º do Decreto nº 22.110, que regulamenta o estágio dos conservadores-

tirocinantes, mando a Vª Exª. os requerimentos juntos e proponho que sejam, de entre estes, admitidos 

os seguintes: António Rodrigues Cavalheiro, Luís de Castro de Vasconcelos e Sá Pereira de Almeida, Carlos 

Manuel da Silva Lopes, Manuel Carlos de Almeida Zagalo e Augusto Cardoso Pinto. 

Os dois primeiros requerentes satisfazem a todos os requisitos exigidos pelo regulamento, por isso 

que têm diploma de um curso superior em que é professado o ensino da História da Arte. O terceiro e 

quarto requerentes têm diploma de Curso Superior em que não se professa aquele ensino. O quinto tem o 

Curso Secundário completo e aprovação em grande parte das cadeiras do Curso Superior de Letras. Todos 

têm dado provas de interesse por assuntos de arte, e o primeiro, terceiro e quinto são autores de obras de 

investigação histórica que garantem as suas qualidades de trabalhadores em assuntos de importância para 

o fim a que visa o estágio. Além disso, todos os cinco requerentes oferecem as mais seguras garantias 

morais, qualidade esta que, se é sempre essencial, se torna agora ainda mais imprescindível dadas as 

actuais e deficientes condições em que se encontra instalado este Museu.  

A criação sucessiva de museus regionais e de tesouros artísticos e o futuro dos Museus Nacionais, 

especialmente o do Museu Nacional de Arte Antiga, impunham a ampliação e regulamentação do estágio 

de conservadores-tirocinantes já estabelecido no nosso primeiro museu. É a isso que visa o decreto 

determinante do concurso a que se refere este ofício, e excelente é a sua doutrina, porque só assim é que 

se poderá vir a constituir um núcleo de técnicos onde se possa ir mais tarde buscar os conservadores e 

directores de todos esses museus.  

No caso, desde que existam as qualidades naturais necessárias, a prática é o único processo de 

formação dos conservadores das colecções de arte. Um conservador de um museu não pode ser apenas 

um erudito, embora toda a erudição lhe seja necessária quando tenha de tratar a fundo a maioria dos 

problemas sobre que é chamado a pronunciar-se. Tem de ser além disso um expert, isto é pessoa capaz de 

julgar a obra de arte sem outro auxílio que não seja o da sua visão própria, não se enganando quanto às 

características da época, escola ou mesmo autoria que essa obra de arte ofereça. E o mesmo deve poder 

fazer pelo que respeita à autenticidade do objecto que lhe cumpre examinar. Aliás, como é que 

conservador poderá classificar uma obra de arte, até então desconhecida? E isto torna-se ainda mais grave 

se essa obra é proposta para aquisição. Sem a indispensável qualidade visual, devidamente educada, 

correrá o conservador todos os riscos, com desprestígio para o museu de que faz parte e com prejuízo 

para o Erário que pagar a aquisição. 

Por ter reconhecido tudo isto é que o signatário tomou a iniciativa da proposta de que resultou o 

presente decreto, não tendo hesitado em fazê-lo  apesar das insuficientes instalações de que dispõe 
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presentemente o museu. E se o signatário fala nisto é para lembrar o que já acentuou, isto é que o 

funcionamento do Estágio não pode deixar de ser condicionado por essa deficiência de casa. Com parte 

das colecções por expôr por não ter local para as apresentar, e com tanta falta de acomodações que nem 

sequer tem um gabinete próprio, o signatário, como responsável que é dos grandes valores arrecadados, 

tem de conciliar todos esses interesses, o que só é possível limitando o número de estagiários e exigindo-

lhes todas as garantias morais indispensáveis. 

 

 

Saúde e Fraternidade 

 Lisboa, Secretaria do Museu Nacional de Arte Antiga, em 28 de Janeiro de 1933” 
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2. Plano de classificação elaborado por Leonor Calvão Borges, no âmbito do Projecto “Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal” 

 

 

Tabela Comparativa do Arquivo José de Figueiredo 

 

Secções Subsecção Subsubsecção Séries Sub-série Documento Composto 

      

AP - Actividade Privada      

   001 – Dados Pessoais   

   002 – Correspondência   

    0001 – Familiar  

    0002 – Luciano 
Freire 

 

   003 – Apontamentos   

   004 – Documentos sobre a 
sua morte 

  

      

APF – Actividade 

Profissional 

     

 MNAA – Museu 
Nacional de Arte 
Antiga 

    

  IM – Instalação do Museu    

  AC – Actividades Culturais   Exposição Colonial 
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     Conferência São Jerónimo 
 

     Colóquio, 1957 
 

     Exposições 
 

  M - Museologia    

   001 – Aquisições   

     Doação do Conde de 
Carvalhido 
 

   002 – Registos e 
Inventariação 

  

   003 – Estudos de Peças Pintura, etc  

     Painéis 
 

     Relatórios sobre Obras de 
Conventos Extintos 
 

   004 – Viagens   

  R – Restauro    

   001 – Relatórios e 
Pareceres  

  

     Pareceres sobre 
legislação do património 
 

   002 – Cedências e 
Empréstimos 

  

     Museu dos Coches 
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  RH – Recursos Humanos    

   001 - Formação  Curso de cicerones 
 

     Sessões de estudo para 
conservadores 

  D - Divulgação   Boletim 

     Roteiro e Catálogo 

      

  C – Correspondência    

   001 – Comunicação Social   

 CAA – Conselho de 
Arte e Arqueologia 

    

 CIBPAP- Comissão de 
Inventário e 
Beneficiação da 
Pintura Antiga em 
Portugal 

   Relatório de Tratamento 
de quadros 

   001 – Correspondência   

      

DC - Documentação 
coleccionada 

     

 CM – Conservadores 
de Museu 

    

  LF – Luciano Freire    

   001 – Dados biográficos  Memórias 

   002 – Actividade 
Profissional 

 3ª Conferência Geral dos 
Museus, Génova 1953 

      

   003 – Correspondência   

   004 – Apontamentos   
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  MM – Manuel de Macedo    

   001 – Correspondência   

   002 – Apontamentos   

      

  JC – João Couto    

   001 – Papéis Pessoais    

  LK – Luís Keil    

   001 – Correspondência   

   002 – Apontamentos   

 OI – De Outras 
Instituições 

    

  ARBA – Academia Real de Belas 
Artes 

   

   001 – Relatórios   

   002 – Documentação geral   

   003 – Obras de arte 
adquiridas pela doação de 
D. Fernando 

  

   004 – Arqueologia   

   005 – Avaliação de obras de 
arte 

  

   006 – Inventários   

   007 – Diversos    

   008 – Exposições   

     Exposição de Arte 
Ornamental 
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3. 

MINISTÉRIO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA 

Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes 

Repartição do Ensino Superior e das Belas Artes 

Decreto n.º 20:985 

 

 

“ Artigo 15.º 

Compete ao Conselho Superior de Belas Artes: 

1.° Dar parecer sobre as propostas de classificação de « Monumentos nacionais», ou de« 

Imóveis »de interesse público e; 

2.º Proceder à aquisição de obras de arte e peças arqueológicas para os museus, sob 

proposta dos respectivos directores; 

3.° Superintender na organização e manutenção dos museus; 

4.º Dar parecer sobre a transferência de objectos de museu para museu, nos termos do 

artigo 55.º; 

5.º Propor ao Governo as providências que julgar convenientes à conservação do 

património artístico e arqueológico nacional; 

6.º Delegar, sempre que o julgue necessário, em vogais da sua escolha, e segundo a sua 

especialização, as funções de inspecção geral dos museus e colecções de arte 

pertencentes ao Estado e às autarquias locais; 

7.° Dar parecer sobre as obras de grandes restaurações que tenham por fim a 

reintegração dos monumentos e palácios nacionais. Serão submetidos à aprovação do 

Conselho os projectos de reparações ou restaurações em monumentos nacionais sobre 

que a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais entenda dever consultá-lo; 

8.° Organizar exposições destinadas a estimular e desenvolver a actividade artística 

nacional, e bem assim a representação de Portugal nas exposições internacionais de arte 

e arqueologia; 
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(…) 

 

 

 

Artigo 58.º 

Os directores dos museus regionais e conservadores dos museus serão de nomeação do 

Governo precedendo tirocínio de três anos no Museu Nacional de Arte Antiga e 

concurso de provas públicas, sendo motivo de preferência, em igualdade de 

classificação, a qualidade do serviço prestado como conservador adjunto. 

 

 

 

Artigo 59.º 

Os conservadores tirocinantes serão nomeados pelo Governo, sob proposta do director 

do Museu Nacional de Arte Antiga, passando à categoria de adjuntos depois de três 

anos de bom e efectivo serviço.” 
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4.  
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5. Programa do estágio de Conservadores tirocinantes no Museu Nacional de Arte Antiga, criado por decreto de 

 

------------------------ 

 

Iº ANO 

1º semestre 

Os conservadores tirocinantes ajudarão o Director e os conservadores nos serviços que, ao tempo, estiverem em 
andamento.  

Os conservadores tirocinantes devem, a título de ensaio, redigir verbetes das peças expostas.  

Prevê-se para este período a realização de palestras pelo Director do Museu e pelos Conservadores, acerca do valor e 
da conservação das obras expostas nas colecções.  

2º semestre 

Os conservadores tirocinantes podem começar a trabalhar no verbeteamento das colecções. (parte descritiva) 
Continuarão as palestras, sendo já tomada em consideração a matéria e a técnica. 

 

2º ANO 

1º semestre 

Os conservadores tirocinantes continuam no trabalho de verbeteamento das colecções. 

Prevê-se a possibilidade de serem os Conservadores tirocinantes encarregados de dirigir as visitas escolares ao Museu.  

Continuam as palestras pelo pessoal do Museu, ou por pessoas estranhas, convidadas pelo Director, sobre a 
arte de um determinado período. Estas prelecções visam sobretudo a completar o quadro histórico-artístico de uma 
época, ou a biografia  de um autor, fazendo integrar na devida alturas as obras que desse autor ou desse período o 
Museu possui.  

2º semestre  

O mesmo trabalho do semestre anterior. 

Prevê-se a possibilidade dos conservadores tirocinantes serem encarregados de realizar quaisquer investigações em 
arquivos, destinadas a ampliar a documentação existente.  

Neste ano os conservadores tirocinantes podem começar quaisquer trabalhos da sua livre escolha, destinados a 
documentar o seu estágio. O Museu poderá publicá-los, se lhes achar o mérito preciso.  

 

 

3º ANO 
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1º semestre 

Os conservadores tirocinantes serão iniciados nos serviços de administração interna do Museu, cuja secretaria 
sucessivamente dirigirão.  

Além de todos os trabalhos anteriormente previstos, os Conservadores tirocinantes serão encarregados do serviço 
exterior ao museu – arrolamentos, leilões, etc.  

Os Conservadores tirocinantes entrarão na escala dos conservadores efectivos, para acompanharem e dirigirem as 
visitas ao Museu.  

2º semestre 

Continuam os trabalhos anteriores e outros quaisquer julgados necessários, mas neste período, o trabalho dos 
conservadores tirocinantes será aliviado de forma a que possam preparar a tese e demais trabalhos para o seu exame 
final.  

 

 

6. Nota Biográfica de Luís Keil 

Luís Keil, natural de Elvas (?), apresentou a sua dissertação de concurso ao lugar de conservador no Museu 
Nacional de Arte Antiga em 1919, sob o tema “Faianças e tapeçarias”. O seu estudo de cerâmica e têxteis havia de 
marcar a sua contribuição no estágio de conservadores, uma vez que esses eram os principais temas abordados por 
Keil nas sessões dirigidas aos tirocinantes, que repartia com João Couto. É vasto o legado de estudos levados a cabo 
por Luís Keil, do qual passamos a destacar alguns títulos, inseridos no Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, 
onde Keil era assíduo colaborador: “Uma notável bordadora portuguesa”, “Os retratos de personagens portuguesas da 
colecção do Arquiduque Fernando do Tirol”, “Alguns dados para a biografia de Pierre-Léonard Mergoux, fundador da 
Fábrica de Tapeçarias de Tavira”, “Um Retábulo de Hans Daucher, escultor de Augsburgo, executado em 1520 para a 
rainha D. Leonor, mulher de D. Manuel”, “Algumas considerações pistónicas e artísticas àcerca dos Coches e do seu 
Museu”, “Porcelanas chinesas do séc. XVI com inscrições em Português”.  

Luís Keil integrou, juntamente com Virgílio Correia, Nogueira Gonçalves e Túlio Espanca, a equipa que 
executou o Inventário Artístico Português, à responsabilidade da Academia Nacional de Belas Artes de Lisboa. Os 
levantamentos concluídos do Património Artístico Português foram publicados em nove volumes, entre 1943 e 1978.  

 

 

7. Nota Biográfica de Luciano Freire 

Remetemos para bibliografia específica o capítulo “O mito do recriador: Luciano Freire e os trabalhos de 
conservação e restauro da Pintura Antiga”, da autoria de Sandra Leandro, inserido na publicação de comemoração de 
40 Anos do Instituto José de Figueiredo, Lisboa:2007, (pp. 65 a 81), que sintetiza os estudos prévios de D. José 
Pessanha, João Couto ou Diogo de Macedo, mas também das “Memórias de Luciano Freire”, integradas no Arquivo 
José de Figueiredo do Museu Nacional de Arte Antiga.  

Luciano Freire nasceu em Lisboa em 1864. Frequentou a Academia de Belas Artes de Lisboa, especializando-
se em Pintura de História. Entre os seus mestres encontram-se Miguel Ângelo Lupi (1826-1883) e Silva Porto (1850-
1893). Sandra Leandro organiza este capítulo biográfico entre Luciano Freire, o artista, e Luciano Freire, o restaurador, 
que aqui nos interessa particularmente, (p. 69).  
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Em 1900 é eleito secretário da Academia de Belas Artes de Lisboa, cuja dedicação o levou a dirigir 
interinamente o Museu de Bellas Artes e Archeologia, e mais tarde o Museu Nacional de Arte Antiga, durante as 
ausências do Director, José de Figueiredo. Freire pertenceu à Comissão do Inventário e Beneficiação da Pintura Antiga 
em Portugal, juntamente com José de Figueiredo, D. José Pessanha, Manuel de Macedo e Ramalho Ortigão. Em 1911 
foi nomeado Director do Museu dos Coches. Existem obras da sua autoria no Museu do Chiado, Museu Grão Vasco, de 
Ponta Delgada, Museu Almeida Moreira, Museu do Caramulo, Sociedade Nacional de Belas Artes e Museu Militar, mas 
a memória de Luciano Freire está será para sempre associada ao restauro de algumas das mais icónicas peças da 
pintura portuguesa como os Painéis de S. Vicente, de Nuno Gonçalves, ou S. Pedro de Vasco Fernandes 

A partir de 1936, e apesar da morte de Freire em 1934, o Laboratório em que o próprio trabalhou, na 
Academia de Belas Artes, foi integrado no espaço do Museu Nacional de Arte Antiga, contando com a experiência do 
colega e amigo de Freire, Fernando Mardel. (p.88). Por norma, a um estagiário novo era encomendada a tarefa de 
acompanhar os trabalhos de restauro ou conservação de uma peça em específico, registando-os.  

 

8. Álbum de fotografias – Exposições 1955/56 a 1960/61 

O álbum referido na página 41 desta dissertação, e cujas fotos reproduziremos abaixo, contêm as exposições 

comissariadas pelos estagiários finalistas, entre os anos lectivos de 1955/1956 e 1960/1961. Estas micro-exposições 

eram uma das formas de avaliação durante a segunda fase do Curso, instaurada pelo Decreto nº 39116 de 27 de 

Fevereiro de 1953, vigente até à reforma de 1965. Por razões que não nos são claras, este foi o único exemplar 

compilado, deixando de fora os anos anteriores e posteriores a estes, que pertencem ao mesmo período legislativo.  

Cada um destes anos, apresenta, entre si, características comuns e diferenciadoras das exposições 

montadas, que procuraremos realçar e ilustrar.  

Nas primeiras fotografias do álbum, datadas de 1955/56, figuram as exposições de Maria Raquel Vicente da 

Silva, Maria Teresa Gomes Ferreira, Maria Emília Amaral Teixeira, Irisalva Constância Nunes Moita, Maria Madalena 

Cagigal e Silva, Maria de Lourdes Bártolo, Fernando Russel Cortez e Carlos de Azevedo. De características comuns, as 

exposições apresentam o espaço improvisado, com paredes falsas, que marcavam o “compartimento” destinado ao 

conjunto de peças de cada um dos estagiários. Estas eram peças das reservas do museu, que não sendo vistas em 

permanência nas salas do MNAA, necessitavam de estudo, inventariação e apresentação. Neste primeiro ano, quase 

todas as colecções artísticas do museu viram as suas reservas escolhidas pelos estagiários que apresentaram, 

respectivamente pela ordem dos nomes acima mencionados, escultura em marfim, joalharia na pintura, iluminura, 

vidros, faiança, miniaturas, baixos-relevos e pintura.  

Apenas uma das exposições, a de Maria Emília Amaral Teixeira, por se tratar de iluminura, se apresenta 

numa única vitrine. As restantes permitiam aos visitantes entrar no seu próprio espaço. Não se encontraram 

informações sobre o tempo de exposição nem sobre a área do Museu em que estes projectos tomariam lugar. Deduz-

se que fossem exposições de encerramento do ano lectivo, abertas ao público do museu.  

As suas paredes eram forradas por cartões ou cortinas que escondiam as paredes falsas e recriavam o 

espaço.  

Destaca-se em baixo a exposição de Maria Teresa Gomes Ferreira, sobre Joalharia na Pintura renascentista, 

com uma concepção mais moderna e mais multidisciplinar do que as exposições dos seus colegas, com livros para 

consulta e imagens para que os visitantes pudessem fazer a relação entre as imagens e as jóias expostas na vitrine: 
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Vejamos ainda a exposição de Russel Cortez, no mesmo ano lectivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As exposições do ano lectivo que se encerrou em 1957 contaram apenas com a participação de dois 

estagiários: Belarmina Ribeiro e Manuel M. Bom. Destacamos a exposição da primeira, sobre Luminária em 

Portugal, que ocupou uma vitrine do próprio museu, e não um espaço improvisado: 
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Em 1957/58, uma das duas exposições que nesse ano figuraram, pertenceu a António Manuel Gonçalves, 

que ao tratar pintura “dos primitivos” portugueses, regressou a uma museografia muito oitocentista, com um 

grande número de quadros por parede, que passamos a ilustrar: 
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No último ano destas exposições perpetuadas em álbum de fotografias, gostaríamos de destacar que as duas 

exposições executadas em 1961, por Glória Nunes Guerreiro e Manuel Farinha dos Santos, trataram de pintura, 

numa mesma sala onde foram criadas divisórias para que houvesse distinção entre as peças de um e de outro aluno, 

no que parece ser uma museografia assaz actual para a época, com presença de peças de mobiliário e tapetes para 

adornar o espaço: 
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9. Currículo da cadeira de Museologia II  

 

Introdução  

I  Apresentação do programa do Curso 

Bibliografia geral – Obras essenciais 

Elementos de bibliografia portuguesa 

 

II  Organismos internacionais de Museologia 

Orgaismos nacionais de Museologia no estrangeiro e em Portugal 

 

 

Edifício e Equipamento 

I  Projecto do Museu 

Programa do Conservador 

Plano do Arquitecto 

 

II Localização do Museu 

Localização no contexto urbano 

Natureza do terreno 

Zona verdejante 

Acessos 

 

III Instalações dos serviços 

Colecções – galerias abertas ao público / galerias de estudo / reservas / zonas de conservação / serviços de inventário 

Serviços administrativos – pessoal superior / secretaria / pessoal auxiliar 

Serviço cultural – serviço educativo / exposições temporárias / auditório / biblioteca / arquivo fotográfico 

Público – recepção / vendas de publicações / bengaleiro e sanitários / zonas de repouso / restaurante 

Serviços técnicos – iluminação / climatização /defesa contra roubo e fogo / telefones 
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As Colecções 

 

I  Incorporação dos objectos 

Aquisições 

Ofertas                                            

Legados 

Depósitos  

 

II  Inventariação 

Registos 

Inventários 

Sistemas de numeração 

Sistemas de marcação 

 

III  Conservação 

O “clima” – pureza do ar / homogeneidade do ar / temperatura / humidade / a hr e a t 

A Luz – intensidade e duração da emissão luminosa / natureza da irradiação / natureza do objecto 

Defesa contra o fogo 

Defesa contra o roubo 

Defesa dos objectos em caso de conflito armado 

Defesa dos objectos nas exposições itinerantes 

Tratamento dos objectos – limpeza / desinfestação / consolidação / restauro  

 

IV Investigação  

Catálogos, roteiros e guias 

Tabelas  

Publicações várias 

 

V Apresentação 

Programa de Apresentação – galeria seleccionada / galeria de estudo / reservas  

Sistemas de Apresentação – por técnicos / por culturas / por nações / o complexo histórico / segundo o uso 
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Valorização do objecto – Valorização de ordem estética / Valorização de ordem documental 

 

 

Extensão Cultural  

 

I Serviço Educativo - Pessoal especializado para visitas guiadas e oficinais  

Cursos  

Visitas guiadas 

Oficinas de trabalhos 

Plásticos  

 

II Exposições temporárias  

No museu 

Fora do museu 

Itinerantes 

O “Museumbus” 

 

III Conferências e colóquios 

No museu 

Fora do museu 

 

IV Sessões de filmes de arte  

 

V Biblioteca  

 

VI Arquivo Fotográfico 

 

VII Publicações e Propaganda  

Boletins 

Catálogos 

Roteiros 
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Guias 

Álbuns 

Postais 

Slides 

Cartazes 

 

 

 

10. 

1932 a 1935 

Augusto Cardoso Pinto 

Carlos M. da Silva Lopes 

Manuel Carlos de A. Zagallo 

 

1933 a 1936 

Maria José de Mendonça 

 

1934 a 1937 

Mário Tavares Chicó 

Luís Ortigão Burnay 

Teresa Bandarra 

 

1935 a 1938 

Idalina Gago da Silva 

José da Silva Figueiredo 

 

1938 a 1941 

Luís Reis Santos 

Julieta Ferrão 
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Manuel dos Santos Estevens 

Agar de S. G. da Franca 

 

1941 a 1945 

Salvador Barata Feyo 

Abel de Moura 

Antónia de Mello Breyner 

 

1943 a 1946 

Joaquim do Couto Tavares 

António Montês 

 

1953 a 1955 

Irisalva C. N. Moita 

Maria Emília A. Teixeira 

Maria Rachel V. da Silva 

Maria Teresa Andrade e Sousa Gomes Ferreira 

Maria de L. Bartholo 

Maria M. Cagigal e Silva 

Carlos M. M. de Azevedo 

Fernando R. Cortez 

 

1955/1956 

Belarmina Augusta Ferreira Ribeiro 

Manuel da Silva Marques Bem 

 

1956/1957 

António Manuel Gonçalves 
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Maria Helena Maio e Melo 

Maria Alice Mourisca Beaumont 

Clementina de Carvalho Quaresma 

 

1957 a 1959 

Flórido T. M. Vasconcelos 

Maria M. S. d' Oliveira 

 

1958 a 1959 

Madalena C. A. S. Franco 

 

1959 

Dulce Emília A. Santos 

João P. da S. da Câmara 

 

1959 a 1962 

Glória R. Guerreiro 

Manuel L. M. F. dos Santos 

 

1960 a 1962 

Marta G. M. Cordeiro 

 

1961 a 1963 

Maria J. M. Rodrigues 

 

1961 

Maria M. Garrido 

Maria M. Gama Santos 
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Maria José Gomes 

 

1967 

Aida Maria Carvalho Furtado 

Maria Natália Brito da Silva Correia Guedes 

Maria Francisca Viana Simões Diniz 

Maria da Glória Pires Firmino 

Maria Teresa Sadio Raposo Salinas Calado 

Rafael Duarte Salinas Mendonha Calado 

Ana Maria Soares Pacheco Vieira Nery de Oliveira 

Eduardo José Nery de Oliveira 

Elisabeth Évora Nunes 

Tomás de Sousa Borba Vieira 

Maria Helena Viegas de Freitas Monteiro 

Maria de Jesus Lopes Pancada 

José Nuno Monteiro da Câmara Pereira 

António José Guerra Ferramentas 

Carlos Augusto Lopes Amado dos Santos 

Vítor Manuel Pavão dos Santos 

José Pires Lopes de Azevedo 

Dulce Emília Alves Santos 

 

1968 

Maria Teresa Rebelo Vaz Pinto 

Pedro Manuel Guedes Passos Canavarro 

José Luís Gordo Porfírio 

Maria Eduarda Teixeira Mendes 
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1969 

Maria Teresa Costa Pereira Viana 

Aida Maria de Carvalho Furtado 

 

Maria Amélia Abally Horta P. da S. Pinto 

João Alfredo Donas de Sá Pessoa 

Maria Fernanda Pereira de Mello Gomes 

Maria Manuel Ferreira de Lança Cordeiro 

Benedita Maria da Fonseca Duque Vieira 

Teresa Gomes dos Santos Carvalho de Saint-Maurie 

Maria Fernanda Videira de T. Alves de M. Santana 

Maria Helena Vieira de Abreu 

Carlos dos Reis Arruda 

Maria Antónia de Ascenção e Brito 

Manuel Rodrigues Gonçalves 

Maria Alcina Ribeiro Correia A. dos Santos 

 

1970/1971 

Maria Amélia Abally Horta 

João de Loureiro Saavedra Machado 

Adelina Maria Areosa de Almeida Carvalho Antunes da Cunha 

Maria Simoneta Bianchi Ayres de Carvalho 

Graça Maria Veloso Matias Ferreira Pomba 

Maria Luísa Veiga Affonso dos Santos Silva Pereira 

 

1971/1972 

Maria Isabel Machado Vaz 

Maria de Lurdes Maia Santos 
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Maria da Conceição Tavares 

José Manuel Luz Affonso 

Maria Teresa de Sotto-Mayor Lima 

João Silvestre da Silva 

Mário de Sousa Tavares 

Gonçalo José Reis Torgal 

Francisco da Silva Cristovão    

Ana Maria Machado Brandão 

Maria de Fátima de Faria de Menezes Silvério Marques 

António Mário Menezes Correia Barbosa 

Maria Isabel Costa Pinto 

Maria Teresa Araújo Cardoso 

Isabel Maria Segura de Faria 

José Mário Paiva Cumbre 

Maria Luísa Viega Afonso dos Santos 

Luísa Maria Azevedo Alves 

Rui Manuel Pinto Barbot Costa 

Maria Isabel de Sousa Pereira 

Sérgio Guimarães Andrade 

Ana Maria Goulão de Castro Tavares 

António Maria de Ornellas Ourique Mendes 

Margarida Maria de C. Ortigão Ramos 

Maria Madalena Arruda de Moura Machado 

 

1972/1973 

Maria José Paulo Sampaio 

José Manuel de Sousa L. Affonso 

Maria da Graça Nolasco da Silva 
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José Manuel dos Santos 

Maria Emília de Matos C. Rodrigues 

Maria Adelaide Andrade Maia 

Manuel Maria da Fonseca Maia 

Maria Isabel da Silva V. Ferreira 

Ana Maria Rebocho Machado Brandão 

João Carlos León Melo 

Maria de la Salette da Silva Ponte  

 

 

11. Memória Justificativa da Criação de um Instituto de História da Arte no Departamento de Artes Visuais e Musicologia 

da Universidade Nova de Lisboa 

 

I – DEFINIÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 

1.1. Trata-se de fundar um Instituto de dupla vocação docente e de pesquisa no quadro da UNL, tomando em 

consideração que as realizações desta devem servir necessidades culturais e profissionais da vida nacional e não devem 

duplicar, ou confundir-se com as opções tradicionais da Universidade Portuguesa.  

Outros Institutos semelhantes podem vir a ser criados no quadro de outras Universidades do País.  

1.2. O estado actual da Historiografia portuguesa de Arte que, conforme trabalhos publicados nos últimos anos, pode 

ser considerada com grande severidade, quer no plano da pesquisa, quer no plano da reflexão cultural; o esquema do 

ensino da disciplina de História da Arte nas actuais Faculdades de Letras e Escolas Superiores de Belas Artes, sequência de 

cadeiras sem responsabilidade orgânica; a falta total de ensino prévio, aos níveis primário e secundário; a falta de um 

ensino em integração cultural optativa em outras Faculdades ou Institutos; o teor científico das realizações culturais e 

informativas no âmbito dos Museus e do Serviço dos Monumentos Nacionais; a falta de instrumentos básicos de trabalho 

convenientemente organizados (bibliotecas, arquivos, etc.) – revelam carências e necessidades óbvias da vida Portuguesa, 

tornando urgente a criação de uma instituição que prepare quadros para reestruturar, reformar ou melhorar as situações 

acima enunciadas.  

 

II – CRIAÇÃO DE ENSINOS DE EDUCAÇÃO E DE REFLEXÃO NO DOMÍNIO DAS ARTES VISUAIS 

2.1. Aponta-se a necessidade de criar um ensino de educação visual (paralelo a outro de educação musical) no ensino 

primário e nos (cinco) primeiros anos do ensino secundário. A docência destas disciplinas curriculares deve ser assegurada 

por Bacharéis em Educação Visual, formaods num INSTITUTO DE EDUCAÇÃO VISUAL a criar (e a integrar eventualmente na 

UNL), como efeito da necessária reforma do ensino das chamadas Belas Artes, com a indispensável total remodelação das 

actuais estruturas há muito inoperantes.  
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2.2. Aponta-se igualmente a necessidade de criar um ensino de reflexão histórico-cultural sobre artes visuais (a par de 

outros ensinos sobre literatura – já existente – pensamento e mentalidades, música, etc.) nos anos terminais do ensino 

secundário. A docência desta disciplina será assegurada pelos diplomados do projectado Instituto de História da Arte, 

constituindo uma das suas saídas profissionais.  

2.3. Aponta-se ainda a necessidade de desenvolver o ensino de reflexão histórico-social sobre artes visuais (a par dos 

outros relativos a outras ciências humanas) no ensino superior, “clássico” e “técnico”, conforme programas diferenciais 

apropriados. Tal integração é condição necessária para a formação cultural dos quadros da Sociedade Portuguesa que 

agora se pretende definir e organizar. A docência desta disciplina curricular ou opcional será igualmente assegurada pelos 

diplomados pelo I.H.A., constituindo outra das suas saídas profissionais.  

2.4. Caso particular constitui a formação de quadros necessários para os serviços museológicos, que deverão ser 

convenientemente reformados, e para os da Direcção-Geral dos Monumentos Nacionais, a qual interessando 

particularmente nos seus aspectos práticos, a diplomados com formação prévia de arquitectos, passará igualmente a 

interessar historiadores que colaborem com os primeiros, com vantagem para a função interdisciplinar que ambos 

assumem.  

2.5. O I.H.A. definindo-se também como Centro de estudos e de pesquisa (que automaticamente é e tem de ser), deve, 

com os seus corpos docente e discente e elementos exteriores devidamente qualificados, incentivar e activar trabalhos 

individuais e programas de pesquisa colectiva no domínio da história da arte em Portugal, com possível carácter 

interdisciplinar.  

 

III – VOCAÇÃO E FINS 

Resumindo o exposto poderá afirmar-se: 

3.1. O I.H.A. tem duas vocações: 

a) Programar e organizar um ensino das disciplinas que professa; 

b) Promover trabalhos de pesquisa e reflexão original no quadro da história da arte em Portugal.  

