
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributos para a programação museológica  

do acervo arqueológico romano de Tróia. 

Museu ou centro de interpretação? 

 

 

Patrícia Santiago Pinto Brum 

 

Setembro 2013 
 

 

Trabalho de Projecto  

em Museologia 

 

 

 

Vol. II 



1 
 

Índice de Apêndices e Anexos 

 

Apêndice A1 – Planta do sítio arqueológico de Tróia ................................................................... 3 

Apêndice A2 – Localização do sítio arqueológico de Tróia ........................................................... 4 

Apêndice B - Cronologia das investigações ................................................................................... 5 

Apêndice C - Cronologia das Entidades ......................................................................................... 8 

Apêndice D – Tabela com localização de colecções de Tróia...................................................... 10 

Apêndice E – Fichas de Entidades ............................................................................................... 11 

Museu Nacional de Arqueologia (Lisboa) ............................................................................... 12 

Centro Português de Actividades Subaquáticas (Lisboa) ........................................................ 19 

Biblioteca Nacional (Lisboa) .................................................................................................... 22 

Museu Arqueológico do Carmo (Lisboa) ................................................................................. 24 

Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal ................................................... 26 

Museu de Setúbal.................................................................................................................... 28 

Câmara Municipal de Grândola ............................................................................................... 30 

Museu Municipal Pedro Nunes (Alcácer do Sal) ..................................................................... 32 

Museu de Évora....................................................................................................................... 34 

Câmara Municipal de Mafra .................................................................................................... 36 

Museu Municipal Leonel Trindade (Torres Vedras) ................................................................ 38 

Anexo Palacete Sottomaior ..................................................................................................... 40 

Troiaresort ............................................................................................................................... 42 

Apêndice F – Análise SWOT Museu de Tróia .............................................................................. 45 

Apêndice G – Análise SWOT Centro de Interpretação de Tróia .................................................. 46 

Apêndice H Programação de Espaços e Funções do Museu de Tróia ......................................... 47 

Apêndice I – Breve reflexão sobre os Recursos do Museu de Tróia ........................................... 50 

Apêndice J – Perfis profissionais e funções de cada profissional ................................................ 65 

Anexo A – Excertos de algumas fontes nas quais se refere Tróia ............................................... 71 

1561, Gaspar Barreiros, Chorographia .................................................................................... 71 

1593, André de Resende, De Antiquitatibus Lusitaniae .......................................................... 71 

1597, Fr. Bernardo de Brito, Monarchia Lusitana, p.7 ............................................................ 71 

1610, Duarte Nunes Leão, Descripçam do Reino de Portugal, p.14 ....................................... 71 

1622, João Baptista Lavanha, Viagem da católica Magestade del rei Filipe II, in F. C-Branco 72 

Frei Manuel do Cenáculo, Sisenando Mártir e Beja Sua Pátria, in «Arquivo de Beja», 1949 . 72 

1712-1718, Raphael Bluteau, Vocabulário português e latino… ............................................. 72 



2 
 

1784, Fr. Vicente Salgado, Conjecturas sobre huma medalha de bronze… ............................ 72 

1799, José Cornide, in Los viajes de José Cornide por España y Portugal de 1754 a 1801 ..... 73 

1805, Carl Israel Ruders , Portugisik Resa ............................................................................... 73 

20 de Julho de 1841, Cardeal Saraiva de S. Luiz, carta, in Revista Popular ............................. 73 

1844, Félix Lichnowsky, Portugal. Recordações do anno de 1842, p.116/117 ....................... 73 

1849, Sociedade Arqueológica Lusitana ................................................................................. 73 

1850, Sociedade Arqueológica Lusitana, nº1, Imprensa Nacional, p.6 ................................... 74 

1858, Carlos Ribeiro, Livro de Viagens. Digressão a Tróia em 1858 ....................................... 74 

1866, Hans Christian Andersen, Uma visita a Portugal em 1866 ........................................... 74 

1875, Blin ................................................................................................................................. 75 

1876, Pinho Leal, Dicionário Portugal Antigo e Moderno ....................................................... 75 

1897, Leite de Vasconcelos, O Archeologo Português, vol. III,  p. 265 .................................... 75 

1930, Arronches Junqueiro, Setúbal, o que tenho visto do seu passado, flora e fauna 

entomológica........................................................................................................................... 75 

1933, Inácio Marques da Costa, O Setubalense ...................................................................... 75 

1958, Manuel Heleno, Diário da manhã ................................................................................. 76 

1958, Fernando Bandeira-Ferreira, Diário Ilustrado ............................................................... 76 

  



3 
 

Apêndice A1 – Planta do sítio arqueológico de Tróia 

 

Planta de Ana Patrícia Magalhães, com base no levantamento topográfico da estação do IPPAR 

(2006). 
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Apêndice A2 - Localização do sítio arqueológico de Tróia.