3.2. O I.H.A. tem seis fins: 

a) Preparar quadros docentes do próprio I.H.A., para os ensinos universitário e secundário; 

b) Preparar pesquisadores e autores no domínio da história de arte em Portugal; 

c) Preparar quadros para os serviços museológicos, a reformar; 

d) Preparar quadros para a actual e reformável Direcção dos Monumentos Nacionais; 

e) Participar em programas de pesquisa interdisciplinar no quadro da UNL; 

f) Organizar e manter arquivos de arte portuguesa especializados; 

 

IV – ESTRUTURA BÁSICA 

4.1. O I.H.A. ministra o seu ensino em dois anos, terminados por um diploma de licenciatura. 
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4.2. O I.H.A. propõe três licenciaturas: 

a) Em História da Artes 

b) Em Museologia 

c) Em Ciências da Conservação de Monumentos 

Estas licenciaturas abrem carreiras profissionais diferenciadas e que correspondem a necessidades urgentes, da vida 

sócio-cultural portuguesa: 

a) Professor nos níveis superior e secundário, e do I.H.A.; pesquisador dentro do quadro do I.H.A. ou de outros 
organismos.  

b) Conservador de museus (e animador cultural, profissão a definir); 
c) Quadro da Direcção dos Minumentos Nacionais (ou Serviço equivalente). 
4.3. O ensino é aberto a: 

a) Bacharéis (3º ano) do actual curso de História das Faculdades de Letras (ou equivalente futuro); 

b) Arquitectos diplomados pelas actuais E.S.B.A. (ou equivalente futuro); 

c) Pintores e escultores diplomados pelas actuais E.S.B.A. (não é de prever a equivalência futura, no quadro da 

necessária reforma destas escolas atrás sugerido); 

d) “Bacharéis em educação visual” (conforme reforma do ensino de Artes Visuais atrás sugerido). 

Os discentes definidos em qualquer destas quatro categorias trazem dos cursos realizados suficientes conhecimentos 

gerais de história da arte que lhes permitem a especialização dada pelo I.H.A.. Assim, tais cursos serão considerados como 

uma espécie de infra-estrutura do I. H. A. Para o fim em vista será necessário programar adequadamente o ensino das 

cadeiras de História da Arte no âmbito das Faculdades de Letras e dos organismos docentes de arquitectura e Educação 

Visual. 

Para garantir a capacidade dos candidatos aos cursos do I.H.A. será aconselhável que estes apresentem classificações 

mínimas nas cadeiras referidas, e/ou prestem provas de aptidão, através de entrevistas ou outros meios.  

4.4. Qualquer das três licenciaturas pode dar lugar a um doutoramento único em História da Arte, com teses referentes 

às suas especializações respectivas. Desde a sua instituição, o I.H.A.,  pode, todavia, preparar doutoramentos em História 

da Arte, dirigidos pelo quadro docente de que dispuzer  inicialmente, recebendo para o efeito, licenciados em História por 

outras Universidades, com dissertações realizadas sobre temas de História da Arte.  

 

V – ESTRUTURA CURRICULAR 

5.1. No I.H.A. ministrar-se-ão conco disciplinas anuais de História da Arte, conforme divisões cronológicas consagradas 

pela prática e sempre operatórias: 

a) H. da A. da Antiguidade Clássica 

b) H. da A. da Idade Média 

c) H. da A. do Renascimento 

d) H. da A. dos Períodos Barrocos 
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e) H. da A. dos Século XIX e XX 

Em cada disciplina se tratará anualmente de dois temas ou problemas diferentes no seu quadro cronológico: um 

relativo à arte universal, outro relativo à arte portuguesa nos dois semestres sucessivos. Desta maneira, os docentes 

encontram-se obrigados a um trabalho de pesquisa permanente, sobretudo no caso da arte portuguesa, contribuindo 

assim, com a regularidade necessária, para desenvolvimento do seu estudo.  

Ministrar-se-ão igualmente quatro disciplinas semestrais de ciências integradas: 

a) Teorias da Artes 
b) Metodologia 
c) Psicologia da Arte 
d) Sociologia da Arte 
e ainda três disciplinas anuais relativas às licenciaturas em Ciências da Conservação de Monumentos e em Museologia: 

a) Problemática da conservação dos Monumentos na sua relação com a História da Arte; 

b) Problemática da conservação e da exposição  

c) Problemática da animação cultural 

Estas últimas disciplinas serão em parte ministradas por especialistas dos Monumentos e Museus Nacionais, e terão 

lugar nos locais apropriados, prevendo-se trabalhos de campo e colaboração regular nos museus.  

No I.H.A. leccionar-se-á também um número indeterminado de disciplinas ou de seminários de duração variada, 

podendo desde já prever-se os seguintes, numa lista incipiente e não preferencial: 

a) Artes Africanas 
b) Artes Orientais 
c) Artes decorativas e ornamentais 
d) “design” dos séculos XIX e XX 
e) Artes Populares 
f) Arqueologia Pré-Romana 
g) História do Urbanismo (Lisboa e Porto) 
Estes cursos ou seminários poderão ser dirigidos por elementos estranhos ao I.H.A., convidados para o efeito.  

5.2. Todos os cursos implicam necessariamente um ou vários programas de pesquisa levados a efeito por grupos de 

trabalho sob a direcção do professor e seus assistentes – com desejável critério interdisciplinar. Nessas condições exige-se 

ao estudante uma actividade dinâmica que o preparará para futuros trabalhos e missões e que constituirá prova 

permanente de aproveitamento.  

 

VI – Organização  

6.1. Os estudantes frequentarão obrigatoriamente quatro disciplinas anuais no 1º ano e duas no 2º ano escolhidas 

entre as dez do programa geral.  

6.2. São consideradas obrigatórias as seguintes disciplinas: 

a) Licenciatura em História da Arte: Teorias da Arte, Metodologia, Psicologia da Arte e Sociologia da Artes (semestrais); 

b) Licenciatura em Museologia: Problemática da conservação e da exposição e Problemática da animação cultural 
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c) Licenciatura em Ciências de Monumentos: Problemática da respectiva conservação. 

6.3. No 2º ano, os estudantes prepararão a dissertação de licenciatura como trabalho curricular; 

6.4. Constituem temas possíveis ou necessários  nas diferentes licenciaturas: 

a) Licenciatura em História da Arte: Qualquer das disciplinas de História, Teorias da Artes, Metodologia, psicologia da 

Arte e Sociologia da Arte; 

b) Licenciatura em Museologia: Problemática da conservação e da exposição e Problemáticas da animação; 

c) Licenciatura em Ciências de Monumentos: Problemática da respectiva conservação.  

6.5. A Licenciatura consta de: a) Apresentação e defesa da dissertação – b) Outros elementos de informação pontual ou 

genérica sobre a competência do licenciando, obtidos através da sua colaboração durante os dois anos curriculares. 

 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1. A estrutura do I.H.A., reduzida a dois anos de curso, torna especialmente económica a sua gestão. 

7.2. Deve notar-se a vantagem que resulta para os bacharéis em História uma Licenciatura em História da Arte, que lhes 

permitirá, no ensino secundário, ocupar uma dupla docência, com economia de méis humanos sempre escassos. 

7.3. Se a constituição da uma biblioteca especializada é condição fundamental, também nesta campo o I.H.A. pode 

fazer enorme economia utilizando a biblioteca da Academia Nacional de Belas Artes, muito rica mais não actualizada. O 

esforço do I.H.A. empregar-se-à, portanto e apenas, na sua actualização.  

7.4. Esta actualização implica uma instalação comum, ou a paredes meias, do I.H.A, e da A.N.B.A., problema que deverá 

ser estudado para poder ter a rápida solução na fase provisória do I.H.A..  Vários dados levam a supor ser relativamente  

fácil tal solução – para qual se conta com a maior boa vontade da A.N.B.A., em fase de reestruturação orientada pelo 

professor responsável por este sector na U.N.L.. De resto, é de prever, em certos sectores a possibilidade de uma 

colaboração entre o I.H.A. e a A.N.B.A. em programas de pesquisa.  

7.5. Também a biblioteca do centro de preparação dos conservadores do Museu Nacional de Arte Antiga, que se julga 

ser de reformar e integrar na orgânica do I.H.A., pode constituir núcleo importante no respectivo sector e também aqui se 

pode contar com a boa vontade dos seus dirigentes já contactados.  

7.6. Importa porém considerar que o projecto complexo do I.H.A. na sua tripla função sócio.cultural só terá eficiência 

se se encararem determinadas decisões, a nível legislativo, no Ministério da Educação e Cultura e no Secretariado dos 

Estado dos Assuntos Culturais, bem como noutros Ministérios. Com efeito, importará: 

a) Criar o ensino de reflexão histórica e cultural sobre artes visuais nos ensinos secundário e superior; 

b) Reformar a Direcção-Geral dos Monumentos Nacionais de modo a este serviço, de absoluto interesse público, dever 

passar a contar com quadros devidamente preparados no domínio da história da arte; 

c) Reformar os museu, para que a sua função, pelo País fora, posso estar à altura de novas responsabilidades culturais 

do Estado, e criar neles actividades especializadas de animação cultural interdisciplinar; 

d) Reformar o Ensino actual das chamadas Belas Artes, de modo a distinguir as suas três funções fundamentais: 
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a) Arquitectura, Urbanismo e Design; b) Educação Visual (até agora mal exercida por diplomados em pintura e escultura 

que no secundário de desenho encontram emprego, sem habilitação concreta para o exercer); c) Criação artística, em 

pintura e escultura e outros meios actuais, num ensino experimental e livre. Um Núcleo Cultural comum aos três ensinos 

poderia ser integrado no I.H.A.  

7.7. Contactos já estabelecidos, a nível particular, em meios estrangeiros do ensino da História da Arte (em França, 

Itália e Espanha) são altamente prometedores, podendo contar-se com colaborações técnicas do maior interesse.  

7.8. O programa do I.H.A., acima exposto, deve ainda ser devidamente tratado em pormenor, sobretudo nos dois 

domínios dos Museus e dos Monumentos, aí com necessária colaboração de especialistas.  

 

Lisboa, 24 de Outubro de 1974 

 

O REITOR 

Prof. Dr. João José R. Frústo da Silva 

 

Memória elaborada 

Pelo Prof. Doutor José Augusto França 

(da U.N.L.) 

 

 

12. Nota biográfica de Madalena Cabral 

 

Madalena Cabral, formada em pintura pela Escola de Belas Artes de Lisboa, estruturou e orientou o serviço de 
educação do Museu Nacional de Arte Antiga, criado em 1953. Os conservadores e Director do MNAA, não dispondo de 
tempo para se dedicarem à administração e execução das visitas guiadas, que se pretendiam regulares e contínuas, 
entregaram o serviço a Madalena Cabral, que já trabalhava à data no MNAA, como Bolseira do Instituto de Alta Cultura. 
Foi, aliás, o Instituto de Alta Cultura que patrocinou, até ao final de ano de 1960, o serviço de educação do Museu das 
Janelas Verdes, sob a forma de bolsas de estudo concedidas aos monitores do serviço. A fundação Calouste Gulbenkian 
assumiu o patrocínio económico do Serviço Infantil a partir de 1961.  

Madalena Cabral atribuía a este serviço de extensão escolar um lugar destacado na educação da sensibilidade, do gosto 
e da harmonia das crianças.  

Escreveu A Escola vai ao Museu, Lisboa:1971; “O serviço infantil do Museu Nacional de Arte Antiga”, 1960; “Serviço de 
extensão escolar”, 1961. 

Maria de Lurdes Bartólo, ex aluna do curso de conservadores, escreveu sobre Madalena Cabral enquanto pintora, antes 
da mesma se tornar a responsável pelo serviços de extensão escolar do MNAA: Madalena Cabral, aguarelista, 1951.  
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Ilustração 1 – Arquivo Museológico antes de 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2  - Arquivo Museológico depois de 1962 
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Anexo II 

Sessões de discussão e estudo - Actas 

 

 

Caderno 1 - “Estágio dos Conservadores tirocinantes – Sessões de estudo e 

discussão – Conservador João Couto” 

 
“Primeira Sessão de estudo e discussões  

5 de Janeiro – 1934 

 

Estavam presentes os conservadores efectivos do Museu, senhores Luís Keil e Dr. João Couto, e os conservadores 

tirocinantes Maria José de Mendonça e Cardoso Pinto.  

O senhor Director do Museu deu início à série de sessões de estudos e discussão, que de futuro se realizarão nas tardes 

das sextas feiras, e expôs uma série de considerações acerca da necessidade da visualidade da parte de todos os que se 

dedicam aos estudos das obras de arte, e muito particularmente dos que desejam ser conservadores dos museus.  

O senhor Director tratou da identificação e do das obras de arte, da sua exposição nos museus; dos percursos 

modernos de interpretação científica da averiguação da autenticidade das obras de arte, etc.  

Assentou-se que nestas sessões seriam apresentados estudados e discutidos assuntos de História da Arte, de técnica 

artística e de museografia que interessam ao estágio e que aqueles seriam escolhidos pela direcção do Museu ou 

propostos pelos conservadores tirocinantes na sexta-feira anterior àquela em que o assunto deva ser tratado. 

 

Maria José de Mendonça 

5 – Junho - 1934 

 

 

 

Segunda Sessão de estudo e discussão  

29 de Janeiro de 1954 
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 Estavam presentes o conservador efectivo Dr. João Couto e os tirocinantes D. Maria José de Mendonça, Augusto 

Cardoso Pinto, Carlos Bonvalot e Carlos da Silva Lopes. Os trabalhos desta sessão de estudo foram dirigidos pelo 

conservador efectivo Dr. João Couto. Os assuntos tratados foram os seguintes: 1º - o programa dos trabalhos nas 

sessões dirigidas por este conservador, 2º - a organização dos verbetes  para o catálogo de pintura do Museu. Quanto 

ao segundo destes assuntos, o Dr. João Couto, depois de expor o plano a que o verbete deve obedecer e de apresentar 

um verbete para modelo, convidou os conservadores tirocinantes a colaborar no trabalho referido, ocupando-se cada 

um desde já de uma sala de pintura. Os verbetes para o catálogo terão por base os verbetes de inventário das salas de 

pintura organizados por aquele conservador. Quaisquer dúvidas ou observações que os tirocinantes apresentarem 

serão discutidos nas sessões do estudo. Um 3º ponto foi tratado nesta sessão, o das visitas ao Museu pelos alunos das 

escolas. Foi proposto um plano de visita para cursos do quinto e sétimo anos do liceu. Assentou-se que, num dia 

próximo, um conservador tirocinante dirigir, na presença de todos os outros, um curso de alunos da Escola de Pedro 

Nunes, trazido especialmente ao Museu para esse fim. Na sessão seguinte discutir-se-iam as vantagens tiradas daquele 

trabalho, e se haveria necessidade de alargar, encurtar ou modificar os assuntos versados. Os conservadores 

tirocinantes expuseram as suas opiniões, havendo sido debatida a forma como se exporiam cronologicamente os 

assuntos de arte portuguesa ou estrangeira, mas nas relações com a história, de harmonia com a actual exposição dos 

quadros nas salas do Museu. Esclarecido este ponto assentou-se que, nas visitas, três ordens de questões seriam 

sugeridas aos estudantes: 

a) Leves referências ao valor das obras de arte expostas; 
b) Seu valor como documento histórico e na integração no período histórico e na integração no período 

histórico em que foram realizados. 
c) Seu valor como exemplificação do trabalho do artista, que seria brevemente descrito.  
 

Carlos da Silva Lopes 

29 de Janeiro de 1934 

 

 

Terceira sessão de estudo e discussão 

6 de Fevereiro de 1934 

 

 Estavam presentes o conservador efectivo Sr. Dr. João Couto que dirigiu os trabalhos e os conservadores tirocinantes 

Srs. Dr. Silva Lopes, Cardoso Pinto e D. Maria José de Mendonça. O Conservador João Couto comunicou que o Sr. Carlos 

Bonvalot havia sido acometido na estação de Cascais, de doença súbita e havia depois recolhido ao hospital da mesma 

vila. Propôz que os conservadores do Museu se associassem ao desejo de que aquele colega tivesse rápidas melhoras. 

Em seguida os Srs. Conservadores  deram conta dos trabalhos realizados na quinzena finda, não tendo surgido 

qualquer assunto, que em especial, valesse a pena ser tratado nesta sessão de estudo. O conservador Dr. João Couto 

ocupou-se das vantagens que resultariam para o Museu e para a sua Biblioteca da existência de um boletim. E como 

sabe que o Sr. Director do Museu tem o maior desejo de que aquele venha a ser publicado, convidou os Srs. 

Conservadores tirocinantes a pensarem, desde já na elaboração de quaisquer artigos a ele destinados. Assentou-se, 

depois de larga troca de impressões, na forma como aqueles artigos deveriam ser redigidos, devendo, no entender de 

todos, ser de exacta e simples descrição dos objectos ou assuntos a que se referem. Devem ser arredadas todas as 
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preocupações de versar eruditamente os assuntos ou de adiantar hipóteses de identificação, visto este aspecto 

competir mais aos críticos de arte do que aos conservadores de museus. No entanto, a descrição dos objectos deve ser 

acrescentada de uma breve notícia histórica, se houver dados precisos para a justificar.  

 

Lisboa 6 de Fevereiro de 1934 

Maria José de Mendonça 

 

 

 

Quarta Sessão de estudo e discussão 

23 de Fevereiro de 1934 

 

 Estavam presentes o conservador efectivo Sr. Dr. João Couto que dirigiu os trabalhos e os conservadores tirocinantes 

Srs. Dr. Silva Lopes, Cardoso Pinto e D. Maria José de Mendonça. O conservador Dr. João Couto comunicou que no dia 

13 de Fevereiro falecera o conservador tirocinante Sr. Carlos Bonvalot, pintor de arte e conservador do Museu-

Biblioteca do Conde de Castro Guimarães. Ocupou-se larga e elogiosamente da vida do artista e do funcionário e 

propôs que atendendo à consternação de todos nenhum outro assunto fôsse tratado nesta sessão. Disse apenas que 

havia verificado que todos os conservadores, agora presentes, se haviam encorporado no funeral do seu colega.  

 

Lisboa 28 de Fevereiro de 1934 

Maria José de Mendonça 

 

1934/1935 

 

Primeira sessão de estudo e discussão 

21 de Novembro de 1934 

  

 Estavam presentes o conservador efectivo Sr. Dr. João Couto que dirigiu os trabalhos e os conservadores tirocinantes 

Srs. Dr. Silva Lopes, Cardoso Pinto e Luís de Ortigão Burnay. O conservador Dr. João Couto disse que, por virtude de não 

ter havido tempo suficiente para avisar todos os Srs. Conservadores tirocinantes, não considerava esta sessão como a 

de abertura do estágio. No entanto aproveitava a ocasião para comunicar aos Srs. Conservadores presentes os 

programa que o Sr. Director do Museu lhe havia atribuído para o presente ano e que passa a ler: 
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Estágio no ano de 1934 – 1935 

Conservador João Couto   3ª feira – 3 ½ às 5 

Sessões de estudo e discussão   5ªs feiras das 3 às 4 ½  

 

Trabalho para os Senhores Conservadores tirocinantes: 

Senhor Ortigão Burnay 

-Organização da ficha de uma pintura submetida a tratamento desde o início deste até ao seu completo restauro. 

 

Senhores Dr. Silva Lopes 

Cardoso Pinto 

D. Maria José de Mendonça 

- Inventário descritivo das pinturas arrecadadas 

-Inventário descritivo de desenhos da coleção do Museu. 

-Reorganização do inventário da ourivesaria, segundo a sua nova apresentação. 

 

Senhor Dr. Tavares Chicó 

-Organização do ficheiro das fotografias do Museu 

 

O Director do Museu 

 

Depois de fazer algumas considerações sobre o assunto encerrou esta sessão preparatória 

 

Lisboa 21 de Novembro de 1934 

Maria José de Mendonça 

 

 

Segunda Sessão de estudo e discussão 
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29 de Novembro de 1934 

 

 Estavam presentes o conservador efectivo Dr. João Couto, que dirigiu os trabalhos e os Srs. Conservadores tirocinantes 

Dr. Silva Lopes, Cardoso Pinto, D. Maria José de Mendonça, Ortigão Burnay e Dr. Mário Tavares Chico. O Conservador 

Dr. João Couto tomou a palavra para expôr o programa que, sob a sua direcção, deve ser realizado no presente ano. 

Disse que, no ano transacto, houve bastante irregularidade na sequência dos trabalhos do estágio devido à organização 

das exposições de Arte Francesa nas quais trabalharam todos os Srs. Conservadores tirocinantes. Espera, que no 

presente ano, não haja interrupção nas conferências semanais. Referiu-se em seguida a serviços feitos durante as férias 

grandes, e nas quais os Srs. Conservadores tiveram de colaborar. Assim o Sr. Cardoso Pinto foi um dos organizadores da 

Secção Portuguesa da Exposição Colonial de Nápoles, havendo estado durante um mez nesta cidade. Nas fotografias 

que trouxe pode ver-se que a disposição das obras nas salas obedeceu aos planos preconizados pela Direcção do 

Museu, o que a este não pode deixar de ser muito agradável. O Sr. Conservador Dr. Silva Lopes continuou nas suas 

investigações sobre identificação iconográfica em quadros do Museu, prometendo alguns estudos de maior interesse. 

A Srª. D. Maria José de Mendonça realizou uma viagem de estudo, de dois mezes, ao estrangeiro, visitando museus 

franceses, inglezes e belgas. É de supor que essa visita a tivesse preparado para uma melhor adaptação aos trabalhos a 

que se entrega no nosso museu. O Sr. Ortigão Burnay tem continuado a prestar à oficina de restauro do Museu de Arte 

Antiga, na qual trabalha há mais de um ano, o melhor do seu entendimento e do seu esforço. Tomou este senhor 

parte, no Congresso dos Conservadores e do pessoal técnico dos Museus, que se realizou em Madrid, nos princípios 

deste mez. Durante o tempo que se demourou naquela cidade o Sr. Ortigão Burnay frequentou com assiduidade a 

oficina de restauro do Museu do Prado. Finalmente, o Sr. Conservador Caiola Zagalo, que está ainda na Madeira, tem 

colhido os mais valiosos elementos para a organização do inventário das riquezas artísticas da Ilha, havendo revelado a 

existência de alguns excelentes primitivos. O Sr. Conservador Dr. João Couto, felicitando os seus colegas pelo esforço 

produzido, espera que nas próximas sessões exponham os resultados das suas observações, das suas viagens e dos 

seus estudos. Continuando no uso da palavra o Sr. Conservador Dr. João Couto definiu o que, em seu parecer, é a 

obrigação de conservador e disse que foi dentro desse critério que estabeleceu o programa do estágio, na parte que 

lhe foi distribuída pelo Director do Museu. Convidou o Sr. Cardoso Pinto a ultimar a catalogação das miniaturas; o Sr. 

Dr. Silva Lopes e a Sra. D. Maria José de Mendonça a trabalharem na catalogação dos desenhos e o Sr. Dr. Mário Chico 

a ocupar-se do ficheiro das fotografias. Leu em seguida o modelo do verbete dum quadro para ser sujeito a restauro e 

propoz ao Sr. Ortigão Burnay a inteira realização da limpeza e reintegração de uma pintura do fundo do Museu, 

reintegração que seria acompanhada e comentada pelos restauradores conservadores. Finalmente convidou todos os 

Srs. conservadores a colaborarem na inventariação de alguns quadros arrecadados, pedindo que iniciem estudos, 

segundo as suas preocupações pessoais, da indumentária, armas, cerâmica, mobiliário, ourivesaria, etc, etc., contidos 

nos mesmos quadros. E para começarem, indicou o quadro “Anunciação” que pertenceu à Igreja de Santos-o-Velho. 

Disse que este programa era, em parte, possível, devido ao longo e aturado trabalho que em férias havia tido, 

organizando e ordenando as arrecadações de pintura do nosso Museu. Com tal arrumação abriu em seu entender um 

novo e vasto campo para os estudos dos Srs. Conservadores tirocinantes. O Sr. Ortigão Burnay, usando da palavra, 

expoz algumas considerações sobre a conservação dos quadro antigos.  

Lisboa, 29 de Novembro de 1934 

Maria José de Mendonça 
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Terceira Sessão de estudos 

6 de Dezembro de 1934 

 

 Estavam presentes o Conservador Senhor Dr. João Couto que dirigiu os trabalhos e os Conservadores Tirocinantes 

Senhores Dr. Silva Lopes, Cardoso Pinto, D. Maria José de Mendonça, Ortigão Burnay e Dr. Mário Tavares Chico. Foi lida 

a acta da sessão anterior com a qual todos concordaram. Novamente o Senhor Dr. João Couto se ocupou da ditricuição  

do serviço pelos senhores conservadores tirocinantes. Depois o Senhor Cardoso Pinto informou que continuava o 

inventário das miniaturas do museu. Na questão do inventário dos desenhos, distribuído ao Sr. Silva Lopes e à Senhora 

D. Maria José, o Conservador Dr. João Couto disse o seguinte – 1º que lhe parecia não dever ocupar aqules 

conservadores no inventário seguido das espécies dos museus, visto tal serviço lhe parecer, se bem que útil, 

insuficiente para o trabalho de estágio; Antes lhe parecia que os senhores conservadores tirocinantes se deveriam 

ocupar de um bloco de desenhos, de um autor ou de uma época, mas que esse trabalho devia ser feito de forma a 

poderem tirar-se conclusões, destinadas a um artigo do boletim, ou a uma exposição oral; 3º - desta forma propunha 

aos dois senhores conservadores os seguintes temas: a) Exame dos desenhos do Vieira Portuense a fim de esclarecer a 

sua viagem pela Itália; b) Exames dos desenhos de Vieira Lusitano, fixando as suas características e comparando-as as 

dos seus imitadores; c) Exame dos desenhos de Pedro Alexandrino ou de Cirilo W. Machado, documentando com eles, 

quaisquer obras de pintura que se encontrem espalhadas por igrejas ou palácios de Lisboa e arredores. O Sr. Dr. Chico 

comunicou que havia iniciado os seus trabalhos com a arrumação e inventário dos clichés e provas do aquivo 

fotográfico do museu. O sr. Dr. João Couto tomou em seguida a palavra para expôr o assunto que para esta sessão 

recolhera : disse que havia traduzido e resumido o artigo do conservador Viktor Bauer-Bolton, do Kunsthalle de 

Hamburgo, acerca dos suportes e dos fundos dos quadros de cavalete, publicado na revista de Museografia – Museum 

– no vol. 23-24. Fizera este trabalho, que ia ali ler, no intuito de trazer aos Senhores conservadores tirocinantes alguns 

conhecimentos sobre  a técnica da pintura e da sua conservação, mas ainda para provocar úteis discussões, tanto mais 

vantajosas por estar presente um conservador-restaurador, dariam lugar a que todos ouvissem precisos 

esclarecimentos. À parte do artigo lido na sessão dizia respeito à conservação dos quadros pintados a óleo sobre tela. 

Todos os senhores conservadores tomaram parte na discussão do assunto, tendo havido referências aos quadros do 

museu e havendo o Senhor Ortigão Burnay dado informes sobre pontos de técnica que são particulares da sua arte. 

Passou-se depois à apreciação do verbete do quadro – “Anunciação” – que aos senhores conservadores tinha sido 

distribuído para hoje. A Sra. D. Maria José de Mendonça leu as conclusões a que chegaram. Depois de larga conversa, 

foi resolvido que se coligissem todos os materiais já reunidos e se redigisse o verbete definitivo. Foi, no entanto, por 

todos verificado quanto é fundamental o exame aprofundado do quadro e das vantagens que resultariam de se 

esclarecerem os seguintes pontos: madeiras sobre que os quadros são pintados: suportes; tintas; a côr e as suas 

combinações; os aglutinantes; os vernizes.  

 

Lisboa, 6 de Dezembro de 1934 

 

 

Quarta sessão de estudo 

13 de Dezembro de 1934 
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 Estavam presentes o Conservador Senhor Dr. João Couto que dirigiu os trabalhos e os senhores conservadores 

tirocinantes Dr. Silva Lopes, Cardoso Pinto, D. Maria José de Mendonça e Dr. Mário Tavares Chico. O senhor Dr. João 

Couto leu  a acta da sessão anterior, com a qual todos concordaram. Deu em seguida a palavra aos Senhores 

Conservadores tirocinantes que deram conta dos trabalhos realizados para a organização dos verbete do quadro – “A 

Anunciação” – LO Senhor Dr. Chicó leu a partede que se encarregara – a arquitectura no quadro. Discutido o assunto o 

Senhor Dr. João Couto convidou os seus colegas a redigirem o verbete definitivo. Disse mais que já na sala se 

encontrava o novo quadro, a respeito do qual se favia a ficha de restauro, conforme o projecto estabelecido no 

princípio do estágio. A Senhora D. Maria José de Mendonça disse que já iniciara o seu estudo dos álbuns do pintor 

Vieira Portuense. O Senhor Silva Lopes vai ocupar-se do estudo do álbum do escultor Machado de Castro. O senhor 

Cardoso Pinto ultimou a inventariação das miniaturas, ultimamente adquirido pelo Museu. O Conservador Dr. João 

Couto, tomando a palavra, continuou a ler  e a comentra a tradução do artigo do Dr. Viktor Bauer-Bolton. O assunto 

versado foi – Conservação dos quadros pintados sobre madeira. A propósito da construção reversível e irreversível dos 

suportes de madeira, o Senho Dr. João Couto discursou sobre a questão do aquecimento dos museus e da humidade 

do meio ambiente. Tratou-se da absorção do vapor de água do ar pela madeira e da necessidade de proceder ao 

estudo das condições higrométricas dos Museus. O Senhor Dr. João Couto disse, que, por iniciativa do Senhor Director, 

existia nas salas um psicrómetro e que, depois, ele conservador, colocava um higrómetro (um dos quais de máxima e 

mínima) dispostos em pontos extremos , no pavimento nobre do museu. Obtiveram-se já curiosos resultados de 

algumas leituras a que procedera. Referiu-se ainda à acção da humidade nos quadros, em geral, e, em particular, a 

casos que observava nas pinturas da nova galeria. Terminada a leitura e os comentários, e, como na primeira houvera 

referência às “craquelures” sofridas pelos quadros, o Senhor Dr. João Couto convidou os Senhores Conservadores 

tirocinantes a observarem pelo microscópio binocular, alguns tipos daquelas fendas, tanto em pinturas sobre tela, 

como sobre madeira.  

 

Lisboa, 13 de Dezembro de 1934 

 

 

Quinta sessão de estudos 

20 de Dezembro de 1934 

 

 Estavam presentes Cardoso Pinto, Silva Lopes e Mário Tavares Chico. Faltaram por motivos justificados D. Maria José 

de Mendonça e o Luís Ortigão Burnay que, devido a urgentes trabalhos nas oficinas de restauro, está dispensado pela 

Direcção do Museu, de comparecer a estas sessões.  

 O Senhor Conservador Dr. João Couto leu o relato da sessão anterior, com a qual todos concordaram. O Senhor 

Cardoso Pinto comunicou que desejava apresentar uma colecção de camafeus e medalhas de porcelana e mostrar as 

vantagens que de um exame podiam tirar os outros conservadores tirocinantes, por alguns dos exemplares […] 

novidade. Expos em seguida a história das fábricas de porcelana em Portugal, insistindo na dificuldade deste fabrico, e 

referiu-se a […] e às três medalhas comemorativas da inauguração da estátua de D. José, uma das quais faz parte da 

colecção apresentada. Mostrou ainda vários camafeus, alguns com o […] de Dona Maria I e com fundo de diferentes 

cores que […] estarem muito divulgados, excepto os de fundo azul que são raros. Falou depois, do carácter 

extraordinário do fabrico de porcelana até ao século XIX em que, devido à descoberta de um operário, há um 

renovamento importante nesta indústria e citou o fabricante Mauro Pereira do Rio de Janeiro, e a fábrica Vista Alegre. 
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O Sr. Dr. João Couto disse que tinha sido muito interessante a exposição do seu colega, mas que não entrava na 

apreciação da mesma por o assunto versado não caber no âmbito do plano que traçara para o seu programa do 

estágio. Mas nem por isso deixava de agradecer a iniciativa do Sr. Cardoso Pinto , vendo opinião sua que o Srs. 

Conservadores tirocinantes deveriam aproveitar sempre ocasiões de trazer para as sessões de estudo, para eles 

exclusivamente feitas, o relato dos assuntos que, em especial, lhes interessam e os novos achados que hajam realizado. 

Estava certo de ser esse o desejo do Sr. Director do Museu quando, no princípio do ano elaborou a ordem e o 

programa dos trabalhos.  

 

Lisboa, 20 de Dezembro de 1934 

 

Sexta sessão de estudo 

27 de Dezembro de 1934 

Estavam presentes Cardoso Pinto, Silva Lopes, D. Maria José de Mendonça e Tavares Chicó. Trocaram-se impressões 

sobre um programa de futuros passeios que principiariam pelos arredores de Lisboa; em princípio ficou assente que, 

logo que se proporcionasse ocasião, se realizaria uma visita a Setúbal, no intuito d ver a Igreja de Jesus e os seus 

quadros e os do Museu anexo à Misericóridia. Propriamente no assunto da reunião o Conservador Dr. João Couto leu o 

verbete organizado pela Sra. D. maria José de Mendonça sobre o quadro "Anunciação". Este verbete contém o resumo 

das investigações a que todos os conservadores tirocinantes procederam. Depois de se terem trocado impressões 

sobre a redacção, o Sr. Cardoso Pinto pediu a palavra para se ocupar dos termos exactos a adoptar as futuras 

descrições dos quadros. Discutiu-se até que ponto se podem descriminar as qualidades dos tecidos que aparecem nas 

roupagens. Tratou-se dos vocábulos - "arranhões" e "caruncho". O Sr. Dr. Chicó propos a palavra "gretado"  para 

substituir "craquelé" e o Conservador João Couto disse que tendo em inquirido de professores de Português qual seria 

o termo ajustado para "parquetage", lhe indicaram "empranchado"; como esta, ou porventura qualquer outra 

designação, lhe não parecesse inteiramente própria, disse que quando não fosse possível encontrar palavras 

portuguesas apropriadas à terminologia da da técnica da pintura, lhe parecia que se deveriam aplicar as palavras 

estrangeiras mais ajustadas. O Conservador Sr. Dr. João Couto pediu ao Sr. Dr. Chicó para organizar uma descrição tão 

pormenorizada quanto possível do estado actual do Museu de beja. O Sr. Dr. Silva Lopes encarregou-se de ordenar as 

respostas afirmativas obtidas no inquerir feito pela Inspecção geral acerca dos Museus regionais. Foi depois distribuído 

mais novo trabalho de inventariação a pintura da Escola Portuguesa "Apresentação da Virgem no templo". Este quadro 

foi escolhido para ser restaurado no decorrer do próximo ano de estágio e com o fim de elucidar neste paticular os 

conservadores tirocinantes. 

Lisboa,27 de Dezembro de 1934 

 

 

 

 

Sétima sessão de estudo  

3 de Janeiro de 1935 
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Estavam presentes os Senhores Conservadores Dr. Silva Lopes, Cardoso Pinto e Dr. Tavares Chicó. O conservador Dr. 

João Couto continuou a fazer considerações sobre a técnica da Pintura. Tratou dos vários processos usados, referindo-

se à pintura a encaustica, a têmpera  e a óleo. Referiu-se, em especial, ao primeiro processo, descrevendo o que foi na 

antiguidade e referindo e referindo as tentativas actualmente realizadas para o repor em uso.  

Descreveu o processo, falando das duas vantagens e inconvenientes e ainda da sua aplicação pelos restauradores de 

quadros. Sob este ponto de vista o assunto tem uma enorme actualidade. Disse, em seguida, que lhe parecia ser de 

grande vantagem que os Senhores Conservadores lessem os artigos da revista "Museum", dos "Technical Studies" e, 

porventura doutros livros que se ocupem de técnica da pintura. Prometeu organizar uma bibliografia que pudesse ser 

utilizada pelos senhores Conservadores tirocinantes, bibliografia que se ocuparia dos vários capítulos em que se 

dividira o estudo em questão - suportes, preparos, cores, aglutinantes e vernizes.  

No fim da sessão trocaram-se impressões sobre a conservação dos monumentos portugueses tendo-se todos referido 

ao assunto que então preocupava os amadores e estudiosos da nossa arte - a queda da Torre de Santa Cruz, em 

Coimbra. A propósito deste acontecimento abordaram-se largas considerações. 

Lisboa, 3 de Janeiro de 1935 

 

Oitava sessão de estudo 

8 de Janeiro de 1935 

 

Estavam presentes os senhores conservadores tirocinantes Cardoso Pinto, Dr. Silva Lopes e Dr. Tavares Chicó.  

Antes do começo dos trabalhos o Dr. Cardoso Pinto comunicou a existência numa arrecadação da Igreja da Conceição 

Velha de uma imagem de pedra representando a Virgem, do seculo XVI. O Sr. Dr. João Couto [...] a verificar o caso e a 

relatá-lo.  

Tratou-se depois da explicação do verbete do quadro para restauro - Apresentação da Virgem no Templo - Este verbete 

já estava redigido pelo Sr. Dr. Silva Lopes mas como carecia da parte descritiva do restaurador resolveu-se que, antes 

da sua leitura e critica o Sr. Ortigão Burnay fosseconvidado a dar os necessários apontamentos.  

O Senhor Dr. João Couto disse que, conforme a ordem estabelecida, deveria hoje tratar de Pintura a tempera, mas 

como os senhores conservadores haviam mostrado desejos de que lhes fosse precocemente dado melhor 

conhecimento ds Galeria de pintura do museu.  

Resolvera ocupar-se desde já do assunto.  

deixando para depois a sala de Nuno Gonçalves passou a refrir-se ao pintor Frei Carlos. 

A bibliografia deste pintor é: 

Artigos de [...] 

Um artigo do professor Luciano freire na "Terra Portuguesa" 

Um artigo do Dr. José de Figueiredo na [...] 

Um artiigo sobre a influência de [...] em Portugal pelo Dr. José de Figueiredo 
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Catálogo da Exposição Portuguesa em Paris além de outros trabalhos cujo [...] 

O Sr. Dr. João Couto comentou os dois primeiros artigos referidos tratando depois: dos documentos que ao pintor se 

referem e da identificação da sua obra. 

-dos quadros expostos no Museu e da sua cronologia  

-das influências sofridas pelo pintor 

-das madeiras da sua pintura 

Convidou depois os senhores conservadores tirocinantes a  

1º) Lerem os livros do museu que se referem à pintura flamenga do fim do s. XV e princípios do s. XVI, particularmente 

a respeito dos pintores que foram apresentados.  

2º) a fazerem um exame cuidado da obra de Frei Carlos exposto na Galeria e comos resultado deste exame,  

3º)a organizarem um [...] das cores usadas pelo pintor, [...] 

Para que o trabalho inidicado seja eficiente o Sr. Dr. João Couto disse que a próxima sessão se faria diante dos quadros 

de Frei Carlos. [...] 

Nona sessão 

15 de Janeiro de 1935 

Estiveram presentes os conservadores tirocinantes Cardoso Pinto, D. Maria José de Mendonça, Mário Chicó e Silva 

Lopes. O Sr. Dr. João Couto, tomando a palavra, ampliou a bibliografia dada na sessão anterior relativa a Frei Carlos e 

comentou os textos relativos aos mesmo pintor. Em seguida, o Sr. Dr. João Couto passou com os conservadores 

tirocinantes à galeria de pintura. Aí, foram examinados os quadros do pintor do Espinheiro, a-fim-de se estabelecerem 

pontos de contacto entre eles e de se marcar a possível cronologia dos óleos expostos atribuídos a Frei Carlos. A 

Conservadora tirocinante D. Maria José de Mendonça pedia que lhe fosse destrubuído um estudo acerca de Frei Carlos. 

 

 

 

 

 

Caderno 2 – “Estágio dos conservadores tirocinantes  

Sessões de estudo - Conservador Luís Keil” 

 

Sessão de estudo de 27 de Novembro de 1934 
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Sob a direcção do Exmo. Sr. Luís Keil 

 

Compareceram os conservadores tirocinantes Augusto Cardoso Pinto, Carlos da Silva Lopes, Maria José de Mendonça e 

Luís de Ortigão Burnay. 

O Sr. Luís Keil iniciou a série de sessões de estudo de que foi encarregado pelo Sr. Director deste Museu. Esta primeira 

sessão realizou-se nas salas de indumentária religiosa. 

Depois de fornecer largas explicações sobre a técnica dos bordados e sobre o relevo dos veludos dos paramentos, o Sr. 

Luís Keil descreveu a evolução deste género de indumentária e, em seguida, fez várias considerações sobre os tapetes 

orientais existentes nas mesmas salas. 

A fim de focar a atenção dos conservadores tirocinantes nas particularidades das peças expostas, o Sr. Luís Keil 

encarregou-os de elaborar verbetes descritivos de algumas das mesmas peças.  

 

Assinatura  

[?] 

 

Acta da sessão de estudos de 4 de Dezembro de 1934 

 

Estando presentes os senhores conservadores tirocinantes, Cardoso Pinto, Silva Lopes, D. Mário Chicó e Maria José de 

Mendonça, realizou-se a segunda sessão de estudo dirigida pelo Sr. Conservador Luís Keil. 

Nesta sessão o Sr. Luís Keil, depois de ter dado ainda algumas explicações sobre indumentária religiosa, ocupou-se da 

tapeçaria, dando, em resumo, a sua história na Europa, desde o século XII até à actualidade. 

Começou o Sr. Luís Keil por explicar a técnica: alto liço e baixo liço. Falou depois na finalidade da tapeçaria, sua 

ornamentação de castelos e igrejas, servindo até de [?] para a representação dos santos medievais nas catedrais e 

descreveu os mais antigos specimens conhecidos, que se encontram em Haltensatdt e Guedhinbourg. Deu em seguida 

um apanhado da história dos grandes núcleos desta indústria artística e referiu-se à evolução da tapeçaria, que na 

perfeição do fabrico [?] que no arranjo do assunto , frizando a importância do aspecto da cercadura, que de simples [?] 

chegou a ser a parte mais importante da tapeçaria. Esta evolução, demonstrou o Sr. Luís Keil, ter caminhado no sentido 

de deformações da estética decorativa da tapeçaria, pretendendo fazer dela a cópia integral da pintura. 

Terminando, o Sr. Luís Keil ocupou-se da história da tapeçaria em Portugal, referiu-se às encomendas feitas pelos 

nossos reis e falou do mais importante que existiu entre nós, a fábrica fundada em Tavira por Pombal e dirigida por 

Paul [?], [?], fábrica que funcionou de 1773 a 1783. 

O Sr. Luís Keil referiu-se ainda à moderna tapeçaria, que, simultaneamente, se inspira de modelos clássicos e 

modernista, e descreveu a tapeçaria oferecida a Ketter, a qual representa um mapa figurado da Alemanha. 

 

Maria José de Mendonça 
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Acta da sessão de estudo de 18 de Dezembro de 1934 

 

 Nesta data realizou-se a 3.ª sessão de estudo dirigida pelo Sr. Conservador Luís Keil, estando presentes os 

conservadores tirocinantes Srns. D. Maria José de Mendonça, dr. Mário Tavares Chicó e Augusto Cardoso Pinto. Os 

trabalhos foram iniciados com a apresentação dos verbetes descritivos que a Sra. D. Maria José e o signatário haviam 

sido encarregados de fazer. O da Sra. D. Maria José tratava dum frontal português do século XVI, exposto na 2.ª sala de 

indumentária religiosa e do signatário referia-se a um pluvial, dalmática e manípulo que fazem parte de um jogo de 

paramentos provenientes da Igreja da Graça de Lisboa, peças aquelas que se acham expostas na referida sala do 

museu. 

 Após a leitura dos mesmos verbetes, o Sr. Keil indicou certas correcções a introduzir nesses verbetes, passando depois, 

à continuação da sua prelecção sobre a história e a técnica da tapeçaria que deixara interrompida na sessão anterior. 

Apresentou um fragmento duma tapeçaria flamenga do princípio do século XVI, fim do século XV, explicando 

pormenorizadamente em face deste, os processos por meio dos quais se fabricavam tais obras de arte; referiu-se ao 

facto de nas tapeçarias desta época se dar muito pouca perspectiva a fim de se tirar um grande de efeito decorativo, 

sistema que com o tempo foi-se perdendo, acabando-se por se pretender copiar a pintura em tapeçaria, donde 

resultou uma perda quase total das características que faziam desta uma arte muito especial; e finalmente, para 

demonstração disto, comparou este pano com um de Aubusou do século XVII, tipo [?], referindo-se ainda ao modo 

como os tapeceiros assinavam os seus trabalhos e às cercaduras que com o tempo foram evolucionando, passando de 

motivos secundários da composição que a princípio eram, a parte tão importante como a parte central que em muitos 

casos ficava prejudicada e diminuída pelo desenvolvimento que aqueles tomavam.  

 

 Augusto Cardoso Pinto 

 

 

 

Acta da sessão de estudo de 10 de Janeiro de 1935 

 

 

 Dirigida pelo Sr. Conservador Luís Keil e estando presentes os conservadores tirocinantes Cardoso Pinto, Silva Lopes e 

Mário Chicó, realizou-se em 10 de Janeiro de 1935 a quarta sessão de estudo que foi iniciada com a apresentação do 

verbete descritivo de uma tapeçaria incompleta da série de Lamego, elaborado pelos conservadores tirocinantes Silva 

Lopes e Cardoso Pinto. 
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 O Sr. Conservador Luís Keil analisou cuidadosamente a tapeçaria, mostrando várias particularidades de fabrico e 

sugeriu as modificações a fazer no verbete apresentado. Seguidamente, a propósito de um artigo referente à tapeçaria 

de Tavira que actualmente se encontra no Museu Municipal da Figueira da Foz, voltou a falar da vinda da de [?] para 

Portugal e da fundação da fábrica de tapeçarias de Tavira que disse serem imperfeitas, e referiu-se ainda às que [?] 

além da [?].  

 Passou depois a descrever a sua recente viagem de estudo à Alemanha, ocupando-se das novas directrizes da 

museografia alemã e insistindo no cuidado arranjo e iluminação das salas e das vitrines e no carácter nitidamente 

descritivo que os conservadores alemães procuram dar aos seus museus. 

 Por fim, referiu-se ao Museu de Hamburgo e à Ilha dos Museus de Berlim que é hoje um dos mais importantes e mais 

belos [?] 

 Do Museu de Pergamon descreveu os salões em que foram instalados o altar de Júpiter com a sua enorme escadaria, e 

a porta de … e referiu-se à cobertura metálica dos tectos destas salas, inteiramente formada de quadrados de vidro 

para dar a ilusão de que o visitante está ao ar livre. 

 Terminou com uma referência ao estado experimental das [?] em relação à luz e aos quadros expostos. 

 

Mário Tavares Chicó 

 

 

Acta da sessão de estudo de 15 de Janeiro de 1935 

 

 

 Estando presentes o Sr. Conservador Luís Keil e os conservadores tirocinantes D. Maria José Mendonça, Silva Lopes, 

Cardoso Pinto e Mário Chicó, realizou-se nas salas de cerâmica do Museu a quinta sessão de estudo. 

 O Sr. Conservador Luís Keil iniciou a sessão com o … comparativo das peças de fabricação nacional de decoração azul, 

salientando  o valor das de tonalidades pouco intensas que disse serem em sua opinião as 

mais belas. 

 Referindo-se às porcelanas orientais, mostrou a grande influência que a sua decoração teve nas nossas fábricas que a 

não procuraram contudo imitar, mas servindo-se dos motivos orientais, os estilizaram, chegando alguns a modificar-se 

bastante, como o da “pedra …” que dá o ?? “aranhão” na decoração das faianças portuguesas. 

 Em seguida, falou das faianças de Delft criadas nos fins do século XVI para substituírem a porcelana oriental que, 

devido à dureza e demora e dificuldade do transporte, era vendida por alto preço na Europa. Acrescentou que a 

fabricação de Delft chega no seu [?] período que vai de meados a fins do século XVII, a imitar com grande perfeição a 

ornamentação oriental, período em que a pasta empregada adquiriu grande leveza. 

 Mostrou ainda várias peças do “Rato” e chamou a atenção dos conservadores tirocinantes para os móveis e os tapetes 

que decoram as salas de cerâmica. 
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 Comparando a ornamentação dos tapetes persas aos de arraiolos impropriamente denominados tapetes por os fios 

não estarem [?] a formar um centro cónico, mas não aplicados à maneira de bordado, disse que os de Arraiolos [?] os 

desenhos persas tornando-os rígidos, [?] e não conseguindo apresentar a cor vermelha [?] de ornamentação dos 

tapetes persas. 

 Terminou a sessão com o … de duas tapeçarias de Tavira. 

 

 Mário Tavares Chicó 

 

 

 

 Aos 15 de Janeiro de 1934, de harmonia com a parte final do artigo 6.º do Decreto 22.110, publicado no Diário do 

Governo de 12 de Janeiro de 1933, segundo o qual, os conservadores tirocinantes terão de apresentar uma tese, para 

conclusão do estágio, foram distribuídas aos Srs. Conservadores tirocinantes Augusto Cardoso Pinto e Dr. Carlos Silva 

Lopes as respectivas teses a elaborar neste último ano de estágio. 

 Estando presentes os [?] Conservadores Luís Keil e Dr. João Couto, procedeu-se à tiragem dos pontos em número de 

sete. 

 Ao Sr. Augusto Cardoso Pinto coube o ponto n.º 7 cuja tese é a seguinte: 

 I A miniatura e iluminura nos museus. Sua apresentação, classificação, inventariação e conservação. Organização dos 

respectivos depósitos. 

 II (a) As miniaturas da família Furtado de Vizeu.  

 (b) A miniatura francesa nas colecções do Museu Nacional de Arte Antiga  

 (c) Livros iluminados do Museu Nacional de Arte Antiga. Sua história e exposição num museu do tipo do Museu N. de 

Arte Antiga  

 Notas bibliográficas. 

 III – … Extensão escolar dos museus. Visitas e conferências. 

 

 Ao Sr. Dr. Carlos Silva Lopes coube o ponto n.º 2 cuja teste é a seguinte 

 I – A pintura nos museus. Sua apresentação, classificação, inventariações e conservação. Organização dos respectivos 

depósitos. 

 II – (a) Jorge Afonso e Fransciso Vieira de Matos 

 (b) Pintura espanhola do século XVII 

 (c) Pequenos mestres holandeses. Escola de Haarlem. [?] histórica e exposição destas obras num museu do tipo do 

Museu Nacional de Arte Antiga. Nota bibliográfica 
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 III – Organização dos inventários dos museus. 

 

Caderno 3 – “M.N.A.A. – ACTAS DAS REUNIÕES DOS CONSERVADORES 

TIROCINANTES” 

 

 

 

Termo de abertura = Este livro contém o registo das Actas das reuniões semanais, realizadas neste Museu, entre do 

Director, ou quem o substitui, e os Conservadores-Tirocinantes do Estágio criado nos termos do Decreto Nº 22.110 de 

12 de Janeiro de 1933. 

Vai rubricado, em todas as folhas, por mim, Director dos Museus Nacionais de Arte Antigo. 

No fim do livro se lançará um termo de encerramento, em que se há de declarar o número das folhas que ele contém. 

Lisboa, em 4 de Março de 1938 

O Director 

[assinado] João Rodrigues da Silva Couto  

 

 

 

 

 

 

Acta Primeira 

 

No dia 5 de Março de 1938, o Ex.mo Sr. Director, Dr. João Rodrigues da Silva Couto, reuniu os Conservadores-

tirocinantes que frequentam o Estágio do Museu Nacional de Arte Antiga. Estiveram presentes os conservadores-

tirocinantes D. Idalina Gago da Silva, D. Tereza Bandarra, Dr. Manoel dos Santos Estevens e José Silva Figueiredo, 

redactor da presente acta. O Sr. Director, começando por se referir à sua nova situação, devida ao falecimento do Sr. 

Dr. José de Figueiredo – antigo director do Museu, salientou o importante papel desempenhado pelo falecido director 

a dentro da Arte em Portugal, o seu trabalho infatigável na reunião e na aquisição dos materiais hoje reunidos neste 

Museu. E tecendo o justo e merecido elogio da acção desenvolvida em prol da Arte portuguesa pelo Sr. Dr. José de 

Figueiredo, manifestou o seu desejo de continuar a obra iniciada por ele e que é do maior interesse nacional. Este 

Museu, que tem uma organização estética apropriada ao estudo das obras de arte pelos eruditos, deve – na opinião do 

Sr. Director – passar a corresponder a um alto papel educativo do público, para o que tem de tomar uma nova feição, 
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aproveitando-se, para isso, as novas salas que estão em construção. É intenção sua dotar o futuro Museu com uma Sala 

de estudos, onde uma parte mais numerosa do público curioso podesse fazer os seus estudos de arte, alem duma 

biblioteca de consulta franqueada a todos quantos queiram seguir os estudos da Arte em Portugal. Para se obter êste 

fim, entende dever dar-se nova organização ao Museu.  

Referindo-se depois ao curso dos estagiários, disse S. Ex.ª que lhe não era possível dispor do tempo com tanta 

frequência como anteriormente, e que por isso lhes marcava as sextas-feiras, às 5 e um quarto da tarde, para se reunir 

com eles e tratar os assuntos de que os incumbia, bem como de lhes ouvir as opiniões sobre a organização das salas da 

obra decorrente de ampliação do Museu. 

Incumbiu a Sr.ª D. Idalina Gago da Silva de organizar o arquivo do material fotográfico legado pelo Sr. Dr. José de 

Figueiredo; a Sr.ª D. Tereza Bandarra de concluir o inventário dos baixos-relêvos de Nottingham deste Museu; o Sr. Dr. 

Estevens de continuar auxiliando a Conservadora-tirocinante Sr.ª D. Maria José de Mendonça no arranjo e catalogação 

dos livros legados pelo falecido director à biblioteca do Museu; e José da Silva Figueiredo a organização do livro com os 

verbetes das obras de pintura da Madre de Deus e Nambam o de começar a estudar os asuntos relativos ao 

Laboratório para exame das obras de arte. 

Feita em 5 de Março de1938 

[assinado] João Couto 

José da Silva Figueiredo 

 

 

Acta segunda 

 

No dia 11 de Março de 1938, realizou-se a segunda reunião dos Conservadores-tirocinantes presidida pelo Ex.mo 

Director do Museu de Arte Antiga, Dr. João Couto. Estiveram presentes os Snrs: D. Tereza Bandarra, Idalina Gago da 

Silva, Dr. José da Silva Figueiredo e Dr. Manuel Estevens. 

Foi lida e posta à discussão a acta da sessão anterior; não tendo sido levantadas objecções deu-se início aos trabalhos 

do dia. 

Os Conservadores-tirocinantes acima indicados, participaram ao Senhor Director que efectuaram uma visita ao novo 

Museu, no qual observaram as obras em curso. Mostraram desejo de que lhes fossem prestados alguns 

esclarecimentos sobre certas indicações técnicas do novo Museu relativamente à planta, iluminação, etc. 

O Senhor Director, prometeu que êsses esclarecimentos lhes seriam prestados numa nova visita às obras, em sua 

companhia. Em seguida encarregou os Snrs. Drs. Sílvia Figueiredo e Manuel Estevens, de acompanhar um curso do 

Liceu Pedro Nunes (12 de Março de 1938) e deu indicações sobre a forma de mostrar o Museu aos visitantes, 

procurando interessá-los principalmente pelos assuntos portugueses ligados às diversas artes (pinturas, porcelanas, 

etc.) relacionando as obras com os períodos da nossa história, etc. Falou ser essencial aos Conservadores-tirocinantes 

terem de memória as obras expostas. Sua Ex.ª disse ainda que, à parte os trabalhos do Museu, os Conservadores-

tirocinantes teem de estudar a arte portuguesa com cuidado: ver igrejas, exposições, frequentar leilões, etc. 

Aconselhou a conhecer as características dos diversos estilos e a distinguir, quanto possível, um objecto falso dum 

verdadeiro; que é necessário o exame minuncioso das obras de arte, para poder integrar essas obras nas suas épocas; 
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usar a mesma minuncia para examinar uma pintura, um bronze ou um móvel; que numa próxima visita à arrecadação 

mostraria alguns móveis marcados. Os Conservadores-tirocinantes continuaram com os trabalhos de que tinham sido 

encarregados na sessão anterior.  

 

Lisboa, 11 de Março de 1938 

[assinado] Idalina Gago da Silva 

 

 

 

Acta terceira 

 

No dia 18 de Março de 1938 realizou-se a terceira reunião dos Conservadores-tirocinantes no Museu Nacional de Arte 

Antiga. Estiveram presentes os Snrs. D. Idalina Gago da Silva, Dr. José da Silva Figueiredo, Dr. Manuel Estevens e Teresa 

Bandarra. Presidiu o Ex.mo Sr. Dr. João Couto, Director do Museu. 

Em primeiro lugar leu-se a acta da reunião anterior que depois foi discutida e aprovada. 

Em seguida o Sr. Dr. Silva Figueiredo apresentou ao Ex.mo Sr. Director a seguinte sugestão: serem distribuídos aos snrs. 

Conservadores-tirocinantes, objectos de arte, para por eles serem classificados e apreciados. 

Discutido o […] do Sr. Dr. Silva Figueiredo, foi por todos aceite. 

Depois o Sr. Director pediu aos Snrs. Conservadores informações àcêrca dos seus trabalhos no Museu durante a última 

semana. 

O Sr. Dr. Silva Figueiredo declarou não ter começado os seus trabalhos no laboratório em virtude da ausência do Sr. Dr. 

Valadares. 

A Sr.ª D. Idalina Gago disse ter continuado a arrumação das fotografias legadas ao Museu pelo Sr. Dr. José de 

Figueiredo. 

O Sr. Dr. Estevens explicou que, devido à doença da Conservadora-tirocinante Sr. D. Maria José de Mendonça, de quem 

é colaborador na arrumação da Biblioteca, o seu trabalho não foi tão intenso como desejado. Pôde constatar, porém, 

inúmeras faltas em visitas estrangeiras. Visitou demoradamente as obras do Museu e acompanhou o Sr. Director numa 

visita à Alfândega para exame de arte. 

Teresa Bandarra disse ter-se ocupado dos seus trabalhos de catalogação dos baixos-relêvos que deverá apresentar já 

concluídos na próxima reunião. 

O Ex.mo Sr. Director depois de ouvir os conservadores tirocinantes encarregou o Sr. Dr. Silva Figueiredo de iniciar no 

laboratório o seu trabalho com o tintómetro [?]; a Sr.ª D. Idalina Gago e o Sr. Dr. Estevens de continuarem os trabalhos 

iniciados e Teresa Bandarra de apresentar os trabalhos de catalogação dos baixos relevos de Nottingham. 
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Lisboa, 18 de Março de 1938 

[assinado] Teresa de Jesus Rodrigues Bandarra 

 

 

 

Acta quarta 

 

Aos 25 dias do mês de Março do ano de 1938 reuniram-se numa das salas do palacio das Janelas Verdes, com o Sr. Dr. 

João Couto, Dig.mo Dir. dos Museus Nacionais de Arte Antiga, os conservadores-tirocinantes D. Tereza Bandarra, D. 

Idalina Gago da Silva, Drs. José da Silva Figueiredo e Manuel [?]. Foi primeiramente lida a acta da sessão anterior que 

foi aprovada sem discussão. Seguidamente o Prof. Dr. Silva Figueiredo perguntou ao Sr. Dir. qual deve ser a atitude dos 

Conservadores tirocinantes e qual será a do Museu perante as recentes comunicações dos Snrs. Dr. Reinaldo dos 

Santos na Academia Nacional de Belas Artes sobre a atribuição de obra de Jorge Afonso a Francisco Henriques e 

reconstituição do políptico da capela maior de S. Francisco de Évora e do Sr. Reis dos Santos no Instituto de 

Arqueologia sobre a reconstituição dum políptico do convento de Jesus de Setúbal. O Sr. Dir. informou que o Museu vai 

estudar estes casos e só depois é que [?], se o julgar conveniente, pronunciar-se. Nesta ordem de [?] vai-se brevemente 

dar início ao trabalho de [?] das hipoteses enunciadas. Referiu-se ainda o Sr. Dir. ao papel que o Museu tem de exercer 

no nosso meio como instrumento de trabalho, para todos os que se dedicam à história da arte, sem distinção de [?], 

facultando aos investigadores o material de que necessitem para os seus estudos. É essa segundo a opinião do Sr. Dir. a 

principal função do Museu; torná-lo num fecundo instrumento de trabalho e de nenhum modo num [?] dos seus 

funcionários. Nesta ordem de ideias o que mais pesa à direcção é a impossibilidade de dar imediato e [?] cumprimento 

a este plano, porquanto os trabalhos de catalogação e inventário [?], ainda muito antiquados. Dada por finda a 

interpelação os conservadores tirocinantes passaram a expor o que quiseram [?]. A Sr.ª D. Tereza Bandarra informou 

ter acabado o inventário dos baixos relevos de Nottingham; a S.ª D. Idalina Gago da Silva informou ter estado doente; o 

Dr. Silva Figueiredo esteve tambem doente, mas oportunamente informou o Sr. Director do seu impredimento; o Dr. 

Manuel Paulo Estevens informou não só ter continuado a coadjuvar a conservadora D. Maria José de Mendonça na 

arrumação da Biblioteca como também ter começado a iniciar contacto com as colecções do do Museu e ter visitado 

demoradamente as obras da construção do pavilhão anexo a este.  

Seguidamente o Sr. Dir. recomendou aos conservadores tirocinantes a continuação dos trabalhos de que se estão 

ocupando, com o que a sessão foi encerrada. 

Lisboa, 25 de Março de 1938 

[assinado] Manuel Paulo Estevens 

 

 

 

Acta Quinta 
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No primeiro dia de Abril de 1938, reuniu-se Ex.mo Sr. Director Dr. João Couto, com os Conservadores-tirocinantes D. 

Tereza Bandarra, D. Idalina Gago da Silva, Dr. Manuel Estevens e José da Silva Figueiredo, redactor desta acta. 

Lida a acta da sessão anterior, não despertou observação alguma. O Sr. Director encarregoua Sr.ª D. Tereza Bandarra 

de descrever os quadros expostos na Galeria de Pintura, que ainda não estejam descritos, começando já pela Sala Nuno 

Gonçalve; e tambem a encarregou de organizar os livros de verbetes, por salas. 

A Sr.ª D. Idalina Gago da Silva, que não pôde comparecer esta semana, prometeu dedicar-se mais assiduamente ao 

trabalho que lhe foi confiado. 

O Sr. Dr. Estevens disse ter continuado a auxiliar a Sr.ª D. Maria José na arrumação da Biblioteca; e disse mais que, 

actualmente, está organizando o Arquivo Fotográfico. 

Quanto a José da Silva Figueiredo, disse ter iniciado com o Sr. Dr. Manuel Valadares, o estudo colorimétrico do quadro 

“Adoração dos Magos” do Mestre do Paraíso; como mostrou certas dificuldades dêsse estudo, o Sr. Director disse que 

procuraria remedia-las mais tarde. 

O Dr. Estevens comunicou ter encontrado na Tôrre do Tombo vários documentos: um, sobre “Contas dos paramentos e 

jóias e obras do Mosteiro de Santa Maria de Belem”; outro, sobre o “Convento de Jesus de Setúbal, intitulado 

“Memória histórica do Real Convento de Jesus de Setúbal” por Soror Mariana do Amor Divino” – 1796-1803; e um 

terceiro, sôbre o “Inventário da prata e ouro do Mosteiro da Pena”. – Como todos os 3 documentos interessam, o Sr. 

Director incumbiu o Dr. Estevens de tomar conhecimento do conteúdo dos 3 documentos e de lhe participar as suas 

impressões. 

Incumbiu o Sr.ª D. Tereza Bandarra de procurar saber de uma Biblioteca Nacional há chapas de gravuras; se as houver, 

e estiverem inventariadas, de lhe participar a sua relação; e se o inventário não estiver feito, de pedir autorização para 

o fazer, para o que – de necessário fôr – se oficiará do Museu. Recomendou-lhe mais que folheasse as revistas “Studio” 

e “Connoisseur” – revistas imprêsas de arte, que há na Biblioteca Nacional – e nas quais há artigos sôbre os baixos-

relêvos de Nottingham, e que fizesse tambem uma bibliographia do assunto, quer consultanto a Enciclopédia Britânica, 

quer escrevendo directamente ao Museu Victoria and Albert de Londres – para que lha enviem de lá. 