Excerto da Carta Militar nº 465 de Outão - Setúbal (Escala 1:25 000). 

Excerto da Carta Militar nº 465 de Outão - Setúbal (Escala 1:25 000).  
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Apêndice B - Cronologia das investigações 

Data Acontecimento 

1561 Publicação de Chorographia da autoria de Gaspar de Barreiros 

1593 Publicação de De Antiquitatibus Lusitaniae, de André de Resende 

1597 Publicação de Monarchia Lusitana, de Fr. Bernardo de Brito 

1610 Publicação de Decripçam do Reino de Portugal, de Duarte Nunes Leão 

1622 Publicação de Viagem da Católica Magestade el-rei D.Filipe II, de João Baptista 

Lavanha 

1634 Publicação de La descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos, 

de Pedro Teixeira Albernaz 

1680 Publicação da Europa Portuguesa, de Manuel Faria e Sousa 

1707 Publicação de Santuário Mariano, de Fr. Agostinho Santa Maria 

1799 Visita de José Cornide a Tróia 

1805 Visita de Carl Israel Ruders a Tróia 

1842 Visita de Félix Lichnowsky a Tróia 

1849 Fundação da Sociedade Arqueológica Lusitana 

1850/51 1ª campanha de escavação da Sociedade Arqueológica Lusitana 

1851 2ª campanha de escavação da Sociedade Arqueológica Lusitana 

1855/56 3ª campanha de escavação da Sociedade Arqueológica Lusitana 

1858 Digressão de Carlos Ribeiro a Tróia 

1861 Visita de Emile Hübner a Tróia 

1866 Visita de Hans Christian Andersen a Tróia 

1869 Entrega de materiais de Tróia de alguns dos sócios da Sociedade Arqueológica 

Lusitana (Almeida Carvalho, Garcia Peres e João José Soares) à Academia Real 

de Belas-Artes 

1871 Descoberta da epígrafe de Cornélio Boco 
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1875 Fundação da Sociedade de Francisco Blin 

1876 Publicação do Dicionário Portugal Antigo e Moderno, de Pinho Leal 

1879 Visita de Oswald Crawfurd a Tróia 

1882 Filho de Pedroso Gamito, Epifânio Augusto, entrega os materiais deste sócio 

da Sociedade Arqueológica Lusitana à Academia de Belas-Artes de Lisboa 

1895 Publicação da primeira edição da Revista “O Arqueólogo Português”, na qual 

consta um artigo sobre Tróia de Leite de Vasconcelos 

1896 Prospecções de Leite de Vasconcelos em Tróia 

16 e 17/11/1897 Rei D. Carlos orienta escavações nas ruínas de Tróia 

1910 Classificação das Ruínas Romanas de Tróia como Monumento Nacional 

1920 Primeira publicação de Inácio Marques da Costa acerca de Tróia 

1930 Visita de Arronches Junqueiro às Ruínas Romanas de Tróia 

1936 Colecções arqueológicas de António Inácio Marques da Costa depositadas no 

Museu Etnológico 

1948 Início das escavações sistemáticas dirigidas por Manuel Heleno (MNA) 

1951 Deu entrada no MNA, por despacho ministerial, a estátua descrita por André 

de Resende 

1976 António e Judite Cavaleiro Paixão responsáveis pelo sítio arqueológico de 

Tróia 

1983 Projecto de Revitalização da Estação Romana de Tróia 

1985 Intervenção Antropológica Aplicada à Arqueologia na Estação Romana de 

Tróia 

1990 Levantamento e estudo arquitectónico das Oficinas de Salga 1 e 2 

1994 Publicação da monografia Un grand complexe industriel à Tróia (Portugal) 

1996 Publicação da tese Antiguidade tardia e paleocristianismo em Portugal 

2000 Escavação do Poço I/2000 
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2004 Projecto de Conservação e Valorização 