Dirigindo-se depois a todos os conservadores-tirocinantes o Sr. Director disse-lhes que, na próxima sexta-feira se 

exporão objectos de arte para que cada um dos conservadores se manifeste a respeito deles e os clarifique. Que todos 

os conservadores devem vir nos sábados ao Museu para acompanharem e seguirem os cursos que nos visitam, não só 

das escolas oficiais como das escolas particulares, devido a ordens emanadas do Ministério da Educação Nacional; que 

devem pois procurar conhecer bem o Museu e os objectos em exposição para o que se podem utilizar do Guia de 

Lisboa e dos dois guias das Exposições de Paris e de Sevilha, feitos pelo antigo Director Dr. José de Figueiredo. 

Finalmente, a todos encarregou de prepararem um trabalho oral para a próxima sexta-feira, 8 de Abril, sôbre a Viagem 

de João Van Eyck a Portugal, indicando como fonte de consulta a obra de Crosse & Cavalcaselle. 

Lisboa, em 1 de Abril de 1938 

[assinado] José da Silva Figueiredo 
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Acta Sexta 

 

Aos oito dias do mês de Abril do ano de 1938 reuniram-se numa das salas do Museu das Janelas Verdes com o Sr.Dir. 

João Couto, Dig.mo Dir. dos Museus Nacionais de Arte Antiga os conservadores tirocinantes D. Tereza Bandarra , Drs. 

José da Silva Figueiredo e Manuel Paulo Estevens, tendo faltado a Sr.ª D. Idalina Gago da Silva. Foi primeiramente lida e 

[?] a acta anterior. Seguidamente o Dr. Manuel Estevens informou que a Sr.ª D. Idalina Gago da Silva lhe dissera não 

poder assitir à sessão por motivos particulares, do que já tinha dado conhecimento ao Dr. Director. A Sr.ª D. Tereza 

Bandarra informou que em cumprimento da missão de que fora encarregada averiguar que na B.Nacional só há duas 

chapas de gravuras, que ainda não conseguiu ver. Pelo que respeita ao baixo-relevo de Nottingham, de que já fez o 

inventário, informou não ter ainda começado a estuda-los. Seguidamente o Dr. Manuel Estevens leu alguns passos 

referentes a pintura e ourivesaria extraídos da”Memória Histórica do Real Convento de Jesus de Setúbal, por Soror Ana 

Mariana do Amor Divino (1796-1803) ([?] 846-849 da livraria da Torre do Tombo) e do Tratado da [?] e antiga fundação 

deste nosso convento de Jesus de Setúbal da Madre Soror Leonor de D. João, 1630 ([?] 549 e 7686 da B.N.). Informou 

ainda que ambos estes manuscritos têm muitos elementos importantes para o conhecimento da história artística do 

Convento de Jesus, motivo pelo qual o Sr. Dir. o encarregou de [?] a parte de interesse arqueologico para ser publicada 

no Boletim da Academia Nacional de Belas Artes. Leu ainda um inventário da prata de [?] e informou ter encontrado no 

Corpo Cronologico muitos documentos relativos a tecidos, tapeçarias, mobiliário, ourivesaria, etc. Citou e leu dois 

documentos, um de 21 de Março de 1511 que se refere a um mestre Olivier (que fez o retábulo grande do convento de 

S. Francisco de Évora) e outro de 5 de Janeiro de 1509 referente a Francisco Henriques pintor que estava ocupado nas 

obras dos retábulos do mesmo convento. O Sr. Dir. [?] o [?] desta série de documentos, especialmente do ultimo, que 

permitiu ainda [?] ao Sr. Dr. Reynaldo dos Santos reivindicou para Francisco Rodrigues a autoria do retábulo grande de 

S. Francisco de Évora. Informou ainda ter prosseguido os trabalhos na biblioteca e arquivo fotográfico. Seguidamente o 

Dr. Silva Figueiredo informou dos resultados a que tinha chegado relativamente à viagem de Van Eyck a Portugal. 

Finalmente o Sr. Dir. encarregou unicamente os conservadores tirocinanetes de estudarem a referida viagem (para o 

que deu as necessárias indicações bibliográficas) e de classificar algumas peças de cerâmica que o Sr. Cardozo Pinto, 

ilustre conservador interino do Museu Nacional de Arte Antiga porá à disposição com o que o Sr. Dir. deu por 

encerrada  a sessão. 

Lisboa, 8 de Abril de 1938 

[assinado] Manuel Paulo Estevens  

 

Acta Sétima 

 

Aos seis dias do mêsde Maio de 1938 realizou-se, no Museu Nacional de Arte Antiga e sob a presidência do Director 

Ex.mo Sr. Dr. João Couto, a sétima reunião dos Conservadores-tirocinantes deste Museu. Estiveram presentes o Sr. Dr. 

Manuel Estevens e Teresa Bandarra. 

O Sr. Dr. Estevens leu a acta da reunião anterior a qual foi depois discutida e aprovada. Em seguida o Ex.mo Sr. Director 

informou-se dos trabalhos dos Srs. Conservadores durante a última semana. 

O Sr. Dr. Estevens disse ter continuado a ocupar-se, dentro do Museu, do arquivo fotográfico do mesmo, e fora dêle, 

das suas investigações em documentos da Biblioteca Nacional e da Torre do Tombo. No que respeita a estas, deu as 

informações que se seguem: 
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1) que num códice manuscrito sôbre o Convento de Jesus em Setúbal em “Notícia sôbre o Convento de Jesus” 1630, 

por Soror Leonor de S. João se encontra a fl. 31 v. a seguinte indicação: “o infante D. Afonso… mandou sepultar em a Sé 

ao pé do corpo e altar de S. Vicente… 

2) que encontrou: 

a) uma descrição do Palácio Fronteira e outra do palácio ducal de Vila Viçosa 

b) um inventário de 1826 dos móveis, roupas, louças, etc, que se acham no paço ducal de Vila Viçosa e de prata e 

preciosidades da capela do mesmo paço Ministério do Reino, Sala 5, estante 25 (nº 512) T.T. 

c) uns documentos referentes a obras nos paços [?] Queluz, Mafra e Ribeira nos séculos XVIII e XIX. Minis. do Reino, 

281, 403 e livro 531 

d) uns documentos sôbre o depósito de prata das igrejas no tempo das primeiras invasões francesas. Minis. do Reino 

Março 357, T.T. 

e) uma descrição da capela de Santo Antão no Convento de Ferreirim. 

f) uma série de documentos respeitantes a cemitérios de Lisboa por ocasião da epidemia em 1791 (vistorias a terrenos 

para construção de novos cemitérios, vistoria aos cemitérios das igrejas e conventos de [?] para a construção de três 

cemitérios, um deles no Campo Santo, com projectos, plantas e cortes feitos por António Fernandes Rodrigues. Minis 

do Reino, março 454, T.T. 

i) uma investigação sobre o desaparecimento de uma custódia do convento de Odivelas em 1801. T.T., Minis do Reino, 

Março 456. 

j) uma notícia do que se encontravam na posse de [?] Bertha, em Setembro de 1809, alguns móveis roubados da Casa 

Real. T.T. Minis. do Reino, março 457 

O Sr. Dr. Estevens informou também que se encontram na posse dum particular dois dos paineis que constituíam o 

antigo retábulo da capela-mor do Convento de Jesus de Setúbal. Êsses paineis que primeiramente eram em número de 

dezoito, estavam nos fins do século XVIII reduzidos a dezassete, segundo informa Soror Maria do Amor Divino. 

Actualmente só lá existem doze estando dois na Comissão de Iniciativa e Turismo. 

Teresa Bandarra disse ter lido uns livros sôbre cerâmica para poder fazer uma identificação que lhe foi proposta. Disse 

mais ter recebido do Victoria and Albert Museum uma carta em resposta a uma que para ali enviou pedindo uma 

bibliografia sôbre os baixos-relêvos de Nottingham. Como a resposta não a satisfez, vai escrever novamente para 

aquele museu. 

O Ex.mo Dr. Director encarregou os Srs. Conservadores tirocinantes do seguinte: 

Dr.Estevens: apresentar a descrição com as respectivas cores do quadro de Tomás da Fonseca, cópia de uma de 

Dominiquino “A Comunhão de S. Jerónimo”que se encontrou exposto na escada principal do Museu. 

Teresa Bandarra: apresentar a descrição com as respectivas cores do quadro de Tomás da Fonseca, cópia de um de 

Rafael “A transfiguração”,que se vê na escada principal doMuseu. 

Êstes senhores conservadores foram também encarregados pelo Ex.mo Sr. Director de estudar a maneira de dirigir uma 

visita às salas do Museu. A demonstração será  feita por ocasião da última reunião do mês de Maio cabendo ao Sr. Dr. 

Director a sala de Frei Carlos e a Teresa Bandarra a sala de Nuno Gonçalves. 
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Lisboa, 6 de Maio de 1938 

[assinado] Teresa de Jesus Rodrigues Bandarra 

 

 

 

Acta oitava 

 

Aos 13 dias do mês de Maio do ano de 1938 reuniram-se numa das salas do Museu das Janelas Verdes com o Sr. Dr. 

João Couto, Dig.mo Dir.or dos Museus Nacionais de Arte Antiga os conservadores tirocinantes Dra Tereza Bandarra, 

Drs. José da Silva Figueiredo e Manuel Paulo Estevens, tendo faltado a Sra. D. Idalina Gago da Silva. Foi primeiramente 

lida e arquivada com ligeiras alterações a acta da sessão anterior. Seguidamente o Dr. José da Silva Figueiredo fez 

alguns reparos a um passo do livro sobre Gerard David de [?] em que se fazem referenciar ao retábulo da capela mor 

da Sé de Évora atribuído por ele à época de 1520 e a um pintor eclético, sofrendo várias influências. Estranhou a data e 

as influências. Referiu-se ainda às opiniões de Justi. O Sr. Dir. informou que o assunto havia sido também tratado por 

Frielander (num artigo publicado no [?] de Março de 1935, pag. 99) que julga o retábulo pintado, cerca de 1500, por 

um neerlandês que tinha trazido consigo desenhos de Wander [?] que segundo o Sr. Dir. devem-se distinguir na 

história da pintura em Portugal (excepção feita de Nuno Gonçalves e sua escola) três períodos. O primeiro período que 

vai de 1500 a 1528 é um período de [?], dado que algumas obras teriam já sido feitas cá por mestres estrangeiros. São 

os quadros da charola grande de Tomar, os das capelas-more das Sé e  Igreja de S. Francisco de Évora, os da Madre de 

Deus (Metsys, 1509); predominam os flamengos. Nas oficinas dos mestres estrangeiros que trabalhavam entre nós se 

começaram a formar os mestres portugueses como Gregório Lopes, Garcia Fernandes e Vasco Fernandes. No segundo 

período irradiam destas oficinas outros grandes mestres com vontade de trabalhar. [?] o Mestre de Vizeu, alem de 

Vasco Fernandes e Gaspar Vaz que [?] esporadicamente no [?] uma obra notável. Finalmente no 3º período vêm as 

parceiras, das quais seria interessante encontrar as primeiras obras. Posteriormente o Sr. Dir. referiu-se, embora 

ligeiramente, ao andamento dos trabalhos preliminares da exposição dos primitivos portugueses. Seguidamente o Dr. 

Silva Figueiredo informou ter já classificado algumas peças de cerâmica que para tal [?] lhe haviam sido confiadas. A 

Dra. Tereza Bandarra foi [?] sobre alguns quadros expostos nas salas Vieira Portuense e Sequeirae o Dr. M.el Santos 

Estevens sobre a classificação cronologica e motivos dela, duma cruz processional do seculo XVII, e, em virtude de não 

haver entre nós nada escrito sobre elementos decorativos da ourivesaria o Sr. Dir.or  [?], na próxima reunião, 

comunicar aos conservadores tirocinantes o resultado das suas observações, com o que a sessão foi encerrada.  

 

Lisboa, 13 de Maio de 1938 

[assinado] Manuel Santos Estevens 

 

 

9ª Acta 
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Em 20 de Maio de1938, o Ex.mo Director, Dr. João Couto reuniu os Conservadores-tirocinantes presentes: D. 

Tereza Bandarra, Dr. Manuel dos Santos Estevens e José da Silva Figueiredo, redactor desta acta. Lida a acta da sessão 

anterior, ela não levantou objecção ou comentário algum. O Ex.mo Sr. Director, referindo-se a uma prometida 

organização duma tabela de motivos ornamentais de ourivesaria portuguesa, dissenão ter tido ocasião de a fazer, 

prometendo referir-se a ela na próxima sessão, numa visita às salas de exposição das pratas do Museu. 

Referiu-nos que tomara a resolução de – daqui por diante – escolher outro dia da semana para que os estagiários 

tenham outra sessão semanal de trabalhos com o Sr. Conservador interino Augusto Cardoso Pinto, e em que apenas se 

tratará de trabalhos práticos. Examinar-se hão várias peças. Sobretudo de Cerâmica, e que hão de ser discutidas entre 

o referido Sr. Conservador e os estagiários. 

Disse que, na próxima sexta-feira, 27 do corrente, os Srs. Conservadores-tirocinantes D. Tereza Bandarra e Dr. Manuel 

Estevens, farão as suas [?] a respeito das salas, respectivamente de Nuno Gonçalves e de Frei Carlos. 

Indicou mais o Sr. Director a necessidade de refazer um livro de verbetes com a selecção das peças oferecidas pelo 

Grupo dos Amigos do Museu: êsse livro será feito pelos conservadores-tirocinantes, e o seu fim é preparar uma 

exposição dessas valiosas peças, a realizar brevemente. Como prova de Museografia deverão deverão os estagiários 

encher uma vitrine com umas peças. Foram depois apresentados e discutidos os relatórios dos estagiários àcêrca das 

peças de cerâmica que lhes tinham sido distribuídas. E a este respeito, o Senhor Director, referindo-se à cerâmica 

portuguesa antiga, disse nada haver de decidido a respeito das peças do século XVII atribuídas ao fabrico de Lisboa, e 

que são de vários tipos. Referiu-nos que os críticos afirmam que Delft, Ruão e Hamburgo são fábricas posteriores às 

nossas, o que poderia ter confirmação no ter sido Lisboa um grande centro de transacção da cerâmica oriental durante 

todo o século XVI. Mas isso são apenas conjecturas, pois nada se sabe das oficinas de olaria que existiam em Lisboa no 

século XVII, nem dos seus artistas. A única coisa certa é serem orientais ou modêlos. 

Dirigiu-se depois o Sr. Director á conservadora-tirocinante D. Tereza Bandarra, inquirindo-a sôbre os quadros das salas 

do Museu e sôbre o papel desempenhado pelo Conde de Raczynski em Portugal. 

Por ultimo, o Sr. Dr. Manuel Estevens referiu-se a um Cristo gótico descoberto pelo Sr. Dr. Manuel Helens, perguntando 

se a imágem interessa ao Museu de Arte Antiga. 

Lisboa, em 20 de Maio de 1938 

[assinado] José da Silva Figueiredo 

 

 

 

10ª Acta 

 

Em 27 de Maio de 1938 reuniu-se o Sr. Director Dr. João Couto com os conservadores-tirocinantes D. Tereza Bandarra, 

Dr. Manuel dos Santos Estevens e José da Silva Figueiredo redactor desta acta. 

Conforme estava determinado, dirigiu-se [?] o Sr. Director à sala de Nuno Gonçaves, onde, a conservadora-tirocinante 

D. Tereza Bandarra disse o modo como mostraria a sala a um curso de visitantes: falou do pintor, época em que viveu e 

aquela em que provavelmente foram pintados os quadros; falou sôbre as personagens representadas, sua época e 
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valor histórico. O Sr. Director, comentando a exposição feita pela Sra. D Tereza Bandarra, referiu-se mais ao modo de 

pintar do artista, ás suas inovações em pintura, á sua observação do ambiente, ao preparo das táboas – que por sêr tão 

leve, levava o falecido Director Dr. José de Figueiredo a considera-lo como característico duma escola portuguêsa de 

pintura, do século XV, diferente das outras existentes na Flandres, na Hespanha e na Itália. 

A propósito dos outros quadros da mesma sala, vendo-se o parentesco com os de Nuno Gonçalves tambem se notaram 

as suas diferenças: o belo trabalho de modelação no S. Sebastião amarrado á coluna, e o Ecce Homo tão típico e 

curioso. Sôbre a cadeira gótica, disse-nos o Sr. Director sêr a única peçade mobiliário, do sec. XV, existente entre nós. 

Lisboa – 27 de Maio de 1938 

 [assinado] José da Silva Figueiredo   

 

 

 

11ª Acta 

 

No dia 3 Junho de 1938 realizou-se a 11ª reunião dos conservadores-tirocinantes presidida pelo Ex.mo Senhor Director 

do Museu de Arte Antiga Dr. João Couto. Estiveram presentes os senhores: D. Tereza Bandarra, Dr. José da Silva 

Figueiredo, Dr. Manuel Estevens e Idalina Gago da Silva. Após a leitura da acta da sessão anterior foram os 

conservadores-tirocinantes encarregados de relatar os trabalhos realizados desde a abertura do estágio até esta data. 

D. Tereza Bandarra trabalhou na descrição de algumas peças de cerâmica e organizou verbetes de alguns quadros que 

estão na sala Nuno Gonçalves. 

Dr. José da Silva Figueiredo colheu “elementos para a organização duma carta (geográfica [?]) da distribuição da nossa 

pintura quinhentista pelo paiz”; trabalhou na revisão de provas para a organização do catalogo do museu; organizou os 

verbetes da sala XV do Museu e trabalhou sobre cerâmica e pintura. 

Dr. Manuel Estevens fez investigações na Torre do Tombo, com o fim de recolher documentos para a história da Arte 

em Portugal e bem assim no Arquivo Histórico do Ministério das Finanças onde [?] encontrou. No Museu organizou o 

Arquivo fotográfico legado pelo Senhor Dr. José de Figueiredo e classificou e organizou as chapas do arquivo 

Fotográfico do Museu. Idalina Gago declarou que além do trabalho de classificação das fotografias legadas pelo Senhor 

Dr. José de Figueiredo, trabalho acabado pelo Dr. Manuel Estevens, e da descrição de algumas peças de cerâmica, não 

poude seguir os trabalhos durante um mês por se encontrar doente. Seguidamente o Senhor Director referiu-se à 

vantagem de estudar mobiliário e tecidos e ainda um “estudo da evolução da ourivesaria em função da nossa história e 

dos elementos decorativos que se encontram nas diversas épocas”, assunto que o pouco tempo apenas [?] esboçado. 

Chamou a atenção para o que se tem feito em Portugal sobre tecidos, lembrando o Catalogo de D. Sebastião Pessanha 

(tecidos dos séculos XVI, XVII , XVIII) e do mostruário de tecidos do Museu de Coimbra. Para o conhecimento do 

mobiliário, assunto menos tratado entre nós, lembrou a necessidade de conhecer os raros moveis góticos que 

possuímos e principalmente o mobiliário dos seculos XVII e XVIII. No período que decorre entre os reinados de D. João 

V e D. Maria I as influências trazidas pelo mobiliário inglês e francês são grandes. 

Alguns estrangeiros estiveram então em Portugal e o estilo denominado Chyppendalle, Heppelwhite e Sheraton, 

trouxeram ao mobiliário português variadíssimos elementos decorativos; por sua vez alguns dos nossos elementos 

decorativos foram adaptados na Inglaterra, não se sabendo até que ponto essa influencia chegou. Os moveis Luiz XIV, 
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Regence, Luiz XVe XVI, levamos à necessidade de conhecer a historia desses paizes, para melhor podermos relacionaras 

diversas épocas e as influências na decoração do nosso mobiliário. Forneceu ainda o Senhor Director alguns dados 

bibliográficos sobre estes assuntos. 

Lisboa, 3 de Junho de 1938 

[assinado] Idalina Gago da Silva 

 

 

 

12ª Acta 

 

Aos 27 dias do mês de Junho de 1938 reuniram-se numa das salas do Museu das Janelas Verdes sobre presidência do 

Sr. Dr. João Couto, Dign.mo Dir. dos Museus Nacionais de Arte Antiga os conservadores tirocinantes D.ra Tereza 

Bandarra, D. Idalina Gago da Silva, Drs. José da Silva Figueiredo e Manuel Santos Estevens. Foi primeiramente lida e 

arquivada a acta da sessão anterior. Seguidamente o Sr. Dir. a propósito dos trabalhos práticos realizados no decurso 

do ano, referindo-se às dificuldades da classificação cronológica, da atribuição de autoria e nacionalidade e da 

verificação de autenticidade que [?] as peças apresentam, e à necessidade que há de nunca nos esquivarmos a esses 

problemas. Entre as obras de arte mais difíceis de classificar avulsam [?] – disse – os desenhos, e a razão é que o 

desenho é um esboço, um pensamento para uma obra, de modo que o desenhador tentou dar, na forma mais 

sintética, a realização duma ideia. 

Os desenhos constituem, assim, em livres [?] a expertise [?] da arte, o espírito mais difícil e complicado, o que não 

significa inacessível porquanto por uma especialização levada ao máximo se chegam a identificar. E o mérito é, em 

todas as obras de arte, o mesmo; parte-se quasi sempre da composição do desconhecido. Seguidamente, e a propósito 

de ser a última reunião do estágio, o Sr. Dir. frisou os motivos que impediram o curso de ter neste ano a eficiência que 

de razão devia ter. E ainda para terminar o estágio dos conservadores tirocinantes Dra. Tereza de Jesus Rodrigues 

Bandarra, D. Idalina Gago da Silva e Dr. José da Silva Figueiredo o Sr. Dir se referiu, não só ao seu aproveitamento 

durante [?], mas ao meio em que vão de futuro desenvolver a sua actividade, que não é hostil nem favoravel, mas tão 

somente amavel. Disse ainda esperar que ao terminarem o estágio os conservadores tirocinantes fazendo um exame 

[?] e retrospectivo se certificarem que haviam adquirido um conhecimento geral dos assuntos, um espírito de 

discernimento, mais de pratica e intuição do que de conhecimentos. Aconselhou-os a se especializarem nos assuntos 

que mais os interessam e disse que dentro em pouco lhes seriam entregues os pontos para as teses. Com o que a 

sessão foi encerrada. 

Lisboa, 27 de Junho de 1938 

[assinado] Manuel Santos Estevens 

 

Nota 
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Por ter sido interrompida a admissão de Conservadores tirocinantes ao estágio do Museu das Janelas Verdes, em 

consequência da Direcção do Museu havia sido resolvido apresentar à 1ª Sub-secção da 6ª Secção da Junta Nacional da 

Educação um plano de modificações a introduzir na legislação em vigor, o único estagiário que frequentou o tirocínio, 

durante o ano de 1939, foi o licenciado Manuel dos Santos Estevens. Por êste motivo não se lavraram actas dos trabalhos 

no referido ano de 1939. 

Lisboa, 1 de Marco de 1940 

[assinado] João Rodrigues da Silva Couto 

 

 

 

No dia 1 de Março de 1940, pelas 16,30 horas, reuniram-se numa sala do Museu das Janelas Verdes, sob a presidência 

do Ex.mo Director Dr. João Couto, assistido pelos conservadores, efectivo A. Cardoso Pinto e adjuntos Dr.ª Maria José 

de Mendonça, o conservador tirocinante Manuel Estevens e os conservadores tirocinantes propostos Dra. Agar de 

Sousa Guerreiro da Franca e Dr.Albano Fernando. Assistiram os Srs. D. Julieta Ferrão e José de Lacerda, 

respectivamente conservadores dos museus Bordalo Pinheiro, Lisboa e Conde de Castro Guimarães, Cascais). 

O Senhor Director [?] o estágio e [?] os novos conservadores tirocinantes  D. Agar Sousa e Albano Fernando e 

congratulando-se pelo inicio do estágio que esteve encerrado [?] por motivos independentes da sua vontade. Começou 

por lamentar o pouco tempo de estágio que haverá êste ano e o pouco pessoal que o Museu tem, e por isso mesmo 

impedido de dar ao Curso a atenção que ele deveria dar. Disse que dos novos conservadores tirocinantes, escolhidos 

pelas suas habilitações e tendências não se pode esperar um conhecimento completo e suficientemente sólido para 

sobre ele se alicerçar o que vão aprender, insuficiência devido à maneira incompleta como nos nossos cursos 

superiores é ministrado o ensino da história da arte. Por isso, aconselhou os conservadores a estudarem a história da 

nossa arte através de teses a documentação que [?] reunir, pois é sobre os conhecimentos assim adquiridos que se ha-

de fundamentar o ensino professado no Museu. Este, disse, não prepara críticos ou historiadores da arte, porque não é 

essa a sua função, mas sim museologos. E a ocasião é excepcional por o Museu estar organizando uma grande 

exposição de arte e da instalação num novo edifício é [?] momento e [?] prática não se [?] exigir melhor para um curso 

de conservadores de Museus. Assim, vai-se estar diante do problema fundamental da exposição da obra de arte, vão-

se estudar os critérios nossos e alheios, a organização de [?], o restauro e o [?] das peças, [?], trabalhos estes a que os 

estagiários seriam chamados a colaborar intensamente. Disse ser fundamental a leitura [?] fundamental e recomendou 

a leitura de bons livros sobre museografia citando o caso do Dr. José de Figueiredo que era um museólogo mas [?] 

também um critico de arte. Esclareceu que só mto. Recentemente é que a museografia teve [?] de um corpo de siência 

conquistada  e se começassem, especialmente sob os auspícios do S. Dir. a reunir [?] e a publicar estudos e em poucos 

anos os procurem [?] neste sector do conhecimento são enormes.  

Terminando, disse que os estagiários têm fundamentalmente que se preparar a si próprios embora assistidos pelo 

pessoal do Museu, e que êste põe ao seu dispor a biblioteca e todos os elementos que necessitarem. 

Lisboa, 11 de Março de 1940 

[assinado] Manuel Santos Estevens 
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2ª Acta 

No dia 4 de Março de 1940, pelas 10,30 horas teve lugar numa sala do Museu das Janelas Verdes a segunda sessão de 

estudo de estágio dos conservadores-tirocinantes. Foi a sessão dirigida pelo Ex.mo Senhor Director do Museu 

assistindo os dois conservadores tirocinantes e a Senhora Dona Julieta Ferrão - Conservadora do Museu Bordalo 

Pinheiro -. 

O Senhor Dr. João Couto fêz a história dos diferentes processos de pintar referindo-se especificamente aos materiais 

empregados. 

Seguidamente observaram-se ao microscópio os materiais utilizados nalguns quadros do Museu vendo-se assim as 

diferenças de construção da pintura. 

Lisboa 12 de Março de 1940 

[assinado] Alvaro [?] 

 

 

 

No dia 8 de Março de 1940 prosseguiram os trabalhos do estágio, tendo sido feita a lição pelo Conservador Senhor 

Augusto Cardozo Pinto, com a assistência dos conservadores-tirocinantes e dos Senhores D. Julieta Ferrão e João de 

Lacerda. 

Ocupou-se da história dos Museus em Portugal, até à reforma de 1911 e da legislação que actualmente rege os Museus 

e seus funcionários. 

A segunda parte da lição foi preenchida pela vizita às novas instalações do Museu. 

Lisboa, 15 de Março de 1940 

[assinado] Agar Guerreiro da Franca  

 

 

 

[?] Acta 

 

No dia 11 de Março de 1940 reuniram-se numa das salas do Museu das Janelas Verdes sob a presidencia do Dr. João 

couto os conservadores tirocinantes D. Agar Guerreiro da Franca, Alvaro Fernando e Manuel Paulo Estevens. Assistiu a 

conservadora do Museu Municipal Bordalo Pinheiro. 

O Sr. Director referiu-se à origem da arte da pintura, e dos seus diferentes [?] e fez um [?] Esboço [?] conhecer desde o 

inicio do período cristão ao [?], tendo citado bibliografia e mostrado esquemas, fotografias, etc. Os conservadores 
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tirocinantes estudaram ao microscópio a composição de pinturas de diversas épocas e [?] algumas das pinturas 

expostas no Museu. 

Lisboa, 23 de Março de 1940 

[assinado] Manuel Paulo Estevens 

 

 

 

No dia 15 de Março de 1940 realizou-se a 3ª sessão de estudo presidida pelo Conservador Senhor Cardoso Pinto. 

Estiveram presentes além dos dois conervadores-tirocinantes os Senhores D. Julieta Ferrão e João de Lacerda. 

Nesta sessão continuou-se a história da organização dos inventários do Museu das Janelas Verdes e procedeu-se 

depois à elaboração de um verbete de uma peça de porcelana portuguesa. 

Lisboa, 2 de Abril de 1940 

[assinado] A.C.Pinto         [assinado] Alavaro Fernando 

 

 

 

No dia 18 de Março de 1940 a lição de estágio foi feita pelo Senhor Dr. João Lacerda. Assistiram os conservadores-

tirocinantes e a Senhora D. Julieta Ferrão. 

Fomos levados à sala dos painéis de Nuno Gonçalves onde o Senhor Dr. João Couto nos fez examinar os painéis de S. 

Vicente. Dissertou largamente sôbre a época provável em que foram pintados, as possíveis influências que se têm 

atribuído ao pintor, a sua sécnica extraordinária, que introduziu, naquela época, grandes inovações na arte de pintar, 

referiu-se ainda às figuras que representam, e, muito rápidamente, à história dos painéis. 

Terminou a lição por nos aconselhar a leitura do livro do Dr. José de Figueiredo “O Pintor Nuno Gonçalves”. 

Lisboa, 22 de Abril de 1940 

[assinado] Agar Guerreiro da Franca 

 

 

 

No dia 25 de Março de 1940 reuniram-se numa das salas do Museu das Janelas Verdes com o Sr. Dr. João Couto, 

Director dos Museus Nacionais de Arte Antiga os conservadores tirocinantes D. Agar Franca, Dr. Alvaro Fernando e 

Manuel Estevens. Assistiu a conservadora do Museu Municipal Bordalo Pinheiro, D. Julieta Ferrão. 
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O Sr. Director referiu-se à grande influência que a [?] exerceu no país durante o século XV e parte do XVI, influências 

estas aumentada pelo estabelecimento de feitorias, com a de antuérpia, e que se revela em vinda a [?] Pintura de XVI e 

um grande número de obras flamengas importadas. 

Seguidamente marcou os pontos mais característicos das influências da pintura flamenga em Portugal e fez especial 

referência ao problema do poliptico da Sé de Évora e as obras dos flamengos que trabalharam em Portugal. [?] por 

último das obras ligadas a S. Francisco de Évora, [?] Importância como centro de irradiação da arte flamenga [?]. 

Lisboa, 22 de Abril de 1940 

[assinado] Manuel Paulo Estevens 

 

 

 

No dia 29 de Março de 1940 realizou-se a 8ª sessão de estágio presidida pelo Conservador do Museu, Sr. Cardoso 

Pinto. 

Estiveram presentes os três conservadores tirocinantes e a Senhora D. Julieta Ferrão Conservadora do Museu Bordalo 

Pinheiro. 

O Sr. Cardoso Pinto mostrou nas salas de exposição de Faianças, os diferentes tipos de faiança portuguêsa e historiou a 

sua evolução. 

Lisboa, 26 de Abril de 1940 

[assinado] A.c. Pinto     [assinado] Alvaro Fernando 

 

 

 

No dia 1 de Abril de 1940 continuou o Senhor Doutor João Couto a tratar da pintura portuguesa. Estavam presentes 

todos os conservadores-tirocinantes e a Senhora Dona Julieta Ferrão. 

A lição foi feita nas novas instalações do Museu. O Senhor Doutor João Couto referiu-nos como encontrou devido a 

uma indicação sumária do Guia de Lisboa,, numas dependências da Igreja Matriz do Sardoal, um retábulo de grande 

valor, actualmente em depósito no Museu. Segundo o nosso Ex.mo Director estas pinturas devem pertencer às duas 

primeiras décadas do século XVI e apresentam notáveis semelhanças de técnica, expressão, colorido e ornatos com as 

táboas da Misericórdia Velha de Montemór-o-Velho, o núcleo de pinturas do mosteiro de [?] e a Assunção da Virgem, 

do Museu Machado de Castro, as quais foram examinadas durante a lição. 

O Senhor Doutor João Couto entende que êste núcleo de pinturas, deve pertencer a uma oficina regional, [?] de 

Coimbra, em que, a par de certa influência flamenga, os pintores possuíam um sentimento nitidamente nacional. 

Referiu-se depois à opinião do Prof. Vergilio Correia quanto ao núcleo de pinturas de [?] e “Assunção da Virgem”, e à 

do Sr. Reis Santos acêrca das táboas da Misericórdia-Velha de Montemór-o-Velho. 

O Senhor Doutor João couto indicou, no final a bibliografia referente ao assunto desta lição. 



163 

 

Lisboa, 2 de Maio de 1940 

[assinado] Agar Guerreiro da Franca 

 

 

 

No dia cinco de Abril de 1940 reuniram-se numa das salas do Museu Nacional de Arte Antiga com o conservador Sr. A. 

Cardozo pinto os conservadores tirocinantes D. Agar Franca, Dr. Alvaro Fernando e Manuel Paulo Estevens. Assistiu a 

conservadora do Museu Municipal, D. Julieta Ferrão. O Sr. Conservador Cardozo pinto expos a classificação das 

cerâmicas pela matéria e os diferentes processos de fabrico e de decoração, exemplificando estas diferenças perante 

exemplares de cada uma das espécies.. 

Lisboa, 6 de Maio de 1940 

[assinado]  A.C. Pinto       [assinado] Manuel dos Santos Estevens  

 

 

 

A 8 de Abril de 1940 realizou-se a 11ª sessão do estágio presidida pelo Director do Museu Senhor Dr. João Couto. 

Estiveram presentes os três conservadores-tirocinantes e a Senhora Julieta Ferrão conservadora do Museu Bordalo 

Pinheiro. 

O Senhor Dr. João Couto fêz a crítica dos trabalhos apresentados sôbre os painéis de Sta. Clara, Cristo em [?] e tríptico 

de Aveiro, elogiando o trabalho da Senhora Dona Julieta Ferrão. 

Lisboa, 8 de Maio de 1940 

[assinado] Alvaro Fernando 

 

 

 

No dia 12 de Abril de 1940 foi feita a lição pelo Conservador Senhor Cardoso Pinto. Estavam presentes os 

conservadores-tirocinantes e os Senhores Dona Julieta Ferrão e João de Lacerda. 

Tratou-se, nêste dia, das faianças portuguezas do século XVI aos meados do século XVIII. O Senhor Cardozo Pinto 

indicou a divisão adoptada por José Queiroz, para a classificação das faianças da época citada. Referiu-se igualmente à 

classificação do Sr. Luiz Augusto de oliveira, que difere um pouco da anterior. 

Foram examinadas várias peças existentes no Museu e pertencntes aos vários tipos compreendidos na classificação de 

José Queiroz. 
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Lisboa, 8 de Maio de 1940 

[assinado] Agar Guerreiro de Franca 

[assinado] A.C. Pinto 

 

 

 

No dia 15 de Abril de 1940 reuniram-se numa das salas do Museu das Janelas Verdes, sob a presidência do respectivo 

Director, Dr. João Rodrigues da Silva Couto, os conservadores tirocinantes, D. Agar Guerreiro da Franca, Dr. Alvaro 

Fernando e Manuel Estevens. Assistiu a conservadora do Museu Municipal Bordalo Pinheiro D. Julieta Ferrão. O Sr. 

Director começou por fazer um rápido apanhado da história da pintura em Portugal e dos periodos em que ela se pode 

dividir e assinalou depois as influências que devem ter sofrido as pinturas portuguesas do século XV, especialmente as 

derivadas à influência do pintor [?], à viagem de Wan Eyck a Portugal e à aquisição de obras de arte na França, de que é 

exemplo importante o quadro de Wan der Weyden que existia na Batalha. Disse ainda que a história da pintura em 

Portugal no século XVI se pode dividir em três períodos, no primeiro dos quais predominam as influências italiana e 

flamenga, no 2º é a época de Nuno Gonçalves, em que as influências são de tal ordem que é difícil distrinça-las e no 

último, com D. João II e as obras da Batalha [?] de S. Francisco de Évora que [?] leva ao alvorecer do século XVI e à 

pintura manuelina. Foi este, também, o período em que Portugal se [?] de pintura flamenga, importada ou executada 

cá, e em que floresceram as escolas regionalistas como a de [?], Vizeu, etc, e no reinado de D. João I a de Lisboa. 

Continuou dizendo que [?] a existência duma pintura própria no século XVI, mas que era necessário marcar os seus [?] 

e que está ainda por fazer. Por outro lado na distinção das várias escolas regionalistas é preciso [?] em conta a [?] das 

oficinas de pintura da época e a obra [?] dos seus principais componentes. 

Lisboa, 11 de Maio de 1940 

[assinado] Manuel dos Santos Estevens 

 

 

 

No dia 19 de Abril de 1940, estando presentes a Conservadora-tirocinante Agar Gueirreiro da Franca e a Senhora D. 

Julieta Ferrão, Conservadora do Muzeu Municipal Bordalo Pinheiro, o Conservador Senhor Cardozo pinto ordenou que 

se fizessem verbetes de peças de faiança examinadas na lição anterior. 

Lisboa, 17 de Maio de 1940 

[assinado] Agar de Sousa Guerreiro da Franca 

[assinado] A.C. Pinto 
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A 22 de Abril de 1940 realizou-se a 15ª sessão de estágio estand presentes os 3 conservadores-tirocinantes e a Senhora 

Dona Julieta Ferrão. Presidiu o Senhor Director do Museu. O programa desta sessão devia constar duma lição sôbre os 

quadros das Sés de Lamego e Vizeu mas em virtude dêsses quadros não estarem ainda presentes adiou-se essa lição. O 

Senhor Dr. João couto tratou alguns problemas de museografia - iluminação zenital, suas vantagens e inconvenientes e 

revestimentos das paredes por meio de pintura ou de fazenda. 

Lisboa, 17 de Maio de 1940 

[assinado] Alvaro Fernando 

 

 

 

No dia 29 de Abril de 1940 reuniram-se numa sala Nuno Gonçalves do Museu Nacional de Arte Antiga com o respectivo 

Director os Conservadores tirocinantes D. Agar Guerreiro da Franca, Dr. Alvaro Fernando e Mel. Santos Estevens. 

Assistiu a conservadora do Museu Municipal Bordalo Pinheiro, D. Julieta ferrão. O Sr. Director comentou o trabalho 

sobre Nuno Gonçalves apresentado pelo Dr. Álvaro Fernando, tendo-se referido largamente ao emprego e [?] do [?], e 

aos inumeros métodos de investigação colorimétrica dos quadros. Lisboa, 18 de Maio de 1940 [assinado] Manuel 

Santos Estevens 

 

 

 

Em 6 de Maio de 1940 prosseguiram os trabalhos do estágio, a que presidiu o Senhor Dr. João Couto. Compareceram 

os Conservadores-tirocinantes e a Senhora D. Julieta Ferrão.  

O Senhor Director referiu-se, neste dia, ao chamado caso de Viseu, aproveitando o ensejo de terem chegado os 

quadros do Museu Grão Vasco, que vêem figurar na Exposição, os quais foram devidamente examinados durante a 

lição. 

O Sr. Dr. João Couto começou por nos dizer que devemos estar sempre de sôbre-aviso quanto à crítica de arte e, 

sobretudo, quanto à crítica de arte por fotografias, de que é exemplo frizante o caso Vasco Fernandes. Disse ainda que 

êste problema - o de Vasco Fernandes - é o mais emocionante da História da Pintura em Portugal, depois do problema, 

Nuno Gonçalves. Referiu, em seguida, que, a principio, todos os quadros foram reunidos em São Francisco da [?], em 

Lisboa, e atribuídos a Grão Vasco tendo sido os documentos descobertos pelo Dr. [?], que começaram a esclarecer êste 

caso. 

Muito se tem escrito sôbre Vasco Fernandes mas diz o nosso Director que o livro fundamental é o do Prof. Vergílio 

Correia. 

Foi lido, durante a lição, o artigo do Dr. Reinaldo dos Santos publicado em “L’art Portugais”, sôbre o S. Pedro de Viseu. 

O Senhor Dr. João Couto indicou-nos, depois, a maneira como possivelmente se poderia agrupar a obra atribuída a 

Vasco Fernandes. 

Lisboa, 24 de Junho de 1940 
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[assinado] Agar Guerreiro da Franca 

 

 

 

A 10 de Maio de 1940 realizou-se a 18º sessão do estágio presidida pelo Conservador Sr. Cardoso Pinto. Estiveram 

presentes os conservadores-tirocinantes D. Agar Guerreiro e Alvaro Fernando e a Senhora Dona Julieta Ferrão. 

O Sr. Cardoso pinto passou um ponto sôbre cerâmica portuguêsa exemplificando como deveria ser escolhido. 

Lisboa, 26 de Junho de 1940 

[assinado]  A. C. Pinto        [assinado] A.C. Pinto Alvaro Fernando 

 

 

 

A 13 de Maio de 1940 devia realizar-se a 19ª sessão do estágio mas, em virtude de só se encontrar um dos 

conservadores-tirocinantes, o Senhor Dr. João Couto foi visitar as salas da próxima Exposição dos Primitivos e ver 

alguns quadros que tinham acabado de chegar. 

Lisboa, 28 de Junho de 1940 

[assinado] Alvaro Fernando 

 

 

 

No dia 17 de Maio de 1940, realizou-se a 19ª sessão do estágio presidida pelo conservador Senhor Augusto Cardoso 

Pinto. Assistiram os Conservadores-tirocinantes e a Senhora D. Julieta Ferrão. 

O Senhor Cardoso Pinto deu, como trabalho para esta sessão, várias peças de cerâmica sôbre as quais os 

Conservadores-tirocinantes fizeram um relatório. Nêle, foi dito, depois de feita a classificação de cada uma das peças e 

indicando o seu estado de conservação, se haveria ou não conveniência em adquirir a peça, e calculado o preço que 

deveria ser comprada. 

Lisboa, 29 de Junho de 1940 

[assinado] Agar Guerreiro da Franca 

[assinado] A.C.Pinto 
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No dia 20 de Maio de 1940 realizou-se a 21ª sessão de estágio, sob a direcção do Senhor Doutor João Couto, na 

presença dos conservadores estagiários D. Agar Guerreiro, D. Julieta Ferrão, Dr. Alvaro Fernando e Luiz Reis Santos. 

A sessão teve lugar nas salas do anexo do Museu onde vai realizar-se a Exposição de pintura portuguesa dos séculos XV 

e XVI. 

Perante os quadros, o Senhor Doutor João Couto começou por afirmar que o momento presente constitue por assim 

dizer uma divisória. Houve até aqui uma serie de realizações. De hoje em diante haverá outra de natureza muito 

diferente. Agora devem apenas ser postos os problemas. Há tres coisas a fazer: primeira - rever toda a literatura 

existente; segunda - entrar em contacto com as obras e estuda-las. Terceiro - procurar resolver os problemas. 

E, chamando a atenção para a obra de museografia a realizar, acentuou que ela será estruturalmente crítica. 

Depois dividiu em cinco grandes núcleos a pintura realizada em Portugal de meados do século XV a meados do século 

XVI, a saber: 

I) A de Nuno Gonçalves, e a restante do século XV; 

II) A do período manuelino; 

III) A de Vasco Fernandes e dos pintores da Beira Alta; 

IV) A do núcleo que denominou de flamengo-português; 

V) A do núcleo constituido pelos pintores Cristovão de Figueiredo, Gregório Lopes e Garcia Fernandes, e pelos que 

trabalharam em redor dêstes tres artistas. 

Disse que um dos trabalhos importantes a realizar consistiu em compendiar e descrever objectivamente os caracteres 

que definem a arte de cada um daqueles pintores. 

Acêrca da obra, na extensão da vida do artista, bordou várias considerações tendentes a provar que embora se 

verifique evidentemente uma evolução na actividade estética dos pintores ela não foi tão acentuada no século XVI 

como na epoca contemporânea. 

Referiu-se à actividade conhecida de Cristovão de Figueiredo, e, a propósito, descreveu obras que lhe foram 

encomendadas e outras que tem com elas certas afinidades de estilo e de processo. E para exemplificação do que 

expoz chamou a atenção dos conservadores estagiários para 

Os paineis do poliptico de Santa Cruz de Coimbra; 

O tríptico da igreja do Populo das Caldas da Rainha; 

Dois quadros, vindos de Coimbra, que representam os martírios de Santo Hipólito e de Santo André; 

O políptico constituido por oito paineis alusivos à vida Santiago (quatro tábuas) e à vida de um cavaleiro de Santiago 

(outras quatro tábuas). Embora êste núcleo seja conhecido pelo políptico do Mestre de Palmela não ha razões para 

supor que seja realmente procedente de Palmela. 

Tendo mencionado as peças bibliográficas capitais, lido a referência de Mendanha e, com ela, a descrição dos paineis 

da igreja de Santa Cruz de Coimbra, explicou como se estabelecera a base de identificação os paineis pequenos da 

Charola do Convento de Cristo, e referiu-se às tábuas da igreja de S. João Baptista de Tomar e a outros núcleos afins. 
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A sessão terminou com várias considerações acêrca da parceria de Cristovão de Figueiredo, Gregorio Lopes e Garcia 

Fernandes, o contracto colectivo de Ferreirim, o políptico que para lá executaram, e os caracteres diferenciais que o dr. 

José de Figueiredo estabeleceu dando a Gregorop Lopes e a Garcia Fernandes os aspectos de côr e de estilo mais 

amaveis, e a Cristovão de Figueiredo a feição dramática evidenciado principalmente em paineis referentes à Paixão do 

Senhor. 

Lisboa, 1 de Julho de 1940 

 

[assinado] Luiz Reis dos Santos 

 

 

 

No dia 24 de Maio de 1940 a sessão do estágio foi presidida pelo Conservador Senhor Cardoso Pinto, tendo 

comparecido os Conservadores-tirocinantes e a Sra. D. Julieta Ferrão. 

Tratou, neste dia, o Senhor Cardoso Pinto da decadência da cerâmica, em Portugal, nos princípios do século XVIII, e 

disse que ela estava reduzida ao fabrico popular. Falou, depois, do desenvolvimento que lhe foi dado pelo Marquês de 

Pombal, e do aparecimento do fabricante de Coimbra Manuel Brioso, que marcou o período de transição entre o 

arcaico e a época do Marquês - 1760. Referiu-se, seguidamente, às fábricas existentes em Lisboa, de que há noticia: 

Beato António, que não se sabe ao certo se chegou a funcionar; Fábrica do Rato, que funcionou até 1830, Bica do 

Sapato, e Custodio Ferreira Braga. Deteve-se na história da Fca. do Rato, sua localização, funcionamento e 

administração. Citou os dois 1os administradores - [?] E Sebastião d’Almeida e aconselhou, por último, como 

bibliografia, a obra de Gustavo Matos Sequeira -”Depois do terramoto” –  

Lxª, 12-VII-40. [assinado] Agar Guerreiro da Franca 

 

 

 

Nos 27 de Maio de 1940 realizou-se a 23ª sessão do estágio presidida pelo Senhor Dr. João couto e a que assistiram os 

conservadores-tirocinantes D. Agar Guerreiro, Luiz Reis dos Santos e Alvaro Fernando e a Sra. D. Julieta Ferrão. 

O Senhor Dr. João Couto falou do problema da remodelação das salas de pintura portuguesa durante a Exposição dos 

Primitivos. Como vários quadros dessas salas vão figurar na Exposição é preciso dar novo arranjo às salas ou fechá-las. 

Tinha o Sr. Dr. João Couto o desejo de abrir, temporariamente uma exposição de primitivos espanhóis numa dessas 

salas. 

Referiu-se também o Sr. Director ao problema do catálogo-guia que precisa ser remodelado nalgumas passagens 

enquanto não se elabora uma nova edição. 

Por fim o Sr. Dr. João Couto fêz a crítica do trabalho da Senhora Agar Guerreiro sôbre os painéis de S. Vicente. 

Lisboa, 14 de Julho de 1940 
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[assinado] Alvaro Fernando 

 

 

 

No dia 17 de Junho de 1940 realizou-se a 24ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Doutor João Couto, com a 

assistência dos conservadores estagiários D. Agar Guerreiro, Dr. Alvaro Fernando e Luiz Reis Santos e da Conservadora 

do Museu Bordalo Pinheiro Senhora Dona Julieta Ferrão. 

O Senhor Doutor João Couto [?] do Grupo de Excursões de Arte, fundado no Museu das Janelas Verdes e com estatutos 

aprovados oficialmente, mas que ainda não realizou os seus objectivos. Depois de falar dêsse núcleo destro do plano 

cultural dos Museus Nacionais de Arte antiga, evidenciou um plano de passeios e estudos a realizar. 

Lisboa, 15 de Julho de 1940 

[assinado] Luiz Reis Santos 

 

 

 

No dia 24 de Junho de 1940, realizou-se a 25º sessão do estágio, sob a presidência do Senhor Dr. João Couto. 

O nosso Director começou por lamentar que o estágio, durante êste ano, não tivesse podido seuir um plano de estudos 

mais regular, em virtude de as circunstâncias excepcionais que ocorreram. Disse que, no entanto, as deficiências dêste 

ano eram largamente compensadas pela belíssima e única oportunidade de estudo da pintura portuguesa que se nos 

oferecia com a Exposição dos Primitivos Portugueses. 

Seguidamente, o Senhor Dr. João Couto ocupou-se da ourivesaria em Portugal, dizendo-nos que, graças à conservação 

de peças de ourivesaria que datam dos séculos XII e seguintes, podemos seguir a evolução completa desta arte, entre 

nós. 

[?] que a ourivesaria portuguesa sofreu influências alemãs e francesas, devido ao número elevado de artistas daqueles 

países, que vieram trabalhar para Portugal. Falou também da técnica dos antigos ourives e da dos actuais e disse 

quanto é proveitoso, para quem se dedica ao estudo desta arte, assistir ao trabalho dos ourives, nas suas oficinas. 

Observámos, depois, na secção de ourivesaria do Museu, várias peças pertencentes a diferentes estilos. 

O nosso Director aconselhou-nos, por último, como obra fundamental para êste estudo, o livro -”L’orfèvrerie [?] en 

Belgique” pelos Abades Lerooy [?]. 

Lisboa, 16 de Julho de 1940 

[assinado] Agar de Sousa Guerreiro de Franca 
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No dia 1 de Julho de 1940 realizou-se a 26ª sessão do estágio presidida pelo Director do Museu a que assistiram os três 

conservadores tirocinantes D. Agar Guerreiro da Franca, Luiz Reis Santos e Alvaro Fernando. O nosso Director tratou da 

ourivesaria portuguêsa estudando algumas peças exemplificativas da evolução da ourivesaria em Portugal. Foi 

interrogada a conservadora tirocinante D. Agar da Franca. 

Lisboa, 18 de Julho de 1940 

[assinado] Alvaro Fernando 

 

 

 

No dia 8 de Julho de 1940 realizou-se a 27ª sessão do estágio presidida pelo Senhor Doutor João Couto. Estiveram 

presentes a Senhora Dona Julieta Ferrão e os conservadores tirocinantes D. Agar Guerreiro, Doutor Alvaro Fernando e 

Luiz Reis Santos. 

O Senhor Doutor João Couto disse que para conhecer bem o Museu era evidentemente necessário estuda-lo bem. Mas 

poucos estudos havia tão bons como mostrar o seu recheio aos visitantes. Não só era preciso indagar da origem e do 

valor das obras expostas como surgia a necessidade de responder às mais variadas e imprevistas perguntas que os 

visitantes se lembravam de fazer. 

Começou o Senhor Doutor do Museu por mostrar o vestibulo referindo-se ao extenso silhar de azulejos representando 

o panorama de Lisboa e arredores que ali esteve exposto durante muito tempo. Ocupou-se depois dos azulejos 

policromos do século XVI que ornamentam as paredes, dos jarrões e boiões chinezes e japonezes do século XVII, 

bordando considerações acêrca das relações comerciais de Portugal com o Oriente, dos moveis portuguezes e dos 

tapetes. 

Depois o Senhor Doutor João Couto mostrou as salas de Ourivesaria, Cerâmica e Tapeçaria do rez-do-chão, ocupando-

se mais pormenorizadamente das porcelanas orientais dos séculos XV a XVIII (China e [?] da Companhia das Indias) e da 

grande valiosa baixela Germain. 

Lisboa, 19 de Julho de 1940 

[assinado] Luiz Reis Santos 

 

 

 

Em 15 de Julho de 1940 realizou-se a 28ª sessão do estágio. Perante os Conservadores-tirocinantes Dr. Alvaro 

Fernando, Luís Reis Santos e Agar Guerreiro da Franca e a Conservadora do Museu Bordalo Pinheiro D. Julieta Ferrão, o 

Senhor Dr. João Couto continuou a indicar-nos como deve ser mostrado o museu. 

Ocupou-se, nessa sessão, da primeira sala de pintura do Museu, onde estão reunidas as obras dos nossos pintores do 

século XIX. 
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Indicando-nos a forma como devemos chamar a atenção dos visitantes para as diferentes obras expostas nesta sala, o 

Sr. Dr. João Couto aproveitou o ensejo, para nos falar largamente do pintor Sequeira, e fornecer-nos dados referentes à 

sua técnica e à sua vida. 

Ocupou-se também dos pintores Vieira Lusitano e Vieira Portuense, referiu-se ás influências sofridas por êstes artistas, 

e chamou-nos a atenção para determinados pormenores das suas obras expostas. 

Lisboa, 18 de Julho de 1940 

[assinado] Agar de Sousa Guerreiro da Franca 

 

 

 

No dia 19 de Julho de 1940 realizou-se a 29º sessão do estágio presidida pelo Conservador do Museu Senhor Cardoso 

Pinto. Estiveram presentes a Senhora Dona Julieta Ferrão e os conservadores-tirocinantes Luis Reis Santos e Alvaro 

Fernando. 

O Senhor Cardoso Pinto continuou a tratar da evolução da cerâmica e faiança em Portugal trantando em especies das 

fábricas do Pôrto e Gaia. 

Lisboa, 21 de Julho de 1940 

[assinado] A.C. Pinto          [assinado] Alvaro Fernando 

 

 

 

No dia 22 de Julho de 1940 realizou-se a 30ª sessão do estágio presidida pelo Senhor Doutor João Couto. Estiveram 

presentes a Senhora Dona Julieta Ferrão e os conservadores tirocinantes Doutor Alvaro Fernando e Luiz Reis Santos. 

O Senhor Doutor João Couto falou acêrca do arranjo das salas de Pintura, e a propósito disse como se mostram essas 

salas. Chamou a atenção para a Sala de Pintura Espanhola dando especial relêvo ao Apostolado de Zurbaran e aos 

quadros de Ribera, Murillo, Pereda e Clemente Sanchez. 

Depois de mostrar as salas dos pintores portuguezes e flamengos dos séculos XV e XVI, ocupou-se dos paineis expostos 

na sala XI. 

Falou das relações de Portugal com a Flandres no comêço do século XVI, aludindo a Damião de Gois e a Dürer, a 

propósito do tríptico de Jerónimo de Dürer. 

Tratou depois das duas tábuas obras primas da pintura alemã, a “Virgem, o Menino e Santos” de Hans Holbein e a 

“Salomé” de Lucas Cranach referindo-se ao resultado dos exames feitos com raios X e do restauro. 

Acêrca dos restantes quadros das escolas italianas e dos Paizes Baixos, e dos quadros atribuidos a Cristovam Lopes e a 

Cristovam de Morais fez tambem várias considerações. 
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A sessão terminou com a descrição da Custódia de Belem cuja importância na história da arte portugueza foi 

evidenciada pelo Senhor Doutor João Couto. 

Lisboa, 25 de Julho de 1940 

[assinado] Luiz Reis Santos 

 

 

 
No dia 26 de Julho de 1940 realizou-se a 31ª sessão do estágio presidida pelo Conservador do Museu. Estiveram 

presentes os conservadores-tirocinantes Luiz Reis Santos e Alvaro Fernando. O Senhor Cardoso Pinto fêz uma revisão 

da matéria estudada até esta data, percorrendo as salas de exposição de cerâmica dêste Museu, e aconselhando a 

leitura de algumas obras como preparação para a continuação dos trabalhos. 

Lisboa, 27 de Julho de 1940 

[assinado] A.C. Pinto     

[assinado] Alvaro Fernando  

 

 
No dia 18 de Novembro de 1940 efectuou-se a abertura do estagio para o ano de 1940-41. sob a predidência do ex.mo 

Sr. Dr. João Couto e com a presença dos conservadores estagiários srs. D. Agar Guerreiro da Fonseca, Dr. Álvaro [?] e 

Luiz Reis Santos, e sra. D. Julieta Ferrão. 

Referiu-se o ex.mo Sr. Dr. João Couto, em primeiro lugar, aos factos mais importantes que se deram em Lisboa desde a 

ultima sessão de estágio: a Exposição de pintura portuguesa dos séculos XV e XVI; as duas exposições de pintura 

espanhola – a de Belem e a do Museu de Janelas Verdes (séculos XIV a XVI); e a abertura do concurso público para as 

obras de amplificação do Museu. As obras começam no próximo dia 15 de Dezembro e para elas foram concedidos 

2.700 contos. Quanto a publicações editadas recentemente, mencionou o terceiro número do Boletim do Museu e o 

Catálogo da Exposição de Pintura Espanhola, a propósito dos quais falou acerca do intercâmbio entre a Espanha e 

Portugal. Quanto à actividade [?] o ex.mo Sr. Dr. João Couto referiu-se à abertura de uma sala para os Amigos do 

Museu, e o projecto das conferências por professores nacionais e estrangeiros, e ao seu plano de facultar as instalações 

do Instituto para a investigação das obras de arte, aos estagiários, para eles fazerem os seus trabalhos, investigações e 

palestras, duas vezes por mez. 

Ocupou-se depois o ex.mo Sr. Dr. João Couto dos trabalhos objectivos a fazer no presente ano, dentro do plano cultural 

do estágio. 

A parte final da sessão foi preenchida com a descrição dos estudos feitos pelo Director dos Museus Nacionais de Arte 

Antiga acerca da historia do museu das Janelas Verdes: a reforma de Passos Manuel criando a Galeria de Pintura 

(1836); o espólio dos Extintos Conventos; a criação da Galeria Nacional de Pintura pelo Marquez de Sousa Holstein 

(1869); a organização do Museu (1884); a publicação dos Catálogos (respectivamente 1862, 1868 e 1872); a reforma do 

Marquez de Sousa Holstein (1876); o ópusculo de Joaquim de Vasconcelos (1877); a Exposição de Arte Ornamental 

(1882); e a abertura do Museu dirigido pelo Marquez de Almedina; a reforma dos Museus publicada em 1911; e a 

gerência do Dr. José de Figueiredo até 1938. 
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Lisboa, 20 de Novembro de 1940 

[assinado] Digo Conde                     [assinado]  Luiz Reis Santos 

 

 

 

No dia 21 de Novembro de 1940 realizou-se a 2ª sessão do estágio do corrente ano lectivo de 1940-41. 

Presidiu o Conservador Senhor Cardoso Pinto e estavam presentes a Senhora D. Julieta Ferrão e os Conservadores-

tirocinantes Luís Reis Santos e Agar Guerreiro da Franca. 

O Senhor Cardoso Pinto começou por apresentar cumprimentos de boas vindas e traçou depois o plano dos trabalhos a 

realizar no corrente ano lectivo. Disse que tenciona completar o estudo da cerâmica iniciado no ano anterior, passar 

depois a umas noções de mobiliário e então, por fim, no assunto proposto para as lições deste ano – a museologia. 

Lisboa, 23 de Novembro de 1940 

[assinado] A.C.Pinto             [assinado] Agar de Sousa Guerreiro da Franca 

 

 

 

No dia 25 de Novembro de 1940 realizou-se a terceira sessão do estágio de 1940-41, dirigida pelo Ex.mo Sr. Dr. João 

Couto, com a presença dos conservadores  tirocinantes D. Agar Guerreiro e Luís Reis Santos, e da Sra. D. Julieta Ferrão. 

Falando acerca do estágio, o ex.mo Sr. Dr. João Couto afirmou que reside mais numa hora de assistência ao Museu, o 

benefício que podem tirar os tirocinantes, do que propriamente nas lições do estágio. Conseguir “aprender” o Museu e 

depois saber mostra-lo, eis o objectivo. O seu conhecimento do Museu - disse o Sr. Dr. Couto – deve-o mais do que a 

qualquer outra coisa ao facto de o ter mostrado muitas vezes. O estágio não é um curso, e tem de ser necessariamente 

prático. 

Em seguida disse que vai reservar à arte religiosa a capela, a grande sala anexa, a pequena sala da passagem para o 

edifício novo, e, nêste, a sala do torreão e a galeria próxima. 

Podem expôr-se nêstes compartimentos: talhas (altares, baixos relevos de madeira policromada), utensílios do culto, 

indumentária religiosa, mobiliário, pintura e escultura religiosa. 

A fim de ser estudado o recheio e a disposição dos objectos desta secção, devem os conservadores tirocinantes: 

a) visitar as arrecadações e verificar o que nelas há. No que diz respeito a paramentos não será, todavia, possível 

percorrer todos os gavetões; 

b) Projectar os arranjos esquemáticos dos compartimentos; 

c) Projectar o arranjo da Capela; 

d) Projectar o resguardo dos objectos expostos. 
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O objectivo é arranjar um núcleo de peças que sirva para rechear aqueles compartimentos. A propósito recomenda a 

leitura da revista Museion no que se refere a vitrines. 

Continuando no seu estudo acerca da Historia do Museu o ex.mo Sr. Dr. João Couto leu actas da Academia de Bellas 

Artes, que encerram valiosos elementos para a história da Litografia em Portugal. 

Falou do antigo depósito de S. Francisco da Cidade, dos livros, quadros e alfaias religiosas; e a propósito falou da 

Biblioteca Nacional, da galeria que mais tarde passou para Museu, da Academia e da Escola de Bellas Artes. A leitura 

das actas foi até ao fim do 1º ano. 

Em seguida, tratado da forma por que se mostra o museu, descreveu a heterogénea sala francêsa, pedindo que se 

fizesse uma lista das obras expostas, por ordem cronológica. 

E, ao ocupar-se desta parte do Museu, mais uma vez recomendou aos tirocinantes que olhassem profundamente a 

pintura e que não fizessem juízos apenas fundamentais em observações superficiais. 

Lisboa, 27 de Novembro de 1940 

[assinado] Luiz Reis Santos  

 

 

 

Em 28 de Novembro de 1940 realizou-se a 4ª sessão do estágio presidida pelo Conservador Senhor Cardoso Pinto, 

estando presentes os Conservadores-tirocinantes Luís Reis Santos, Dr. Álvaro Fernando, Agar Guerreiro da Franca, e a 

Senhora D. Julieta Ferrão. 

O Senhor Cardoso Pinto ocupou-se, nesta sessão, da porcelana. Disse que em Portugal, a respeito de ter sido o 

primeiro país da Europa, que a conheceu, só muito tarde começou a fabricar-se. 

No século XVI já se fabricava na Itália porcelana branda, a chamada porcelana dos Médicis, de que há duas peças em 

Portugal. 

Acrescentou mais que a Alemanha começou a fabricar porcelana [?] no princípio do seculo XVIII. Em Portugal apareceu 

por ocasião da fundição e execução da estátua de D. José.  

O Senhor Cardoso Pinto referiu-se à descoberta do caolino por Bartolomeu da Costa e Morais. Foi com uma pasta 

muito fina que Bartolomeu da Costa fabricou as medalhas comemorativas da estátua. 

Perante uma colecção das primeiras peças de porcelana fabricadas em Portugal no século XVIII, o Senhor Cardoso Pinto 

tratou de medalhas e camafeus comemorativos e com bustos, dos cunhos de João de Figueiredo, etc. Disse ainda que 

Domingos Vandeli fabricava, entretanto, porcelana na sua fábrica de faiança de Coimbra, e depois de se ocupar da 

actividade de João [?] Pereira, no Rio de Janeiro, falou da Fábrica da Vista Alegre e dos seus produtos cerâmicos, antes 

e depois do caolino.  

Lisboa, 3 de Dezembro de 1940 

[assinado] A.C.Pinto           [assinado] Agar de Sousa Guerreiro de Franca 
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No dia 5 de Dezembro de 1940 realizou-se a 5ª sessão de estágio, dirigida pelo conservador Sr. Cardoso Pinto, com a 

presença dos conservadores tirocinantes srs. D. Agar Guerreiro, Dr. Álvaro Fernando e Luís Reis Santos, e os srs. D. 

Julieta Ferrão e João de Lacerda. 

O Sr. Cardoso Pinto ocupou-se da bibliografia da porcelana portuguesa tendo-se combinado organizar com ela um ficheiro. 

Lisboa, 6 de Dezembro de 1940 

[assinado] A.C. Pinto          [assinado]  Luís Reis Santos 

 

 

 

No dia 9 de Dezembro de 1940 realizou-se a 6ª sessão do estágio, presidida pelo ex.mo Sr. Dr. João Couto, com a 

presença dos Conservadores tirocinantes Srs. Dr. Álvaro Fernando e Luís Reis Santos, e a Sra. D. Julieta Ferrão. 

Ocupou-se o Sr. Dr. João Couto da evolução da pintura e das obras existentes no Museu relativamente a essa evolução. 

Falou dos quadros de Dürer, Rafael, Zurbaran e do painel com as iniciais C. S. representando S. Sebastião, atribuído a 

Clemente Sanches (nº 1553). 

Leu depois o seu trabalho acerca da História do Museu de Janelas Verdes. 

Lisboa, 11 de Dezembro de 1940 

[assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

No dia 12 de Dezembro de 1940, realizou-se a 7ª sessão do estágio, dirigida pelo Conservador sr. Cardoso Pinto, com a 

presença dos conservadores tirocinantes srs. D. [assinado] Agar Guerreiro e Luís Reis Santos. 

Tomou-se nota da bibliografia apresentada pela Sra. D. Julieta Ferrão que não pode comparecer. A sua lista consta de 

cinquenta e sete espécies. 

Examinou-se em seguida a bibliografia da cerâmica portuguesa, apresentada pelo conservador tirocinante sr. dr. Álvaro 

Fernando, lista que foi ampliada com elementos fornecidos pelos outros conservadores estagiários. 

Ocupou-se o resto da sessão em rever e organizar as minutas das actas. 

Lisboa, 14 de Dezembro de 1940 

[assinado] A.C.Pinto           [assinado]  Luís Reis Santos 
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No dia 16 de Dezembro de 1940, realizou-se a 8ª sessão de estágio, presidida pelo ex.mo Sr. Dr. João Couto, com a 

presença dos conservadores tirocinantes Sra. D. Agar Guerreiro, dr. Álvaro Fernando, Luís Reis Santos, D. Julieta Ferrão 

e João de Lacerda. 

Referiu-se em primeiro lugar, o sr. dr. João Couto, aos trabalhos de Fiocco e Lavagnino, e a uma carta de Post acerca de 

obras de pintura existentes no Museu. 

Depois, ocupando-se da sala de pintura espanhola falou do quadro de Ribera que pertenceu a colecção Burnay, das 

obras de Zurbaran e de Morales que possuímos. Ocupando-se do quadro atribuído a Antolinez referiu-se à base de 

identificação – o quadro do Museu de Munich, publicado por Mayer. Tratou em seguida do quadro de Murillo, 

referindo-se ao desenho de Munich. 

18/12/940                          [assinado]  Luís Reis Santos 

 

 

 

Em 27 de Janeiro de 1941 prosseguiram os trabalhos de estágio, tendo-se realizado a 9ª sessão sob a direcção do Sr. 

Dr. João Couto e encontrando-se presentes os conservadores-tirocinantes Luís Reis Santos e Agar Guerreiro da Franca, 

e a Sra. D. Julieta Ferrão. 

Falou o nosso Director das alterações que têm de sofrer as salas do Museu no actual edifício em virtude da utilização 

do anexo e da ampliação do edifício antigo, começada, nos primeiros dias do corrente ano de 1941. Depois, a propósito 

dos quadros que figuraram na Exposição dos Primitivos, alguns dos quais começaram já a ser devolvidos aos Museus, 

igrejas e entidades da província, o Sr. Dr. Couto disse que os Conservadores-tirocinantes deviam aprender a fotografar 

e fazer tantas fotografias quanto possível dos quadros, pois é por meio do estudo comparativo dessas fotografias que 

tem de se fazer a história da Pintura. 

No final, o nosso Director mostrou-nos um quadro recentemente adquirido pelo Museu, um “S. Francisco de [?]”, obra 

dos meados do séc. XVI, e falou largamente sôbre esse quadro, que considera das mais felizes aquisições feitas 

ultimamente. 

Lisboa, 29 de Janeiro de 1941 

[assinado] Agar Guerreiro da Franca 

 

 

 

 No dia 30 de Janeiro de 1941, presidiu à 10ª sessão do estágio o Conservador Senhor Cardoso Pinto e estava presente a 

Cons.-tirocinante Agar Guerreiro da Franca. 
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 Começou nesta sessão o Sr. Cardoso Pinto a falar do mobiliário que disse ser um capitulo das artes decorativas, e que o 

mobiliário compreende todas as peças destinadas a decorar os interiores. Todavia, no sentido restrito, é a peça de 

madeira que guarnece as casas, quer com fim utilitário, quer com fim meramente decorativo. Falou, em seguida, do 

mobiliário egípcio e greco-romano, cujas características indicou. Passou, depois, ao mobiliário medieval que disse ser 

simples e rude, própria para transportar. Referiu-se às duas espécies de mobiliário existentes então: o religioso e o civil. 

 Continuou a tratar da história do mobiliário, falando da influência da arquitectura românica e gótica nos móveis das [?] 

épocas. Lxª, 1-2º - 1941 

[assinado] A.C.Pinto            [assinado] Agar Guerreiro da Franca 

 

 

 

 No dia 3 de Fevereiro de 1941, realizou-se a 11ª sessão de estágio, presidida pelo Ex.mo Sr. Dr. João Couto, com a 

presença dos conservadores tirocinantes Sra. D. Agar Guerreiro e Luís Reis Santos, e da Sra. D. Julieta Ferrão. 

 Atendendo à urgência que ha em remeter para as várias terras da Província os quadros que vieram à Exposição de 

Pintura Portuguesa dos séculos XV e XVI, o Sr. Doutor João Couto falou acerca dos problemas da pintura portuguesa e 

dos exames e observações que urge fazer. 

 Lisboa, 5 de Fevereiro de 1941 

[assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

 No dia 6 de Fevereiro de 1941 realizou-se a 12ª sessão de estágio, dirigida pelo Conservador Sr. Cardoso Pinto, com a 

presença do Conservador tirocinante Luís Reis Santos. 

 O Sr. Cardoso Pinto falou acerca do mobiliário da Renascença: dos progressos técnicos e artísticos e artísticos do 

mobiliário; dos processos de ligação das peças de madeira (assemblagem de [?] malhete oculto); dos processos de 

ornamentação (embutidos). Se o mobiliário medieval é delineado com linhas rectas subordinadas à arquitectura, o da 

Renascença é de estrutura arquitectónica mas recebe influências das outras artes plásticas e principalmente motivos 

da antiguidade clássica. Como exemplo mencionou as arcas parecidas com sarcófagos romanos. Quanto à 

ornamentação essa recebe influências da escultura italiana da época, e é geralmente constituída por animais, temas 

vegetais, bustos, florões, elementos mitológicos e heráldicos. Há moveis que parecem, até, verdadeiros edifícios. 

Descreveu os “cabinets”, as cafeiras (modelos novos criados pela Itália – em X, tipo dantesco e Svanarola), e as mezas 

inspiradas nas [?] romanas. 

 A França imitou, mais ou menos, os modelos inventados na Itália. É frequente encontrarem-se moveis de estrutura 

gótica com ornamentação renascentista. O Sr. Cardoso Pinto terminou descrevendo os dois estilos – o de Francisco I, 

francamente influenciado pelos moveis italianos, e o de Henrique II, adaptação franceza, com colunas e pilastras, mais 

sóbrio e de mais pura expressão arquitectónica. 
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Lisboa, 8 de Fevereiro de 1941 

[assinado] A.C.Pinto             [assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

 No dia 10 de Fevereiro de 1941 realizou-se a 13ª sessão de estágio, presidida pelo ex.mo Sr. Dr. João Couto, com a 

presença da Sra. D. Julieta Ferrão e do Conservador tirocinante Luís Reis Santos. 

 Referiu-se o ex.mo Sr. Dr. João Couto aos trabalhos realizados e à necessidade dos tirocinantes levarem a efeito as 

incumbências de trabalhos que receberam. Encarregou a Sra. D. Julieta Ferrão de fazer uma apreciação acêrca da Sala 

de pintura espanhola, e Reis Santos a importância dêstes comentários para os tirocinantes e para a história do Museu, 

e terminou fazendo algumas considerações acêrca do critério usado na exposição e no restauro o da pintura antiga. 

 Lisboa, 12 de Fevereiro de 1941 

 [assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

 No dia 20 de Fevereiro de 1941 realizou-se a 14ª sessão de estágio, dirigida pelo Conservador Sr. Cardoso Pinto; com a 

presença da Sra. D. Julieta Ferrão e do Conservador tirocinante Luís Reis Santos. 

 O Sr. Cardoso Pinto ocupou-se do mobiliário francez. Tratou em seguida da papeleira, um dos moveis mais 

característicos do mobiliário português do século XVIII. Faloudo estilo “Luís XIV”, vindo da Renascença e transformado 

no sentido do rococó. Descreve a técnica e os processos de factura. Passado ao estilo “Regência” tratou dos folheados 

e paisagens, do partido tirado dos veios e das qualidades das madeiras, dos guarnecimentos de bronze, dos tipos de 

cómodas. O carácter marcante do mobiliário português do século XVIII foi a ornamentação trabalhada na própria 

madeira. A última parte da sessão foi preenchida com a descrição do estilo “Luís XV”, os progressos no fabrico, as 

tendências artísticas da época, o luxo, o requinte, o gosto, o confôrto e a comodidade. O Sr. Cardoso Pinto definou o 

estilo rococó, os seus elementos ornamentais e assimétricos. Falou das consolas; das placagens os folheados e 

embutidos; dos materiais – nogueira e carvalho, materiais exóticas, mogno, madeiras, madeiras coloridas e 

sombreados. Descreveu pormenorizadamente os dois tipos de embutidos, simples e compostos com folheados. Falou 

ainda dos “jeux de fonds”, da composição geométrica, espécie de mosaico. E terminou a sessão tratando dos moveis 

lacados, lacas adaptáveis, moveis para lacar e do verniz dos irmãos Martin que era uma espécie de laca. 

Lisboa, 22 de Fevereiro de 1941 

[assinado] A.C.Pinto             [assinado]  Luís Reis Santos 
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 No dia 27 de Fevereiro de 1941 realizou-se a 15º sessão de estágio, dirigida pelo Conservador Sr. Cardoso Pinto, com a 

presença do Conservador tirocinante Luís Reis Santos. 

 O Sr. Cardoso Pinto ocupou-se marcas no mobiliário francês; do regime corporativo (1268 – Ettiene Borleau); 1º 

estatuto da corporação dos marceneiros e carpinteiros. 

 Sabe-se que no século XV para entrar na corporação era necessário prestar uma prova. Nos séculos XVII e XVIII houve a 

tendência para defender os interêsses e o direito de exercera profissão. No fim do século XVIII verifica-se a oposição 

dos poderes públicos ao exclusivismo das corporações. O Sr. Cardoso Pinto falou mais pormenorizadamente acêrca do 

aprendizado, do curso e do diploma para entrar para a corporação. Referiu-se ainda à marca da corporação, aos 

dicionários dos artistas que reproduzem as respectivas marcas (a frio e a quente, com tinta; aos [?]); e terminou por 

descrever os locais nos moveis em que colocavam as marcas. 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 1941 

[assinado] A.C.Pinto      [assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

 No dia 3 de Março de 1941 teve lugar a 16ª sessão de estágio, à qual assistiram os conservadores-tirocinantes Luís Reis 

Santos e Agar Guerreiro da Franca, e a Senhora D. Julieta Ferrão. Dirigiu os trabalhos o Senhor Dr. João Couto , que 

tratou da pequena sala dos Primitivos flamengos, existente no nosso Museu. Disse da necessidade de conhecer a 

história em evolução dos Países Baixos, particularmente depois da Reforma, para compreender êsses pintores. Falou 

largamente a seu respeito, aconselhando o estudo dessa pequena sala aos Conserv.-tirocinantes, estudo q poderia ser 

completado pela leitura da vasta bibliografia, sobre o assunto,existente na Biblioteca do Museu. 

 Referiu-se, seguidamente, à sala contígua, q disse ser uma sala [?], má museográficamente, na qual tem pensado 

mexer muitas vezes, embora tenha sempre a preocupação de conservar a disposição dada às salas pelo antigo director, 

que, aliás, também não gostava dêste arranjo. 

 Falou, ainda, da necessidade de criar uma pequena sala alemã, com as peças q existem na sala referida, e outra do 

pequeníssimo número de obras italianas existentes no nosso museu. 

 Disse, depois, que todos os Conservadores devem ter um caderno de apontamentos – espécie de dossier de cada 

pintor e de cada quadro, com os dados biográficos do pintor, e o esbôço geométrico do quadro e as côres 

predominantes. 

Lisboa, 5 de Março de 1941 

[assinado] Agar de Sousa Guerreiro da Franca 
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 No dia 6 de Março de 1941 realizou-se a 17ª sessão de estágio dirigida pelo Conservador Sr. Cardoso Pinto, com a 

presença da Sra. D. Julieta Ferrão e do Conservador tirocinante Luís Reis Santos. 

 O Sr. Cardoso Pinto mostrou os moveis expostos nas salas do museu, classificando-os e pondo em evidência as suas 

características. 

 Lisboa, 7 de Março de 1941 

 [assinado] A.C. Pinto      [assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

 No dia 17 de Março de 1941 realizou-se a 19ª sessão de estágio presidida pelo Sr. Dr. João Couto, com a presença dos 

conservadores tirocinantes Srs. Dr. Álvaro Fernando e Luís Reis Santos. 

 Ocupou-se o Sr. Dr. João Couto dos Museus Nacionais de Arte Antiga, nas suas relções com a Junta Nacional de 

Educação. Falou em seguida do problema do restauro das obras de arte e do Instituto de Investigação Cientifica. 

Terminou descrevendo a Pinacologia do Dr. Perez e falando pormenorizadamente dos tipos de fendas nas massas 

cromáticas das pinturas antigas. 

Lisboa, 14 de Março de 1941 

[assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

 No dia 13 de Março de 1941 realizou-se a 18ª sessão de estágio dirigida pelo Conservador Sr. Cardoso Pinto, com a 

presença dos conservadores tirocinantes Srs. D. Agar Guerreiro, Dr. Álvaro Fernando e Luís Reis Santos. 

 Esta sessão foi preenchida por um trabalho prático feito pelos Conservadores tirocinantes. 

 Lisboa, 18 de Março de 1941 

 [assinado] A.C.Pinto         [assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

 No dia 20 de Março de 1941 realizou-se a 20ª sessão de estágio dirigida pelo Conservador Sr. Cardoso Pinto, com a 

presença do Conservador tirocinante Luís Reis Santos. 

 O Sr. Cardoso Pinto ocupou-se do mobiliário de estilo Luís XVI. Referiu-se à reacção contra o “rocaille”; à “marqueterie” 

mas simplificada; à novidade – bronzes baços: cariátides, esfinges, placas com relevos. Descreveu as pernas dos 
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moveis, direitas, estriadas, da secção circular ou rectangular; e descreveu os tipos novos: a pequena secretária – 

“bonheur du jour”, as vitrines envidraçadas; os “bureaux” à culindres – secretárias de tampo de correr; as cómodas 

com ressaltos e outras – à ingleza, à “servante”; os “chifonier” – espécie de cómoda alta; e os “boreaux” de batentes. 

 E terminou a sessão descrevendo a ornamentação dos moveis:de talha, macissa, e “marqueterie”. 

Lisboa, 22 de Março de 1941 

[assinado] A.C.Pinto          [assinado] Luís Reis Santos  

 

 

 

 Em 31 de Março de 1941 prosseguiram os trabalhos do estágio sob a direcção do Sr. Dr. João Couto. Assistiram os 

Conservadores-tirocinantes Luís Reis Santos e Agar Guerreiro da Franca, e a Senhora D. Julieta Ferrão. 

 Esta sessão foi ocupada pelo Senhor Dr. João Couto em interrogar a Conservadora-tirocinante Agar Guerreiro da Franca 

sôbre o seu conhecimento das obras expostas no Museu. 

 Lisboa, 3 de Abril de 1941 

 [assinado] Agar de Sousa Guerreiro da Franca 

 

 

 

 No dia 17 de Abril de 1941, a 22ª sessão do estágio foi presidida pelo Conservador Senhor Cardoso Pinto. Estavam 

presentes os Conservadores-tirocinantes Luís Santos e Agar Guerreiro da Franca. 

 O Senhor Cardoso Pinto falou da necessidade de fazer fichas sôbre bibliografia existente acêrca da cerâmica. 

 Em seguida continuou a tratar da história do mobiliário. Referiu-se ao mobiliário Luís XVI, com influência clássica na 

decoração; ao mobiliário Directório, que era uma adaptação e imitação do de Pompeia; e, por último, ao mobiliário 

Império, que, a principio, foi influenciado pela arte egípcia, mas depois criou um espírito próprio, com as decorações 

metálicas e as linhas de construção rígidas. 

Referiu-se ainda à grande quantidade de mobiliário Império que em Portugal se importou, e à imitação adulterada do 

mesmo estilo feita, depois, entre nós. 

 

Lisboa, 19 de Abril de 1941 

[assinado] A.C.Pinto         [assinado]  Agar de Sousa Guerreiro da Franca 
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No dia 21 de Abril de 1941 realizou-se a 23ª sessão de estágio presidida pelo Sr. Dr. João Couto, com a presença da Sra. 

Julieta Ferrão e dos Conservadores tirocinantes D. Agar Guerreiro e Luís Reis Santos. 

O Sr. Dr. João Couto ocupou-se dos objectivos do estágio; do papel dos conservadores nos serviços do Museu; dos 

inventários, das listas e dos catálogos especializados. 

Lisboa, 23 de Abril de 1941 

[assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

Em 24 de Abril de 1941 e presidida pelo conservador efectivo Ex.mo Sr. Cardoso Pinto efectuou-se a 24ª sessão de 

estágio á qual compareceram a Sra. D. Agar Guerreiro da Franca, Luís Reis Santos e o signatário desta. 

Ouvida a palestra do Sr. Cardoso Pinto sobre mobiliário, os conservadores tirocinantes executaram verbetes de moveis 

expostos nas salas do Museu terminados os quais se deu por encerrada a sessão. 

Lisbôa, 24 de Abril de 1941 

[assinado] A.C.Pinto       [assinado] Salvador Feyo  

 

 

 

No dia 28 de Abril de 1941 teve lugar a 25ª sessão do estágio sob a direcção do Senhor Dr. João Couto e estando 

presentes os Conservadores-tirocinantes Luís Reis Santos, Salvador Barata Feyo e Agar Guerreiro da Franca, e a 

Senhora D. Julieta Ferrão. 

Falou mais uma vez neste dia o nosso Director da necessidade de fazer verbetes de peças do Museu. E assim, deu 

quatro peças recentemente adquiridas a cada um dos estagiários e à Senhora D. Julieta Ferrão. Eram elas o Cristo de 

Tomar, de ouro e esmalte; uma miniatura dum miniaturista italiano; um quadro dum pintor anónimo da Escola 

Flamenga, do séc. XVI; e uma caixinha de ouro, para rapé ou pastilhas, com “poinçon” dum artista francês da 2ª 

metade do séc. XVIII. 

Sôbre cada peça fez uma pequena prelecção, indicando-nos a sua origem, a sua história, a época em que foi executada, 

e os dados bibliográficos para a organização do respectivo verbete. 

Lisboa, 30 de Abril de 1941 

[assinado] Agar de Sousa Guerreiro da Franca 
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Em 1 de Maio de 1941 realizou-se a 26ª sessão do estágio, dirigida pelo Conservador Senhor Cardoso Pinto. Estavam 

presentes os Conservadores-tirocinantes Luís Reis Santos, Salvador Barata Feyo e Agar Guerreiro da Franca. 

Esta sessão do estágio foi preenchida por um trabalho prático sôbre mobiliário. – Lisboa, 2 de Maio de 1941 

[assinado] A.C. Pinto              [assinado]  Agar Sousa Guerreiro da Franca 

 

 

 

Em 5 de Maio de 1941 realizou-se a 27ª sessão de estágio presidida pelo Director Ex.mo Dr. João Couto com a presença 

da Sra. D. Julieta Ferrão, D. Agar Guerreiro da Franca, Luís Reis Santos e o signatário desta. 

O Senhor Dr. João Couto ocupou-se da execução de verbetes e sua utilidade, depois do que foram confiadas aos 

conservadores tirocinantes algumas peças do Museu para preenchimento dos respectivos verbetes terminados os 

quais se deu por encerrada a sessão. 

Lisbôa, 5 de Maio de 1941          [assinado]  Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 8 de Maio de 1941 realizou-se a 28ª sessão de estágio presidida pelo conservador efectivo Ex.mo Cardoso Pinto 

tendo assistido os conservadores tirocinantes Sra. D. Agar Guerreiro da Franca, Luís Reis Santos e o signatário desta. 

Iniciou os trabalhos com uma palestra sobre cerâmica da China o Ex.mo Sr. Cardoso Pinto que a classificou sob o ponto 

de vista da decoração em três famílias: rosa, vêrde e azul. 

Seguidamente, os conservadores tirocinantes, fizeram verbetes de um frasco de chá e de um pote, findos os quais se 

deu por encerrada a sessão. Lisbôa, 28 de Maio de 1941 

[assinado] A.C.Pinto                       [assinado] Salvador d’Eça Barata Feyo 

 

 

 

No dia 12 de Maio de 1941 realizou-se a 29ª sessão do estágio presidida pelo Sr. Dr. João Couto, tendo assistido os 

Conservadores-tirocinantes Luís Reis Santos, Salvador Barata Feyoe Agar Guerreiro da Franca. 

Os trabalhos desta sessão consistiram no exame das esculturas existentes na Capela das Albertas. O Sr. Dr. João Couto 

começou por lamentar a pobreza do nosso Museu na secção de escultura e a falta de escultura, digo, e a falta duma 

história da escultura portuguesa. Referiu-se portanto, à valiosa contribuição que o Prof. Vergílio Correia deu, com os 

seus trabalhos sôbre a escultura do nosso país p.ª a organização dessa história. O nosso director rapidamente esboçou 
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a evolução desta arte no país, tendo-se referido às esculturas dos períodos pré-dionisiano e dionisiano e à escultura 

gótica e manuelina e à estada dos mestres franceses em Coimbra. 

A 2ª parte desta sessão foi ocupada pela análise dos verbetes de escultura elaborados pelo Conserv.-tirocinante Barata 

Feyo. 

Lisboa, 18 de Maio de 1941 

[assinado] Agar de Sousa Guerreiro da Franca 

 

 

 

No dia 15 de Maio realizou-se a 30ª sessão de estágio dirigida pelo Conservador Sr. Cardoso Pinto, com a presença dos 

Conservadores tirocinantes D. Agar Guerreiro e Luís Reis Santos. 

Nesta sessão foram feitos trabalhos práticos de inventariação de cerâmica. 

Lisboa, 17 de Maio de 1941              [assinado] A.C.Pinto 

[assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

Em 19 de Maio de 1941, realizou-se a 31ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director Dr. João Couto com a 

presença da Sra. D. Agar Guerreiro da Franca, Luís Reis Santos e o signatário desta. 

Ocupou-se o Senhor Dr. João Couto de assuntos de Museografia tais como exposição de peças, salas e vitrines, depois 

do que encerrou a sessão. 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

Em 22 de Maio de 1941 e presidida pelo Conservador efectivo Ex.mo Cardoso Pinto efectuou-se a 32ª sessão de estágio 

a que compareceram os conservadores tirocinantes Sr. D. Agar Guerreiro da Franca, Luís Reis Santos, Álvaro Fernando 

e o signatário desta, tendo o Sr. Cardoso Pinto falado sobre o mobiliário da renascença. 

Terminada a palestra, os estagiários fizeram verbetes de alguns moveis expostos nas salas de Museu findos os quais se 

deu por terminada a sessão. 

Lisbôa, 22 de Maio de 1941 

[assinado] A.C.Pinto                                [assinado] Salvador Feyo 
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No dia 26 de Maio de 1941 realizou-se a 33ª sessão de estágio presidida pelo Sr. Dr. João Couto, com a presença da Sra. 

D. Julieta Ferrão e do Conservador tirocinante Luís Reis Santos. 

Nas salas dos desenhos de Sequeira e da Ourivesaria, o Sr. Dr. João Couto falou acêrca da forma de expor desenhos, 

peças de ourivesaria e paramentos religiosos. 

Descreveu o material de exposição, os [?], a luz, mais convenientes, etc. 

Lisboa, 28 de Maio de 1941 

[assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

No dia 29 de Maio de 1941 realizou-se a 34ª sessão de estágio dirigida pelo Conservador Sr. Cardoso Pinto, com a 

presença dos Conservadores tirocinantes  Srs. Dr. Álvaro Fernando e Luís Reis Santos. 

O Sr. Cardoso Pinto descreveu o mobiliário inglês. 

Depois da subida ao poder de Guilherme de Orange o mobiliário inglês adquiriu um carácter que o distingue dos dos 

outros paizes. As suas características são a sobriedade, a elegência e o confôrto. O Sr. Cardoso Pinto ilustrou a sua 

palestra com vasta documentação de gravuras e reproduções de moveis. 

Lisboa, 31 de Maio de 1941                                  [assinado] A.C.Pinto 

[assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

No dia 2 de Junho de 1941 realizou-se a 35ª sessão de estágio presidida pelo Sr. Dr. João Couto, com a presença da Sra. 

D. Julieta Ferrão e dos conservadores tirocinantes Dr. Álvaro Fernando e Luís Reis Santos. 

No “hall” do novo anexo o Sr. Dr. João Couto falou acerca da colecção de paramentos religiosos e tecidos que estão 

sendo inventariados pela Conservadora adjunta, Sra. D. Maria José de Mendonça. 

Depois, passando em revista os trabalhos feitos durante o estágio dêste ano falou acêrca dos processos e dos relatórios 

de cada estagiário. 

Lisboa, 3 de Junho de 1941 

[assinado] Luís Reis Santos 
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No dia 5 de Junho de 1941 realizou-se a 36ª sessão de estágio dirigida pelo Conservador Sr. Cardoso Pinto, com a 

presença dos Conservadores tirocinantes Srs. Dr. Álvaro Fernando, Luís Reis Santos e Salvador Barato Feyo. 

Nesta sessão foi feita um trabalho prático – a ficha de um [?]. 

Lisboa, 7 de Junho de 1941 

[assinado] A.C.Pinto             [assinado] Luís Reis Santos 

 

 

 

Em 12 de Junho de 1941 efectuou-se a37ª sessão de estágio, presidida pelo Ex.mo Sr. Cardoso Pinto, conservador 

efectivo do Museu, tendo comparecido os conservadores tirocinantes Sr. D. Agar Guerreiro da Franca, Luís Reis Santos 

e o signatário desta. 

Constituiu o trabalho desta sessão, a execução de verbetes de cerâmica exposta no Museu, findo os quais se deu por 

encerrada a sessão. 

Lisbôa, 12 de Junho de 1941 

[assinado] A.C.Pinto                         [assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 16 de Junho de 1941 realizou-se, sob a direcção do Senhor Dr. João Couto, a 38ª sessão do estágio. Estavam 

presentes os conservadores tirocinantes Luís Reis Santos, Salvador Barata Feyo e Agar Guerreiro da Franca. 

Esta sessão foi ocupada com o exame e crítica do nosso Director a duas salas de pintura arranjadas pelos estagiários 

Luís Reis Santos e S. Barata Feyo. 

Lisboa, 18 de Junho de 1941 

[assinado] Agar de Sousa Guerreiro da Franca 
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Em 23 de Junho de 1941 não houve sessão de estágio, em virtude dos trabalhos de mudança a que se está procedendo 

no Museu. 

Lisboa, 23 de Junho de 1941 

[assinado] Agar de Sousa Guerreiro da Franca 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

No dia 22 de Novembro de 1941 realizou-se a 1ª sessão do estágio do ano lectivo de 1941-42. 

Presidiu o Senhor Doutor João Couto e estavam presentes os Conservadores-tirocinantes Salvador Barata Feyo e Agar 

Guerreiro da Franca. 

O nosso Director começou por nos desejar as boas-vindas neste novo ano de trabalho no Museu, e, por nos comunicar 

que não seriam admitidos novos estagiários no corrente ano, em virtude do período excepcional que a vida do Museu 

atravessava, pelas obras que estão em curso. 

Frisou mais uma vez a necessidade absoluta que têm os conservadores-tirocinantes de conhecer o Museu, estudando-o 

sala por sala e documentado-se bibliograficamente sôbre cada uma. 

Acrescentou depois que êste estágio deverá consistir mais na visita e estudo assíduos dos Conservadores-tirocinantes 

às obras expostas no Museu, do que, propriamente, em lições feitas pelo pessoal superior do Museu. 

Felicitou o estagiário Barata Feyo pelo seu trabalho de inventariação das esculturas do Museu, iniciado no passado ano 

lectivo, e distribuiu à estagiária Agar Guerreiro da Franca num trabalho prático. 

 

Lisboa, 27 de Novembro de 1941 

 

[assinado] Agar de Sousa Guerreiro da Franca 
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Presidida pelo conservador efectivo Senhor Cardoso Pinto efectuou-se em 27 de Novembro de 1941, a 2ª sessão do 

estágio do ano lectivo 1941-42, á qual compareceram os conservadores tirocinantes Sra. D. Agar Guerreiro da Franca e 

o signatário desta. 

Depois de cumprimentar os estagiários, o Senhor Cardoso Pinto, falou sobre os trabalhos que devem constituir o 

estudo deste ano, indicando para começo do mesmo, a conclusão do estudo iniciado e ano passado sobre a bibliografia 

da cerâmica portuguesa, depois do que encerrou a sessão. 

Lisbôa, 27 de Novembro de 1941 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

Em 29 de Novembro de 1941 prosseguiram os trabalhos do estágio, realizando-se a 3ª sessão, à qual presidiu o Senhor 

Director. Estavam presentes os Conservadores-tirocinantes Salvador Feyo e Agar Guerreiro da Franca, e o Senhor Paul-

Antoine Evin, “attaché” nos Museus Franceses, que o Senhor Dr. João Couto autorizou a assistir às sessões do estágio.  

Neste dia, levou-nos o nosso Director ao anexo e ocupou-se do arranjo do hall, de três salas destinadas em cerâmica e 

da sala contígua à Capela das Albertas. Mostrou-nos as dificuldades em que se vê para encontrar peças de dimensões e 

colorido que se harmonizem com a vastidão do hall, tendo resolvido expor ali três enormes tapetes persas, quatro 

outros de menores dimensões, dois grandes bufetes, arcas, jarrões da China e quatro Dela Robbia, como peças 

principais. Nas salas destinadas à cerâmica expôs-nos a sua teoria sôbre o modêlo de vitrines que adoptou. Na sala 

anterior à capela, disse-nos que tencionava enchê-la de pequenas estátuas e móveis vários. Na Capela, fez-nos 

observar, mais uma vez, a maravilha da talha e dos azulejos, e disse ter valido a pena construir o anexo todo 

subordinado à mesma Capela, para a conservar e manter como está. 29-11-41 

[assinado] Agar de Sousa Guerreiro da Franca 

 

 

 

Em 4 de Dezembro de 1941, efectuou-se a 4ª sessão de estágio do ano lectivo 1941-42. 

Presidiu o conservador efectivo Senhor Cardoso Pinto tendo comparecido o signatário desta, como conservador 

tirocinante, e os Srs. Paul Antoine Evin e Abel Moura, como ouvintes.  

A sessão efectuou-se na parte nova do Museu tendo o Senhor Cardoso Pinto dissertado sobre museografia e 

museologia, e, apontando as necessidades primordiais que, em relação ao material a expor, exige um Museu, fez notar 

as qualidades que uma bôa sala  de exposição deve reunir para que a qualidade do material exposto não sôfra 

detrimento. 

Chamou seguidamente a atenção para a côr dos muros, que deve ser neutra, exactamente como os pavimentos, e que, 

estes, devem ser de materiais que não provoquem ruídos. Considerou todos os factores que [?] a atenção do visitante 

tais como os materiais [?] e as diferenças nos pisos. 
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Referindo-se aos diferentes serviços que constituem internamente a vida de um Museu, acrescentou que esses 

serviços, quer sejam administrativos, técnicos ou directivos, devem ser separados e independentes da parte 

exclusivamente destinada a exposição, e que, nesta, a iluminação, o arejamento, a rarefação, a calefação por 

irradiadores de agua quente e a refrigeração, agentes indispensaveis para a comodidade do público e a conservação 

das peças expostas, alem do preparo do ambiente, molduras, bases, etiquetas e suportes, tendo isso, exige da parte 

dos conservadores e directores dos museus, o mais escrupulôso estudo técnico. 

Para terminar, falou ainda o Senhor Cardoso Pinto sobre a classificação, inventário, restauro e manutenção do bom 

estado das obras de arte, depois do que deu por encerrada a sessão. 

Lisbôa, 4 de Dezembro de 1941 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

Em 6 de Dezembro de 1941 prosseguiram os trabalhos do estágio realizando-se a 5ª sessão á qual presidiu o Senhor 

Director. 

Iniciada a sessão, no anexo, dissertou o Senhor Director sobre o plano que convinha adoptar para expor nas salas 

patentes as obras da pintura Espanhola do sec. XVIII; da pintura flamenga ou neerlandesa; dos pintores portuguêses de 

influencia flamenga, como Francisco Henriques ou Frei Carlos; os pintores portuguêses continuadores de Nuno 

Gonçalves como o Mestre do Sardoal, mestre da Ceia em [?] e Vasco Fernandes; e por último, os paineis atribuídos a 

Nuno Gonçalves. A propósito, o Senhor Director, falou sobre o processo em voga no sec. XV de preparar as tábuas 

referindo que esse preparo constitui na aplicação da cola, tecido e [?] sobre o que se estendia numa camada de oiro. 

Acrescentou que é assim que nos apresentam preparadas as tábuas de pintura catalã enquanto as tábuas de pintura 

portuguêsa desta centúria apenas tem como preparo numa camada de cola. 

Estiveram presentes as Srs. D. Agar Guerreiro da Franca e D. Julieta Ferrão, e os Srs. Paul Antoine Evin e Abel de Moura 

e o signatário desta. 

Lisbôa, 6 de Dezembro de 1941 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 11 de Dezembro de 1941, efectuou-se a 6ª sessão de estágio á qual presidiu o Senhor Conservador efectivo do 

Museu que fez uma lição prática dos princípios de museografia aplicados ao arranjo das salas do anexo destinadas á 

cerâmica. 

Compareceram a esta sessão as Sras. D. Agar Guerreiro da Franca e D. Julieta Ferrão, o Sr. Abel Moura e o signatário 

desta. 

Lisbôa, 11 de Dezembro de 1941 
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[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 18 de Dezembro de 1941, efectuou-se a 7ª sessão de estágio, á qual presidiu o Conservador efectivo do Museu 

Senhor Cardoso Pinto. 

Prosseguindo na exemplificação dos princípios de Museografia aplicados á cerâmica, o Senhor Cardoso Pinto, 

procedeu, numa das salas do anexo, ao arranjo de uma vitrine. 

Estiveram presentes a Senhora D. Agar G. da Franca, o Sr. Paul Antoine Evin e o signatário desta. Lisbôa, 18 de 

Dezembro de 1941 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 20 de Dezembro de 1941 efectuou-se a 8ª sessão de estágio á qual presidiu o Senhor Director. 

Esta sessão, como as precedentes, foi realizada no anexo do Museu onde o Senhor Director continuou a dissertação, 

iniciada na 5ª sessão de estágio deste ano lectivo, sobre a melhor maneira de expôr as obras da pintura destinadas ás 

primeiras salas. 

Estiveram presentes o Sr. Paul Antoine Evin e o signatário desta. 

Lisbôa, 20 de Dezembro de 1941 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 10 de Janeiro de 1942 efectuou-se a 9ª sessão de estágio do ano lectivo 41-42 á qual presidiu o Senhor Director. 

Teve lugar esta sessão no Anexo do Museu e contou de uma prelecção do Senhor Director sobre os 4 retábulos 

chamados: do Paraíso, de S. Bento, de Santos e de S. Tiago; depois do que, o Senhor Director, expoz algumas teorias de 

museografia sobre a melhor maneira de colocar os quadros nas paredes das salas de um Museu.  

Estiveram presentes os Srs. Paul Antoine Evin e Abel de Moura, e o signatário desta. 

Lisbôa, 10 de Janeiro de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 
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No dia 15 de Janeiro de 1942 efectuou-se a 10ª sessão do estágio tendo presidido o Conservador efectivo do Museu 

Senhor Cardoso Pinto.  

Prosseguindo no estudo e na exemplificação dos princípios da museografia aplicados á cerâmica, o Senhor Cardoso 

Pinto chamou a atenção para a disposição que adoptou agrupando as peças por fabrico topográfico e cronológico. 

Estiveram presentes a Sra. D. Agar G. da Franca e os Srs. Paul A. Evin e Abel de Moura, e o signatário desta. 

Lisbôa, 15 de Janeiro de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 17 de Janeiro de 1942, efectuou-se a11ª sessão de estágio, tendo presidido o Senhor Director que, iniciados os 

trabalhos, fez uma lição sobre escultura portuguêsa, referindo-se particularmente aos períodos: pré-dionisiano, 

dionisiano e pos-dionisiano. Seguidamente, o Senhor Director, dissertou sobre a evolução da arte do retábulo e a 

evolução da arte do azulejo, citando a propósito a Capela das Albertas e as duas Sés de Coimbra. 

Estiveram presentes a Sra. D. Julieta Ferrão e os Srs. Paul Antoine Evin e Abel de Moura, e o signatário desta. 

Lisbôa, 17 de Janeiro de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 22 de Janeiro de1942, efectuou-se a 12ª sessão de estágio, tendo presidido o conservador efectivo do Museu 

Senhor Cardoso Pinto que dissertou sobre a produção da F.ª do Rato, do período que vai da segunda metade do sec. 

XVIII aos primeiros anos da centúria seguinte. Referiu a propósito, o mesmo senhor, as características que distinguem 

os modêlos executados durante a direcção artística de Tomar [?] e aqueles que distinguem os modelos feitos durante a 

direcção de Sabastião de Almeida. 

Estiveram presentes o Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 22 de Janeiro de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 
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No dia 24 de Janeiro de 1942 efectuou-se a 13ª sessão de estágio, tendo presidido o Senhor Director que, no anexo, 

continuou a dissertação iniciada em sessões anteriores sobre a pintura portuguêsa, após o que se referiu a listas e 

catálogos especializados. 

Estiveram presentes a Sra. D. Agar Guerreiro da Franca, o Sr. Abel Mura e o signatário desta.  

Lisbôa, 24 de Janeiro de 1942 

[assinado] Salvador Feyo  

 

 

 

No dia 29 de Janeiro de 1942 efectuou-se a 14ª sessão de estágio tendo presidido o conservador efectivo do Museu 

Senhor Cardoso Pinto que preencheu a sessão com a leitura de uma assinatura do pintor do sec. XVIII Domingos Vieira, 

verdadeira identidade do pintor suposto Domingos Barbosa. 

Estiveram presentes o Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 29 de Janeiro de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 7 de Fevereiro de 1942 efectuou-se a 15ª sessão de estágio tendo presidido o Senhor Director do Museu. 

Referiu-se o Senhor Director á iluminura, ao vitral e á pintura a frêsco. Historiou os processos destas actividades 

artísticas anteriores ao sec. XV lembrando que destas se tem ocupado o prof. Dr. Vergílio Correia e se ocupou o prof. D. 

José Pessanha. 

Estiveram presentes as Sras. D. Agar Guerreiro da Franca e D. Julieta Ferrão e os Srs. Paul Antoine Evin e Abel de Moura 

e o signatário desta. 

Lisbôa, 7 de Fevereiro de 1942 

 

 

 

No dia 14 de Fevereiro de 1942 efectuou-se a 16ª sessão de estágio tendo presidido o Senhor Director que preencheu a 

sessão falando dos pintores António Florentino e Jean Wan Eyck. 
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Estiveram presentes a Sra. D. Agar Guerreiro da Franca e o Sr. Abel de Moura e o signatário desta.  

Lisbôa, 14 de Fevereiro de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 19 de Fevereiro de 1942 efectuou-se a 17ª sessão de estágio tendo presidido o conservador efectivo Senhor 

Cardoso Pinto. 

Referindo-se ás instalações que através dos tempos haviam sido destinadas ás colecções de arte historiou a evolução 

dos Museus desde o Museu palácio tipo ideal do renascimento até aos museus de arquitectura própria construídos na 

Dinamarca, Holanda e Suécia. 

Estiveram presentes a Sra. D. Agar G. da Franca, o Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 19 de Fevereiro de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 12 de Março de 1942 efectuou-se a 18ª sessão de estágio tendo presidido o conservador efectivo Senhor 

Cardoso Pinto. 

Prosseguindo os trabalhos iniciados em sessões anteriores nas salas do anexo destinadas á cerâmica referiu-se o 

Senhor Cardoso Pinto largamente a algumas peças de faiança da China. 

Estiveram presentes a Sra. D. Agar Guerreiro da Franca, o Sr. Abel Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 12 de Março de 1942  

[assinado] Salvador Feyo  

 

 

 

No dia 14 de Março de 1942 efectuou-se a 19ª sessão de estágio tendo presidido o Senhor Director que, mais uma vez, 

voltou a falar da arte dos vidraceiros, fresquistas e iluminadores. Lamentou que até hoje não se tenham feito estudos 

completos de evolução destas três artes e referiu-se depois ao Pintor Nuno Gonçalves que considera como síntese de 

uma tradição formidável que se perdeu. 

Estiveram presentes o Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 
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Lisbôa, 14 de Março de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 19 de Março de 1942 efectuou-se a 20ª sessão de estágio tendo presidido o conservador efectivo Senhor 

Cardoso Pinto. 

Os trabalhos desta sessão tiveram lugar, como a anterior, nas salas de cerâmica do anexo, referindo-se o Senhor 

Cardoso Pinto aos princípios museográficos que se devem aplicar para evitar a monotomia e obter uma bôa exposição 

das peças. 

Estiveram presentes o Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 19 de Março de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 21 de Março de 1942 efectuou-se a 21ª sessão do estágio tendo presidido o Senhor Director que aconselhou os 

estagiários presentes a fazerem um ensaio cronológico das obras de pintura dos reinados de D. Afonso V, D. João II e D. 

Manuel I para o que recomendou a leitura de Sousa Viterbo, Vergílio Correia e outros. 

Seguidamente o Senhor Director referiu-se aos problemas técnico e estilístico na pintura e fez algumas considerações 

sobre concepção estática e concepção dinâmica tendo apontado como exemplo da primeira a obra de Nuno Gonçalves 

e como exemplo da segunda o painel das Caldas da Rainha. 

Estiveram presentes a Sra. D. Agar Guerreiro da Franca, o Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 21 de Março de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 26 de Março de 1942 efectuou-se a 22ª sessão de estágio tendo presidido o conservador efectivo Senhor 

Cardoso Pinto. 

Nesta sessão dissertou o Senhor Cardoso Pinto sobre os diversos princípios museográficos aplicáveis á adaptação de 

salas de velhos palacios em salas de museu passando sobre a matéria um ponto escrito. 
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Estiveram presentes a Sra. D. Agar Guerreiro da Franca, o Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 26 de Março de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 18 de Abril de 1942 efectuou-se a 23ª sessão de estágio tendo presidido o Senhor Director. 

Nesta sessão, o Senhor Director, fez uma lição sobre a pintura portuguêsa chamada manuelina referindo-se aos 

mestres do Sardoal, de Sta. Clara e de S. Francisco do Porto. 

Estiveram presentes a Sra. D. Agar Guerreiro da Franca, os Srs. Abel de Moura e Paul Antoine Evin e o signatário desta. 

Lisbôa, 18 de Abril de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 25 de Abrilde1942 efectuou-se a 24ª sessão do estágio tendo presidido o Senhor Director. 

Esta sessão destinou-a o Senhor Director a uma visita á sala do anexo em que trazia um estudo á exposição das 

pinturas francesas e italianas do sec. XIV e XVI e á sala dos mestres portugueses dos fins do sec. XVIII. 

Estiveram presentes as Sras. D. Julieta Ferrão e D. Agar Guerreiro da Franca, o Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 25 de Abril de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 30 de Abril de 1942, efectuou-se a 25ª sessão do estágio, tendo presidido o conservador efectivo Senhor 

Cardoso Pinto. 

Prosseguindo os trabalhos do estágio o Senhor Cardoso Pinto falou sobre os fundos das paredes das salas de exposição. 

Historiou a sua evolução desde as paredes forradas de tecidos ricos como o damasco e o veludo simples de seda ou 

algodão até as paredes de fundos pintados ou de tecidos pobres. 
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Citou a propósito a pintura primitiva dizendo que esta como as pinturas portuguêsa e hespanhola de setecentos se 

devem expor em paredes brancas, caiadas. No caso porem de se tratas das pinturas da renascença italiana e francêsa 

dos sec. XVI – XVII – as paredes devem conservar-se forradas de tecidos ricos. 

Estiveram presentes a Sra. D. Agar Guerreiro da Franca, Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 30 de Abril de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 2 de Maio de 1942 efectuou-se a 26ª sessão de estágio tendo presidido o Senhor Director. 

Nesta sessão o Senhor Director fez uma lição sobre o ciclo de Viseu que embora no seu conjunto seja obra de 

diferentes artistas revela a mêsma mentalidade e a mêsma direcção. 

Estiveram presentes a Sra. D. Agar Guerreiro da Franca, o Sr. Abel Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 2 de Maio de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 7 de Maio de 1942 efectuou-se a 27ª sessão de estágio tendo presidido o Conservador efectivo Senhor Cardoso 

Pinto que prosseguiu os trabalhos do estágio com uma palestra sobre museografia. 

Estiveram presentes a Sra. D. Agar Guerreiro da Franca, o Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 7 de Maio de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 9 de Maio de 1942 efectuou-se a 28ª sessão de estágio tendo presidido o Senhor Director. 

Nesta sessão ocupou-se o Senhor Director da influencia protectora da Rainha Dona Leonor que vem explicar o caso de 

Évora e o caso de S. Francisco do Porto. Lembrou seguidamente as encomendas que fez esta mêsma rainha, mulher de 

D. João II, quer na Flandres quer na Itália. Citou a propósito o retábulo de Sta. Auta e o retábulo de Metsys 

representando as [?] da Virgem pintado por encomenda da mêsma rainha para a Madre de Deus. 
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Estiveram presentes as Sras. D. Agar Guerreiro da Franca, D. Julieta Ferrão e os Srs. Paul Antoine Evin e Abel Moura e o 

signatário desta. 

Lisbôa, 9 de Maio de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 21 de Maio de 1942 efectuou-se a 29ª sessão de estágio tendo presidido o Senhor Cardoso Pinto, conservador 

efectivo do Museu, que fez nesta sessão a apreciação dos trabalhos escritos apresentados pelo Sr. Abel Moura e pelo 

signatário desta. 

Estiveram presentes a Sra. D. Agar Guerreiro da Franca, o Sr. Abel Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 21 de Maio de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 23 de Maio de 1942 efectuou-se a 30ª sessão de estágio tendo presidido o Senhor Director. 

Nesta sessão, o Senhor Director, fez um ensaio sobre o arranjo da exposição dos paineis atribuídos ao pintor Nuno 

Gonçalves e dos quadros existentes atribuídos á oficina deste mestre e que são o S. Sebastião, S. Teotónio, S. Francisco, 

S. Paulo e S. Pedro. 

Estiveram presentes a Sra. D. Julieta Ferrão, o Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 23 de Maio de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 30 de Maio de 1942 efectuou-se a 32ª sessão de estágio tendo presidido o Senhor Director. 

Esta sessão, teve lugar no Anexo do Museu, onde, o Senhor Director, voltou a ocupar-se do arranjo das salas ali 

patentes. 

Passando ás salas contíguas á capela das Albertas, o Senhor Director, disse, ter destinado a estas salas e aquela capela, 

as obras de ourivesaria que o Museu possue. 
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Estiveram presentes a Sra. Julieta Ferrão, o Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 30 de Maio de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 4 de Junho de 1942 efectuou-se a 33ª sessão de estágio tendo presidido o Conservador efectivo Senhor Cardoso 

Pinto. 

Prosseguindo os trabalhos do estágio expôs o Senhor Cardoso Pinto algumas providencias a tomar em caso da guerra 

para a despêsa das obras de arte. Referiu-se ás suas embalagens, ao material a aplicar nas mêsmas, ao método que se 

segue para preserva as obras da acção nociva da humanidade, modo de transportar as obras embaladas, embarque e 

desembarque, colocação em locais especiais e por último protecção destes locais. 

Terminada esta exposição, o Senhor Cardoso Pinto, encarregou o Sr. Abel Moura e o signatário desta, únicos 

estagiários presentes, de fazerem um ponto escrito sobre a matéria exposta. 

Lisbôa, 4 de Junho de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 13 de Junho de 1942 efectuou-se a 34ª sessão de estágio tendo presidido o Senhor Director. 

Nesta sessão, o Senhor Director visitou todas as salas de pintura do anexo falando a propósito dos grandes conjuntos 

expostos nas mêsmas salas e referindo-se mais uma vez aos princípios museográficos aplicaveis em tais casos. 

Estiveram presentes a Sra. D. Julieta Ferrão e o Sr. Abel Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 13 de Junho de 1942 

[assinado] Salvador Feyo 
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No dia 13 de Fevereiro de 1943 efectuou-se a 1ª sessão de estágio do ano lectivo de 1942-43 tendo presidido o Senhor 

Director. 

Depois de ter saudado no hall do anexo os novos conservadores-tirocinantes, recomendou, para o conhecimento da 

historia do Museu, a bibliografia seguinte: 

Dr. José de Figueiredo = Revista Atlantida, fasc. 2 

Dr. João Couto = Boletim do Museu, vol – I 

Cardoso Pinto = Boletim do Museu, vol – I 

Ernesto Nunes = O Dr. Matias Luís Ramos da Silva d’Eça e o palacio dos Condes de Alvor ás Janelas Verdes – separata do 

vol_2 de Etmos [?] 

Referiu depois, o Senhor Director, aos 3 planos de adaptação e ampliação do Museu de autoria respectivamente dos 

arquitectos Adães Bermudes, José Luís Monteiro e Rebelo de Andrade, lembrando que iniciados os trabalhos de 

ampliação pelo projecto Adães Bermudes, foram estes continuados pelo projecto Rebelos de Andrade devendo-se [?] a 

estes arquitectos, tais como estão actualmente, a construção do anexo e a adaptação do palacio dos condes de Alvor 

cujos trabalhos vão prosseguindo. 

Passando ás salas da cerâmica chamou a atenção para as louças orientais do sec. XV e XVI e para as louças policrómicas 

do sec. XVII; mostrou os azulejos de tipo italiano do sec. XVIII e a cerâmica instalada na sala grande, fabricada em 

Lisbôa, com decoração monocroma de motivos chineses e persas, e as louças fabricadas em Coimbra, Porto e Viana 

cuja pasta, desta última, Coimbra, chegou a atingir grande perfeição. A propósito dissertou sobre a escultura de barro 

enformado citando, como obras notáveis, o apostolado de Coimbra, a Virgem de Bosa, e as obras de Alcobaça, Aveiro, 

Mafra e a dos barristas dos presépios. Depois de chamar a atenção para o gomil e o prato dos Medicis, lembrou a 

necessidade de se criar uma terminologia para a cerâmica. 

Nas salas da pintura, disse, estarem os conservadores em presença do melhor núcleo existente para o estudo da 

evolução da pintura portuguesa, acrescentando que tal como está disposta ela tem por fim, desde o mestre de S. 

Vicente e os pintores do sec. XVIII, integra-se no espírito didáctico que deseja que o Museu passe a ter. 

De visita á capela das Albertas chamou a atenção para os azulejos e para a talha ali patentes e lembrou a conveniência 

da leitura do roteiro do Museu para seu perfeito conhecimento. 

Estiveram presentes as Sras. D. Julieta Ferrão, D. Maria Antónia de Mello Breyner e os Srs. Abel de Moura e Conte 

Tavares e o signatário desta. 

Lisbôa, 13 de Fevereiro de 1943 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 17 de Fevereiro de 1943 efectuou-se a 2ª sessão de estágio do ano lectivo 1942-43 tendo presidido o 

Conservador efectivo Senhor Cardoso Pinto. 
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Depois de saudar os novos conservadores-tirocinantes Sra. D. Maria Antónia de Mello Breyner e Sr. Conte Tavares, 

envolvendo na mesma saudação os outros estagiários presentes, relatou o modo que fôra uado, antes de 1933, no 

preenchimento dos lugares de conservadores dos museus e lembrou que data de 12 de Janeiro daquele ano o decreto 

que cria o estágio dos conservadores, estágio esse que teve como fundador o antigo Director do Museu Senhor Dr. José 

de Figueiredo e tem como principal continuador o actual Director Senhor Dr. João Couto que com a mais preseverante 

assiduidade o impulsiona e [?]. 

Lembrou seguidamente que os estagiários necessitam familiarizar-se com as colecções do Museu para o que devem 

frequenta-lo e acrescentou que o ano agora iniciado devia contar sobretudo de trabalhos práticos [?] para a sua 

próxima sessão a reconstituição de um interior gótico. 

Estiveram presentes, alem dos novos estagiários, a Sra. D. Julieta Ferrão, o Sr. Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisbôa, 17 de Fevereiro de 1943 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 20 de Fevereiro, efectuou-se a 3ª sessão de estágio do ano lectivo de 1942-43, tendo presidido o Senhor 

Director – ordem dos trabalhos: 

Continuação da visita ao museu, pela sala de pintura espanhola. O Sr. Dr. Couto mostrou o interesse que Morales tinha 

para o nosso museu, não só pelas peças que [?], mas, ainda pela influência que exerceu na pintura portuguêsa.  

Para o estudo da pintura Espanhola aconselhou a bibliografia: 

Historia de la Pintura Espanhola de Mayer 

    “         “   “     “            “           de Frentino Ferrari  

Insinuou a possível influencia de Nuno Gonçalves em Bermejo. 

Apesar da representação Espanhola não ser completa, é no entanto, das melhores deste Museu. 

Passamos á ala da Pintura Alemã da qual possuímos poucos exemplares em número, mas, grande em qualidade, da 

oficina dos Holbein, Cranach e Dürer. 

Na sala dos flamengos muito importante para nós é deles que recebemos maiores influências. 

Segundo o Sr. Director [?] problemas [?] grande interesse. 

A representação francêsa é muito pobre, porventura das mais pobres do Museu. 

Estiveram presentes os estagiários Senhores: Barata Feyo, Abel de Moura, D. Maria Antónia de Mello Breyner, D. 

Julieta Ferrão, D. Maria José de Mendonça e o signatário desta. 

Lisboa, 20 de Fevereiro de 1943 

[assinado] Joaquim Couto Tavares 
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No dia 24 de Fevereiro efectuou-se a 4ª sessão de estágio do ano lectivo de 1942-43, tendo presidido o Conservador 

Efectivo Senhor Cardoso Pinto. 

Tratou do mobiliário egípcio, greco-romano e gótico até ao S.XVI. 

Explicou a estrutura e formas de varias peças, mostrando grande numero de exemplares. 

Estiveram presentes: os Srs. Barata Feyo, D. Maria Antónia M. Breyner, D. Julieta Ferrão e o signatário desta. 

Lisboa, 24 de Fevereiro de 1943 

[assinado] Joaquim Couto Tavares 

 

 

 

No dia 27 de Fevereiro de 1943 efectuou-se a 5ª sessão do estagio do ano lectivo de 1942/43 tendo presidido o Sr. 

Director. 

Visitou-se a sala de Ourivesaria do Museu para principiar o estudo da historia de Arte em Portugal exemplificadas em 

peças existentes no Museu. 

Foram vistas as peças medievais confrontando-as por meio de fotografias com outras peças da mesma época 

existentes em Portugal. 

O Sr. Dr. Couto deu uma vasta bibliografia para o estudo do assunto. 

Estiveram presentes a Sra. D. Julieta Ferrão, o Joaquim Couto Tavares e a signatária desta. 

Lisboa 27 de Fevereiro de 1943 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

No dia 3 de Março de 1943 realizou-se a 6ª sessão do estágio do ano lectivo 1942-1943. 

Presidiu o Sr. Conservador Cardoso Pinto. 

Tratou do mobiliário italiano do renascimento e das modificações que o renascimento [?] no mobiliário anterior. 

Assistiram a  
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Lisboa 3 de Março de 1943 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

No dia 10 de Março de 1943, realizou-se a 7ª sessão de estágio do ano lectivo 1942-43. 

Presidiu o Sr. Conservador Cardoso Pinto. 

Ocupou-se em mostrar exemplares de mobiliário das várias épocas, que tratou nas sessões anteriores. 

Começou pela cadeira, chamada D. Afonso V. 

Estiveram presentes: D. Maria Antónia M. Breyner D. Julieta Ferrão e o signatário desta.. 

 

Lisboa, 10 de Março de 1943 

[assinado] Joaquim Couto Tavares 

 

 

 

No dia 15 de Março de 1943, efectuou-se a 8ª sessão de estágio do ano lectivo 1942-43, presidido pelo Senhor 

Director. 

Nesta sessão prosseguiram os estudos que foram iniciados na 5ª sessão realizada na sala da Ourivesaria. 

O Sr. Director refere-se às peças existentes no Museu que pertencem ao 1º período e aconselha a que se faça um 

estudo das peças sobre o aspecto histórico. Indica o artigo do Dr. [?] de Lacerda sobre o assunto, na historia de 

Portugal de Barrelos. 

Lembra que nêste período, houve uma introdução e evolução de estilo de influencia francêsa. 

Mostra o interesse que pode ter, para uma melhor compreensão da ourivesaria, o conhecimento da historia da arte 

geral. 

Cita o período pré-Dionisiano da escultura como um período de grande relevo na historia daquela arte plástica. 

Recomenda a leitura do “prefácio da arte Românica em Portugal” do Dr. Joaquim de Vasconcelos os “3 túmulos” do Dr. 

Vergílio Correia, e a “Estatuaria laidar” de Antonio Augusto Gonçalves. 

Apresenta-nos um estudo interessante a fasaes: 
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- reunir as imagens das peças de ourivesaria; notando que êste estudo não pode sêr realizado sem primeiro ser feito 

um prévio estudo da imaginária da pedra; para o que se deverá fazer um estudo da estatuária jacente,das arcas, etc, 

afim de se obter uma preparação da matéria para o estudo da ourivesaria portuguêsa.  

Refere-se aos grupos importantes da ourivesaria portuguêsa do período românico: e indica a divisão a observar, para 

se fazer uma classificação. 

Cita-nos os Museus do país onde se encontram alguns núcleos da ourivesaria portuguêsa. 

Estiveram presentes a Senhora D. Maria de Mello Breyner, D. Julieta Ferrão, o Sr. Conte Tavares e o signatário desta. 

Lisboa, 15 de Março de 1943 

[assinado] Abel de Moura 

 

 

 

No dia 17 de Março de 1943, efectuou-se a 9ª sessão de estágio do ano lectivo 1942-43, presidida pelo Senhor 

Conservador Cardoso Pinto. 

Prosseguindo os estudos das sessões anteriores o Senhor Conservador refere-se ainda aos moveis do período gótico e 

do renascimento; depois dêste estudo estabeleceu um plano de trabalhos a realizar sobre êste assunto. – Reunir não 

só os moveis como todos os motivos decorativos da pintura do século XVI. 

Estiveram presentes a Senhora D. Maria de Mello Breyne, o Sr. Conte Tavares e o signatário desta. 

Lisboa, 17 de Março de 1943 

[assinado] Abel de Moura 

 

 

 

No dia 24 de Março de 1943, efectuou-se a 10ª sessão de estágio do ano lectivo 1942-43, presidida pelo Senhor 

Conservador Cardoso Pinto. 

Continuou-se no plano de trabalhos de classificação dos objectos de arte decorativa – S. XVII. 

Estiveram presentes o Senhor Abel Moura e o signatário desta. 

Lisboa, 24 de Março de 1943 

[assinado] Joaquim Couto Tavares 
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No dia 31 de Março de 1943, efectuou-se a 11ª sessão de estágio do ano lectivo de 1942-43, presidida pelo Senhor 

Conservador Cardoso Pinto. 

Continuou-se com o estudo do mobiliário de renascimento. 

Estiveram presentes a Senhora D. Julieta Ferrão, Senhor Abel Moura e o signatário desta. 

Lisboa, 3 de Março de 1943 

[assinado] Joaquim Couto Tavares 

 

 

 

No dia 7 de Abril de 1943, efectuou-se a 12ª sessão de estágio do ano lectivo 1942-43, presidida pelo Senhor 

Conservador Cardoso Pinto. 

Continuou-se na [?] de elementos decorativos, iluminaria etc. 

Estiveram presentes os Senhores Barata Feyo, Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisboa, 7 de Abril de 1943 

[assinado] Joaquim Couto Tavares 

 

 

 

No dia 12 de Abril de 1943, efectuou-se a 13ª sessão de estágio do ano lectivo de 1942-43 presidida pelo E. Senhor 

Director. 

Tratou-se da ourivesaria dos S. XIII, XIV, e principio do S. XV. As cruzes de cristal [?]. 

Estiveram presentes o Senhor D. [?] Antonio, o Senhor Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisboa, 14 de Abril de 1943 

[assinado] Joaquim Couto Tavares 

 

 

 

No dia 14 de Abril de 1943 efectuou-se a 14ª sessão do estágio do ano lectivo de 1942-43, tendo presidido o Senhor 

Conservador Cardoso Pinto. 
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Continuou-se com o estudo do mobiliário e recolha de elementos decorativos. 

Estiveram presentes os Senhores Barata Feyo, Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisboa, 14 de Abril de 1943 

[assinado] Joaquim Couto Tavares 

 

 

 

No dia 19 de Abril de 1943 do ano lectivo 42/43 efectuou-se a 15ª sessão de estágio tendo presidido o S. Director. 

Realizou-se esta sessão na sala onde estão expostos os paineis de Nuno Gonçalves onde o Sr. Director falou do pintor 

dos seus antecedentes. Falou também o aspecto de Portugal, no fim da dinastia joanina e das condições da época que 

permitiram o florescimento da pintura. 

Assistiram a esta sessão o Sr. Abel de Moura e a signatária desta acta. 

 

[assinado] Maria Antonia de Mello Breyner 

19 de Abril de 1943 

 

 

 

No dia 10 de Maio de 1943, do ano lectivo 42/4, efectuou-se a 16ª sessão de estágio, tendo presidido o Senhor 

Director. 

Esta sessão realizou-se na sala Nuno Gonçalves, onde se fez o estudo das suas obras. 

Estiveram presentes os Senhores Barata Feyo, Abel de Moura e o signatário desta. 

Lisboa, 10 de Maio de 1943 

[assinado] Joaquim Couto Tavares 

 

 

 

No dia 12 de Maio de 1943 efectuou-se a 17ª sessão do estágio que se realizou na Rua Victor Cordon nº 21 onde se 

procedeu ao leilão do espólio do Sr. O’Neill. Observou-se a maneira como foi realizado, o valor artístico e económico 

dos objectos em que fomos orientados pelos Srs. Director e Sr. Conservador Cardoso Pinto. 
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Estiveram presentes todos os estagiários 

[assinado] Maria Antonia P. de Mello Breyner 

12 de Maio de 1943 

 

 

 

No dia 17 de Maio de 1943 efectuou-se a 18ª sessão do estágio tendo presidido o Sr. Director nas salas de exposição da 

pintura portuguesa dos sec. XV e XVI. Versou sobre a sequência de pintura, de Nuno Gonçalves. 

O Sr. Director falou acerca do ciclo de D. Manuel que vai de 1469 a 1521, da grande influência da Rainha D. Leonor nas 

artes portuguesas da sua epoca (1458-1527); da escola local de Coimbra; da estada dos flamengos em Portugal; das 

encomendas realizadas na Flandres para Portugal e da transformação renascentista na oficina de Jorge Afonso 

efectuada especialmente na oficina de Jorge Afonso. Este prelecção foi completada com o esquema de obras 

representativas desta epoca expostas no museu e com fotografias de pintura contemporaneas também existentes 

noutros locais. 

Estiveram todos os estagiários. 

[assinado]  Maria de Mello Breyner 

17 de Maio de 1943 

 

 

 

No dia 19 de Maio de 1943 efectuou-se 19ª sessão do estágio tendo presidido o Senhor Cardoso Pinto que continuando 

as suas lições sobre o mobiliário se referiu particularmente aos móveis do Renascimento. 

Estiveram presentes todos os estagiários. 

Lisbôa, 19 de Maio de 1943 

[assinado] Salvador Feyo 

 

 

 

No dia 24 de Maio de 1943 efectuou-se a 20ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director. 

Ocupou-se nesta sessão das parcerias e a sua obra e dos retábulos quinhentistas do Museu. 

Refere-se à representação da pintura quatrocentista pelos paineis de S. Vicente, e á quinhentista pelos núcleos de 

Viseu, Coimbra, Évora, Montemór, Lamego, etc. 
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Depois de citar alguns retábulos mencionou também algumas pinturas dispersas das parcerias do séc. XVI provenientes 

de vários pontos do país. 

Além das oficinas de Lisboa refere-se ás oficinas regionais de Tarouca, Lamego, Viseu, Coimbra, Tomar, Évora, 

Ferreirim, etc, de onde saíram obras dos artistas Gaspar Vaz, Vasco Fernandes, Cristovão de Figueiredo, Garcia 

Fernandes, Gregório Lopes, Frey Carlos, etc. 

Assistiram a esta sessão os Senhores Barata Feyo, Couto Tavares e o signatário desta. 

Lisboa 24 de Maio de 1943 

[assinado] Abel de Moura 

 

 

 

No dia 26 de Maio de 1943 efectuou-se a 21ª sessão de estágio presidida pelo Conservador efectivo Senhor Cardoso 

Pinto. 

Continuaram-se os trabalhos práticos das sessões anteriores. 

Estiveram presentes todos os estagiários. 

Lisboa 26 de Maio de 1943 

[assinado] Abel de Moura 

 

 

 

No dia 31 de Maio de 1943 efectuou-se a 22ª sessão de estágio tendo presidido o Senhor Director. 

Após uma breve recapitulação da pintura portuguesa que abrange o primeiro quartel da 2ª metade do séc XV, todo 

sexc. XVI, o Senhor Director, chamou a atenção para a nova época que se segue (época das parcerias) e [?] os 

conservadores-tirocinantes Sra. Maria Antonia de Mello Breyner, Couto Tavares e Feyo a fazerem um ponto escrito 

respectivamente sobre o “Mestre de          , o Mestre de Santiago” e o “Mestre do Paraiso”. 

Estiveram presentes a Sra. D. Maria Antonia de Mello Breyner, Couto Tavares e o signatário desta. 

Lisbôa, 31 de Maio de 1943 

[assinado] Salvador Feyo 
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No dia 2 de Junho de 1943, efectuou-se a 23ª sessão de estágio tendo presidido o Senhor Conservador Cardoso Pinto. 

Continuou-se na recolha dos elementos decorativos dos quadros primitivos. 

Estiveram presentes o Sr. Barata Feyo e o signatário desta. 

Lisboa, 2 de Junho de 1943 

[assinado] Joaquim Couto Tavares 

 

 

 

No dia 14 de Junho de 1943, efectuou-se a 24ª sessão de estágio, tendo presidido o Senhor Director. 

Chegamos a um [?] sôbre o estado da pintura. Pontos fundamentais para o seu estudo: “a) Aparecimento da pintura; b) 

problema Nuno Gonçalves; c) os antecedentes: 1º pintura a fresco; 2º pintura de iluminadores; 3º pintura das vidraças. 

Para o primeiro há um estudo do Sr. Virgílio Correia e uma museografia e uma monografia dos Monumentos Nacionais. 

Para o 2: ha alguns trabalhos feitos. Para o ultimo não ha nada, estando presentemente encarregado desse estudo o Sr. 

Reis Santos.  

[?] os vários núcleos e parcerias da pintura e pintores. 

Passamos á ourivesaria, observando duma maneira geral as características principais das varias espécies. 

Estiveram presentes: D. Maria Antonia , Abel Moura e o signatário desta. 

Lisboa, 14 de Junho de 1943 

[assinado] Joaquim Couto Tavares 

 

 

 

No dia 28 de Junho de 1943 efectuou-se a 25ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director. 

Depois de falar acêrca da formação dos Conservadores dos Museus, o Senhor Director refere-se à organização dos 

inventários das diferentes secções de um Museu, ao registo das diferentes espécies em verbetes descritivos, históricos 

e topográficos, e às fichas fotográficas, bibliográficas e ainda às fichas de restauro. 

Assistiram a esta sessão os estagiários D. Maria Antonia Mello Breyner, Couto Tavares e o signatário desta. 

Lisboa, 28 de Junho de 1943 

[assinado] Abel de Moura 
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No dia 2 de Fevereiro de 1944 efectuou-se a primeira sessão de estágio do ano lectivo 1943-44. 

O Sr. Conservador Cardoso Pinto abriu o estágio e expoz o plano de trabalho para este ano que terá uma orientação 

diferente da dos anos anteriores. Devido á organização das salas no edifício acabado de restaurar os estagiários terão 

ensejo de ver e estudar o arranjo das salas e a maneira de expor os objectos e colaborar [?] trabalhos assim como na 

organização do guia que será publicado quando da abertura do Museu. 

Estiveram presentes o Sr. Dr. Antonio Montês e a signatária desta. 

Lisboa, 2 de Fevereiro de 1944 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

No dia 7 de Fevereiro de1944 efectuou-se a segunda sessão de estágio do ano lectivo de 1943-44, presidida pelo 

Senhor Director, que diante de duas aguarelas do pintor Martins Barata, mostrou a [?] dos [?] ao Museu de Arte Antiga, 

conforme [?] do Dr. Rebelo de Andrade. 

De visita [?] realizados no Antigo Palácio do Conde de Alvor, como os [?] recentemente e mais gravados em 1940. 

O Senhor Director descreveu todos os [?] do Museu Nacional de Arte Antiga, explicando a que se destinavam. A visita 

foi mais demorada nas salas cujos [?] se estão [?], [?] mais os estagiários terão [?] de estudar o seu arranjo assim como 

a colocação de trabalhos. 

Estiveram presentes: Ex.ma Sra. Dra. Maria Antonia Mello Breyner e o signatário desta. 

[assinado] Antonio Montês 

 

 

 

No dia 9 de Fevereiro de 1943, realizou-se a terceira sessão de estagio do ano lectivo 1943-44, presidida pelo 

Conservador Sr. Cardoso, que descreveu a forma como [?] do Museu de Arte Antiga, no Palacio do Conde de Alvor, 

aproveitando a oportunidade para se referir a esta edificação e da sua especial situação [?] do Tejo. Pôsta em foco a 

ideia de reunir num dos mais notáveis construções arquitectónicas de Lisboa, um [?] de obras de arte, foi largamente 

[?], mostrando o Sr. Cardoso Pinto homenageou os [?] que contribuíram para [?] importante realização. 

Estiveram presentes a Senhora Maria Antonia  Mello Breyner, Abel de Moura e o signatário António Montês. 

[assinado] António Montês 
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No dia 16 de Fevereiro de 1943, teve lugar a quarta sessão de estágio do ano lectivo 1943-44, presidida pelo Senhor 

Cardoso Pinto, que voltou a referir-se ao Palácio do Conde de Alvor, desta vez para historiar a colocação e distribuição 

das obras de arte nas salas do referido palacio. Referiu-se a Academia de Belas Artes, [?] das obras de arte que 

transitaram para o actual museu e dos vários directores que o mesmo teve. Mereceu especial referencia o Conde de 

Almedina, antigo Vice-inspector de Belas Artes, bem como Manuel Macêdo, que foi conservador do Antigo Museu 

Nacional de Belas Artes e Arqueologia. Com o advento da Republica, separaram-se as obras de arte antiga e 

contemporânea, [?] director do Museu o Senhor Carlos Reis – que ficou director do Museu da Arte Contemporânea 

sendo a direcção do Museu de Arte Antiga confiada ao Dra. José de Figueiredo. 

Nesta sessão tiveram os tirocinantes ocasião de apreciar uma serie de fotografias com vários aspectos das salas do 

museu, nas quais se verificou a excelente [?] como disposição de obras de arte pelas paredes. 

Estiveram presentes a Senhor D. Maria Antonia Mello Breyner, Abel de Moura e [assinado] Antonio Montês. 

 

 

 

No dia 18 de Fevereiro de 1944 realizou-se a 5ª sessão do estagio presidida pelo Sr. Director Dr. João Couto que falou 

acêrca da Sala Nuno Gonçalves encarregando os estagiários de mostrar esta sala numa das próximas sessões. 

Assistiram a esta sessão a Sra. D. Julieta Ferrão, D. Maria José Mendonça e os Srs. Antonio Montez e Abel de Moura e a 

signatária 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

No dia 25 de Fevereiro de 1944 realizou-se a 6ª sessão de estagio presidida pelo Senhor Director Dr. João Couto que 

falou acêrca dos pintores depois de Nuno Gonçalves, referindo-se ao Mestre de Sta. Clara de Coimbra e ao mestre de 

Sardoal. 

Assistiram a esta sessão a Senhora D. Maria Mello Breyner, D. Julieta Ferrão e Senhor Antonio Montez e o signatário. 

[assinado] Abel de Moura 

 

 

 

No dia 3 de Março de 1944, realizou-se a 7ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director Dr. João Couto que falou 

da exposição de Abel de Moura acerca dos paineis do Nuno Gonçalves. 

Estiveram presentes nesta sessão; Sra. Maria Antonia, Sr. Antonio Montez, Abel de Moura e o signatário desta. 
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[assinado] Joaquim Couto Tavares 

 

 

 

No dia 10 de Março de 1944 realizou-se a 8ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director Dr. João Couto, na qual 

fez uma exposição acerca dos paineis de S. Vicente a colega Sra. D. Maria Mello Breyner. 

Antes de encerrar a sessão o Senhor Director distribuiu aos estagiários, Srs. D. Maria Mello Breyner, Abel de Moura e 

Couto Tavares, respectivamente, um trabalho relativo ao estudo dos retábulo do Mestre do Paraíso, Mestre de S. 

Thiago e Mestre de S. Bento, para nas sessões seguintes exporem sobre o assunto. 

Estiveram presentes os estagiários acima citados. 

[assinado] Abel de Moura 

 

 

 

No dia 11 de Março de 1944 realizou-se a 9ª sessão de estágio presidida pelo Sr. Conservador Cardoso Pinto. 

Durante esta sessão foi elaborado um verbete descritivo de uma peça de cerâmica. 

Este verbete foi realizado como verbete tipo para um inventário de cerâmica. Cada estagiário escreveu o seu verbete. 

Assistiram a esta sessão o Sr. Abel de Moura, o Sr. Couto Tavares e a signatária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 19 de Março de 1944 realizou-se a 10ª sessão de estagio, presidido pelo Senhor Director Dr. João Couto, com o 

[?] dos estagiários D. Maria Antonio de Mello Breyner, Abel de Moura, Couto Tavares e Antonio Montez. 

Nesta sessão estudaram-se alguns fragmentos de pinturas do sec. XVI, tendo-se falado especialmente da serie grande 

dos paineis de Tomar, do da Igreja de Nossa Senhora do Populo, de [?], de Jorge Afonso e outros. 

[assinado] Antonio Montez 
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No dia 18 de Março de 1944, realizou-se a 11ª sessão de estagio, presidido pelo Senhor Conservador Augusto Cardoso 

Pinto, tendo assistido os estagiários Maria Antonia Mello Breyner, Abel de Moura e Antonio Montez. 

Nesta sessão tratou-se da incorporação das colecções de cerâmica no Museu das Janelas Verdes e [?]. 

[assinado] Antonio Montez 

 

 

 

 

 

 

No dia 24 de Março de 1944 realizou-se a 12ª sessão de estágio, presidida pelo Senhor Director Dr. João Couto, com a 

assistência dos estagiários D. Julieta Ferrão, Abel de Moura, Couto Tavares e Antonio Montez. 

Nesta sessão estabeleceu-se a comparação entre o mestre das pinturas flamengas da Charola de Tomar e o mestre das 

pinturas grandes das capelas laterais de S. Francisco de Évora.  

[assinado] Antonio Montez 

 

 

 

 

 

 

No dia 31 de Março de 1944, realizou-se a 13ª sessão de estágio, presidida pelo Senhor Director João Couto, à qual 

assistiram os estagiários Maria Antonia de Mello Breyner, D. Julieta Ferrão, Abel de Moura e Cayole Zagalo. 
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Nesta sessão foi tratada a evolução da pintura do século XV para o século XVI e especialmente da técnica dos pintores 

primitivos portugueses. Os retábulos das parcerias, os suportes e preparos foram ainda tratados nesta sessão. 

[assinado] Antonio Montez 

 

 

 

 

 

 

No dia 1 de Abril de 1944, realizou-se a 14ª sessão de estagio, presidida pelo Senhor Director, digo, Conservador do 

Museu Augusto Cardoso Pinto, com a assistência dos estagiários D. Maria Antonia de Mello Breyner, Abel de Moura e 

Antonio Montez. 

Nesta sessão foi especialmente tratado o problema do recrutamento do pessoal dos Museus e [?] que [?] o [?] dos [?] 

mensais [?] com o nome de museus. 

[assinado] Antonio Montez 

 

 

 

 

 

 

No dia 14 de Abril de 1944, realizou-se a 15ª sessão de estagio, presidida pelo Senhor Director Dr. João Couto, com a 

assistência dos estagiários D. Maria Antonia de Mello Breyner, Couto Tavares e Antonio Montez. 

Nesta sessão foram proferidas considerações acerca de pintura antiga, sendo ainda estabelecida a comparação entre 

os quadros flamengos e portugueses. 

A técnica, o [?] e outros pormenores da pintura antiga, foram [?] nesta sessão. 

[assinado] Antonio Montez 
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No dia 21 de Abril de 1944, realizou-se a 16ª sessão de estagio, presidido pelo Senhor Director Dr. João Couto, à qual 

assistiram D. Julieta Ferrão, Couto Tavares, Barata Feyo, Abel de Moura e Antonio Montez. 

Nesta sessão foram tratados os períodos em que se divide a historia da pintura flamenga, assim como de Van Eyck e o 

do problema de [?]. 

A viagem de Van Eyck a Portugal, e da possíveis influencias da sua visita na pintura portuguesa foram largamente 

tratadas. 

[assinado] Antonio Montez 

 

 

 

 

 

 

No dia 5 de Maio de 1944 realizou-se a 17ª sessão de estágio, presidida pelo Senhor Director.  

Nesta sessão o Sr. Dr. João Couto ocupou-se de novo dos Van Eyck – mais especialmente da escola de Tournay, Campin 

Daret e Van der Weyden. 

Expozo caso e a discussão do problema que se levantou á volta de Campin – mestre de Flemalle. Tratou os casos da 

pintura do Dr. [?] Santos dado a Roger Van der Weyden. 

Assistiram a esta sessão o Sr. Couto Tavares Antonio Montez Abel de Moura Cayalo Zagalo e a signatária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 13 de Maio de 1944 realizou-se a 18ª sessão de estágio presidida pelo Senhor conservador Cardoso Pinto. 

Esta sessão versou sobre as primeiras [?] da cerâmica e suas texturas [?]. 
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Assistiram a esta sessão os Srs. Abel de Moura Couto Tavares e a signarária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 26 de Maio de 1944 realizou-se a 19ª sessão de estagio presidida pelo Senhor Director. Foram feitas [?] de 

forma de expor a pintura nos museus as novas salas de pintura estrangeira antiga do museu das Janelas Verdes. 

Assistiram os Srs. Antonio Montez, Barata Feyo e Reis Santos e o signatário desta 

[assinado] Abel de Moura 

 

 

 

 

 

 

No dia 27 de Maio de 1944 realizou-se a 20ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Conservador Cardoso Pinto. 

Ocupou-se este Senhor dos azulejos de Pisano e dos azulejos de Barcelona. 

[?] a evolução da cerâmica nos sec. XVII e XVIII. 

Assistiram a esta sessão o Senhor Abel de Moura Couto Tavares e a signatária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 
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No dia 2 de Junho de 1944 realizou-se a 21ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director. Esta sessão [?] da pintura 

flamenga do tempo de Quintino Metsys. A sua obra no Museu, a sua obra de [?] a sua [?] entre nós. 

Assistiram os senhores Antonio Montez Couto Tavares e a signatária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 9 de Junho de 1944 realizou-se a 22ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director. 

Referiu-se o Sr. Dr. João Couto aos pintores [?], á obra no museu de Jean [?], Jean Gossart de Mabuse e Van Scorel. 

Os primiticos espanhoes. Valor e [?] da colecção do museu. Bibliografia para os primitivos espanhoes. A nossa 

exposição temporária. 

Assistiram os Senhores Antonio Montez, Abel de Moura, Couto Tavares e a signatária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

No dia 17 de Junho de 1944 realizou-se a 23ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Conservador Cardoso Pinto. 

Versou esta sessão á cerca de [?] do fabrico de louça esmaltada e faiança fina, vinda de Talavera, no nosso paiz. 

Referiu-se a [?] do 1º regimento de oleiros em Portugal. Referiu-se ainda á entrada da loiça de índia e saída de faiança 

portuguesa para o oriente. 

Assistiram a esta sessão a Senhora D. Maria de Mello Breyner o Sr. Couto Tavares o Sr. Antonio Montez e o signatário 

desta. 

[assinado] Abel de Moura 
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No dia 23 de Junho de 1944 realizou-se a 24ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director. 

Referiu-se a pintura espanhola do sec. XVI fez referencia em especial a Morales. 

Falou á cerca da pintura espanhola do sec. XVII com especial referencia a Velásquez, Zurbaran e Ribera. 

Assistiram a esta sessão os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez, Barata Feio e o signatário desta. [assinado] Abel 

Moura 

 

 

 

 

 

 

No dia 30 de Junho de 1944 realizou-se a 25ª sessão de estagio presidida pelo Senhor Director 

1ª ponto escrito que tiveram sobre a Pintura em Portugal na transição do sec. XV para o seculo XVI. 

Os retábulos existentes no paiz. Seu significado.  

Prestaram esta prova Antonio Montez, Couto Tavares e o signatário desta. [assinado] Abel de Moura 

 

 

 

 

 

 

No dia 4 de Julho de 1944 realizou-se a 26ª sessão de estagio em que prestou prova escrita a signatária desta acta com 

o [?] seguinte: 

A obra dos mestres Brugenses representados no Museu das Janelas Verdes. Breve referencia aos [?] aos paineis. 

[assinado] Maria Antonia de Mello Breyner 
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No dia 6 de Julho de 1944 realizou-se a 27 sessão de estágio presidida pelo Senhor Conservador Cardoso Pinto em que 

os estagiários prestaram prova escrita que versou sobre: 

A origem dos azulejos em Espanha e sua evolução artística. Principais centros e fabricas. Tipos de azulejo espanhol.  

Assistiram a esta sessão o Senhor Antonio Montez, Couto Tavares, Abel de Moura e a signatária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 7 de Julho de 1944 realizou-se a 28 ª sessão de estagio presidida pelo Senhor Director que fez a apreciação das 

provas escritas de pintura já executadas. 

Assistiram os senhores Abel de Moura, Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 12 de Julho de 1944 realizou-se a 29ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Cardoso Pinto que fez a 

apreciação dos pontos escritos de cerâmica. 

Assistiram os Senhores Abel de Moura Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 
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No dia 14 de 1944 realizou-se a 30ª sessão de estagio presidida pelo Senhor Director. 

Realizou-se a 2ª prova escrita que versou “Frei Carlos, a sua vida e a sua obra. E regras gerais a que deve obedecer a 

boa exposição das pinturas num museu do [?] do Museu das Janelas Verdes. 

Assistiram os Senhores Couto Tavares, Abel de Moura, Antonio Montez e a signatária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 21 de Julho de 1944 realizou-se a 31ª sessão de estagio presidida pelo Senhor Director que fez a apreciação das 

provas realizadas no dia 14. 

Assistiram os Senhores Couto Tavares, Abel de Moura, Antonio Montez e a signatário desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 22 de Julho de 1944 realizou-se a 32ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Cardoso Pinto na qual se realizou 

as provas escritas de cerâmica. 
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“A cerâmica em Portugal até ao sec. XVII. O problema de [?] da faiança [?] em Portugal. Sua origem provável, 

influências estilísticas recebidas. [?] 

Assistiram a esta sessão os Senhores Couto Tavares, Abel de Moura, Antonio Montez e o signatário desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

Terminou o ano lectivo 

1943-44 

 

 

 

 

 

 

No dia 18 de Dezembro de 1944 realizou-se a 1ª sessão de estágio do ano 1944/1945 presidida pelo Senhor Director 

Dr. João Couto que abriu o ano lectivo e dirigiu algumas palavras aos estagiários. 

Assistiram a esta sessão os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 
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No dia 6 de Janeiro de 1945 realizou-se a 2ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Conservador Cardoso Pinto que 

fez algumas considerações sobre a organização do estágio em geral e sobre o programa dos trabalhos para este ano 

lectivo. Assistiram os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 8 de Janeiro de 1945 realizou-se a 3ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director. 

Assistiu o Senhor Couto Tavares que procedeu a realização da seguinte prova escrita 

1º Descrever a pintura da escola flamenga, pertencente a um particular, que representa a Virgem e o Menino 

2º Procurar uma obra de Friedländer – a pintura antiga na Flandres – obras que daquela se poderão aproximar. [?] 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 15 de Janeiro de 1945 realizou-se a 4ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director realizou-se a seguinte 

prova pratica 

“A função do Calis durante a [?] direcção do Calis nº617 da Colecção do Museu.  

Assistiram os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 
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[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 20 de Janeiro de 1945 realizou-se a 5ª sessão de estagio presidida pelo Senhor Conservador Cardoso Pinto que 

versou à cerca da fundação das primeiras fabricas de cerâmica em Portugal. 

Assistiram a esta sessão os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 26 de Janeiro de 1945 realizou-se a 6ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director que procedeu a 

apreciação dos trabalhos feitos pelos Conservadores tirocinantes. 

Assistiram os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria Antonio de Mello Breyner 
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No dia 27 de Janeiro de 1945 realizou-se a 7ª sessão de estagio presidida pelo Senhor Conservador Cardoso Pinto que 

versou sobre a fundação da fabrica do Rato, politica do Marquez de Pombal. [?] da fabrica e principais arrendatários. 

Assistiram os Senhores Antonio Montez, Couto Tavares e a signatária desta. [assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 1 de Fevereiro de 1945 realizou-se a 8ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director. 

O Senhor Dr. João Couto falou á cerca das provas anteriores e mandou proceder á realização da seguinte prova prática: 

“Santa Ana e a Virgem – Grupo escultórico em barro – Descrever a peça marcando as características do estilo a que 

obedeceu o seu autor. 

Assistiram a esta sessão os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 3 de Fevereiro de 1945 realizou-se a 9ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Conservador Cardoso Pinto. 

Nesta sessão explicou-se em face das peças as características de fabrico de cerâmica de [?]. 

Assistiram os Senhores Couto Tavares e Antonio Montez e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 
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No dia 8 de Fevereiro de 1945 realizou-se a 10ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director. 

O Sr. Dr. João Couto mandou que se realizasse os seguintes trabalhos 

1º A pintura portuguesa na 1ª metade do seculo XVI – Principais características da escola. [?] do oficio. 

2º Principais tipos de planta na construção actual dos museus de arte. 

 

Considerações gerais sobre a arte portuguesa da 1ª dinastia. 

Assistiram os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 10 de Fevereiro de 1945 realizou-se a 11ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Conservador Cardoso Pinto 

que versou sobre a cerâmica do Rato. Procedeu-se a realização de uma prova escrita na qual se realizou o verbete de 

uma peça do Rato. Assistiram os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária  

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 
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No dia 15 de Fevereiro de 1945 realizou-se a 12ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director. 

Procedeu-se a realização da prova escrita seguinte: 

“Examine a vitrine nº 9 das novas salas de ourivezaria 

Esta vitrine contem peças de prata [?] portuguesa dos séculos XVIII e XIX. 

Há um manifesto desiquilibrio no arranjo da vitrine. Notam-se ainda outros defeitos. 

Diga a sua opinião sobre o assunto. 

Assistiram a esta sessão o Senhor Couto Tavares e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 22 de Fevereiro de 1945 realizou-se a 13ª sessão de estagio presidida pelo Senhor Director. 

Realizou-se a apreciação dos pontos atraz referidos. 

Procedeu-se ao arranjo [?] com a colaboração dos estagiários da vitrine nº 9 da secção de ourivezaria. 

Assistiram a esta sessão os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 
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No dia 24 de Fevereiro de 1945 realizou-se a 14ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Conservador Cardoso Pinto. 

Procedeu-se a critica dos pontos, anteriormente realizados. 

Assistiram a esta sessão os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 1 de Março de 1945 realizou-se a 15ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director. Esta sessão realizou-se 

na sala espanhola do sec. XVII na qual o Senhor Dr. João Couto fez uma exposição aos estagiários ácerca da pintura 

espanhola desta época. 

Assistiram a esta sessão os Senhores Couto Tavares Antonio Montez e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 9 de Março de 1945 realizou-se a 16ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director que fez considerações 

sobre a pintura portuguesa da 2ª metade do seculo XVI - [?] Italiano. 

Assistiram a esta sessão o Senhor Couto Tavares e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 
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No dia 19 de Abril de 1945 realizou-se a 17ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director. O Senhor Dr. João Couto 

falou acerca dos principais nucleos de pintura do seculo XVI e da sua distribuição geográfica. 

Assistiram a esta sessão o Senhor Couto Tavares e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 2 de Maio de 1945 realizou-se a 18ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Conservador Cardoso Pintoque 

falou à cerca das fabricas do Porto, de Gaia e de Viana no final do sec. XVIII e princípios do XIX. 

Assistiram a esta sessão os Senhores Antonio Montez, Couto Tavares e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 24 de Maio de 1945 realizou-se a 19ª sessão de estagio presidida pelo Senhor Director. 
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Nesta sessão fizeram-se [?] de ourivezaria. 

Assistiram os Senhores Couto Tavares Antonio Montez e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 7 de Junho de 1945 realizou-se a 20ª sessão de estagio presidida pelo Senhor Director. Nesta sessão realizou-se 

uma revizão da arte portuguesa dos séculos XVII e XVIII. 

Assistiram a ela os senhores Couto Tavares e a signatária. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 9 de Junho de 1945 realizou-se a 21ª sessão de estagio presidida pelo Senhor Conservador Cardoso Pinto que 

fez o relato da [?] de porcelana na Europa dos [?] do fabrico em Portugal, das experiencias de Bartolomeu da Costa e 

de outros da fundação e primeiros [?] de fabrica da Vista Alegre. 

Assistiram a esta sessão os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 

[assinado] Maria de Mello Breyner 
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No dia 28 de Junho de 1945 realizou-se a 22ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Director que passou os trabalhos 

praticos a realizar para encerramento de estágio que são  

1º) a apresentação actual da pintura no Museu das Janelas Verdes. 

Sabe-se que corresponde a uma disposição transitória pois no futuro a pintura portuguesa ocupará as salas com luz 

zenital do edifício novo do Museu e a pintura estrangeira as salas do velho palacio. 

Como imagina a futura disposição da pintura no Museu das Janelas Verdes= 

II) 

Considerando as regras museográficas a que obedece a [?] do Museu verifica-se que existem deficiências no Museu das 

Janelas Verdes. 

Pode apontar algumas dessas deficiências e indicar a sua causa. 

No caso de reconhecer que há deficiências supõe que algumas delas podiam ainda ser corrigidas [?] como [?] 

 

Estes trabalhos devem ser entregues até dia 1 de Agosto de 1945. 

Assistiram a esta sessão os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária desta. 

 

[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

 

 

 

No dia 30 de Junho de 1945 realizou-se a 23ª sessão de estágio presidida pelo Senhor Conservador Cardoso Pinto. 

Realizou-se a primeira prova escrita de cerâmica que constava de 

“A industria cerâmica na região do Porto e Gaia na 2ª metade do seculo XVIII e 1ª metade do seculo XIX. 

Assistiram o Senhor Couto Tavares e a signatária. 
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[assinado] Maria de Mello Breyner 

 

 

 

No dia 7 de Julho de 1945 realizou-se a 24ª sessão de estágio presidida pelo Sr. Conservador Cardoso Pinto. 

Realizaram-se as 2ª provas escritas de cerâmica que constam de: 

Os [?] da fábrica de porcelana em Portugal; experiencias de Bartolomeu da Costa e de outros; fundação e primeiras [?] 

da Fabrica da Vista Alegre. 

Assistiram à sessão os Senhores Couto Tavares, Antonio Montez e a signatária. 

 

[assinado] Maria de MelloBreyner  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em memória de 

Hugo ‘Franco’ d’Araújo 
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RESUMO 

O Estágio / Curso de Conservadores de Museu no Museu Nacional de Arte Antiga – 

O papel educativo do MNAA na Museologia Portuguesa 

Ema Ramalheira Rocha 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Museu Nacional de Arte Antiga, conservador, museologia, 

tirocinante, estágio 

 

O Estágio de Conservadores de Museu, criado em 1932 sob a alçada do primeiro 

Director do Museu de Arte Antiga, José de Figueiredo, formou, durante cerca de 40 

anos, duas gerações de conservadores de museus e património em Portugal. Conferindo 

ao Museu o título de normal, o Estágio proporcionava aos seus alunos a prática e o 

quotidiano do funcionamento de um Museu.  

Seguindo de perto o modelo francês da École du Louvre, o estágio 

fundamentava-se em sessões teóricas de História da Arte e em tarefas práticas 

relacionadas com as colecções do museu, destinadas a cada um dos tirocinantes. As 

mudanças estruturais sofridas pelo estágio, mais tarde denominado curso, aconteceram 

especialmente às mãos do segundo Director, João Couto, figura fulcral da Educação 

Artística em Portugal. O Museu das Janelas Verdes evoluiu e tornou-se num verdadeiro 

Museu-escola. Com este Director foi criado o Arquivo Museológico, ferramenta 

essencial das aulas de Museologia. Este Arquivo, prova da abertura do MNAA à 

museologia internacional; integra-se hoje no Arquivo Fotográfico do Museu. 

O trabalho arquivístico deste fundo documental, indispensável ao seu 

conhecimento, foi um dos motes para a presente investigação, que se pretende 

divulgadora do património arquivístico não só do Museu Nacional de Arte Antiga, mas 

da História da Museologia em Portugal.  

Orientado para um ensino teórico-prático, o Curso de Conservadores do MNAA 

representa o exórdio da formação em museologia no nosso país; é o ascendente da 

actual formação académica em Museologia.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The museum’s curators internship in the National Museum of Ancient Art – The role 

of MNAA in Portuguese Museology 

Ema Ramalheira Rocha 

 

 

KEY WORDS: National Museum of Ancient Art, curator, museology, internship 

 

 

The museum’s curators internship hosted by the National Museum of Ancient 

Art was created in 1932 by his first Director, José de Figueiredo. It educated, for more 

than 40 years, two generations of portuguese curators. This internship provided for its 

students the know-how needed for the running of a Museum.  

Following closely the École du Louvre model, the internship was based on Art 

History classes and chores chosen for each one of the trainees, related to the museum’s 

collections.  

The changes that took over the intership curriculum were in part responsibility 

of the museum’s second director, João Couto, a key personality for the Art Education in 

Portugal. At this time, the “Janelas Verdes” museum evolved and became one true 

school museum.  

João Couto created the Museological Archive, an important tool for museology 

classes, taught by him. It was also a way of showing trainees the options made by 

curators abroad.  

The archival description made for this documental fund was one of the mottos 

for this present investigation. We seek to reveal not only the Ancient Art Museum 

archival heritage, but also the Museum Studies History in Portugal.  

Oriented towards a theoretical/practical teaching, the museum’s curators 

internship represents the proem for the museum studies in Portugal. 
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