2006 Início da direcção de trabalhos pela Dra. Inês Vaz Pinto (equipa de arqueologia 

do Troiaresort) 

Classificação de algumas peças provenientes de Tróia como Bens de Interesse 

Nacional 

2007 Sondagens Preventivas Preventivas na zona "non edificandi"; Enchimento de 

praia para protecção das Ruínas. Levantamento Arqueológico; Início da 

escavação da Oficina de salga 2 

2008 Desafogamento da Oficina de salga 1 e 2 e das termas e escavação do Sector 4 

2009 Escavação na Oficina de salga 1 (Sector 3), do Armazém das Ânforas (Sector 5) 

e sondagens na Basílica (Sector 6) 

2010 Continuação da escavação do Sector 5 e Sondagens dos Trabalhos 

Preparatórios da Valorização 

2011 Escavação ONM e sepultura na orla 

2012 Sondagens na Rua da Princesa 
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Apêndice C - Cronologia das Entidades 

Data Acontecimento 

1779 Fundação da Academia Real das Sciências de Lisboa 

15/03/1791 Criação do Museu Sisenando Pacense (Beja) 

29/02/1796 Alvará de criação da Real Bibliotheca Publica da Corte 

1802 Nomeação de Fr. Manuel do Cenáculo como arcebispo de Évora 

1805 Criação da Biblioteca Pública de Évora 

1808 Saques das invasões francesas a diversas colecções (Évora, Aveiro) 

1811 Regulamento da Livraria Eclesiástica Pública 

1836 Fundação da Academia de Bellas-Artes de Lisboa 

22/03/1862 Academia de Belas-Artes passa a ser designada Academia Real de Belas-

Artes 

1864 Fundação do Museu Arqueológico do Carmo 

1884 Inauguração do Museu Nacional de Belas-Artes 

1893 Criação do Museu Etnográfico Português 

15/10/1894 Inauguração do Museu Pedro Nunes (Alcácer do Sal) 

1897 Alteração do nome para Museu Etnológico Português 
Exposição de numismática Barbosa Cabral na Biblioteca Municipal de 
Setúbal 

23/09/1899 O Museu instalado na Biblioteca Municipal de Setúbal passa para os Paços 
do Concelho 

1904 Transferência de colecções do MNAA para o Museu Etnológico 

18/01/1905 Inauguração do novo edifício do Museu Pedro Nunes (Alcácer do Sal) 

1906 Inauguração do Museu Etnológico Português  
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1911 Extinção da Academia Real de Belas-Artes 

30/07/1914 Decreto-lei nº226 autoriza criação do Museu de Évora 

01/03/1915 Criação oficial do Museu Regional de Évora, através do decreto nº1355 
e transferência de parte das colecções da Biblioteca Pública para este 
Museu 

1929 Criação da Junta Nacional de Educação, que financia trabalhos nas ruínas 

1929 Alteração do nome para Museu Etnológico Português Dr. Leite de 
Vasconcelos 

1932 Academia Real de Belas-Artes é restaurada com o nome de Academia 

Nacional de Belas-Artes 

1934 Criação da Junta Nacional de Escavações e Antiguidades (sem acções em 

Tróia) 

1953 Criação do Centro Português de Actividades Subaquáticas 

1965 Reorganização dos museus nacionais, novas nomenclaturas (Museu 
Nacional de Arqueologia e Etnologia) 

1936 Incorporação do Museu Arqueológico no Museu de Évora 

1961 Criação do Museu de Setúbal 

1969 Doação da colecção de peças do CPAS à Câmara Municipal de Lisboa 

1974 Criação do Museu de Arqueologia e Etnologia do Distrito de Setúbal 

1989 Alteração do nome para Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia Dr. 
Leite de Vasconcelos 

1994 Alteração do edifício do CPAS e transferência das peças 

2012 Abertura ao público da exposição permanente “História Arqueológica de 
Grândola – Vestígios e Artefactos” (Grândola) 
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Apêndice D – Tabela com localização de colecções de Tróia 

Trabalho/Investigador 1º local de Depósito Depósito actual 

André de Resende Convento de Santo 
Domingo de Setúbal 

Não identificado (Lucio Júlio 
Valente) 

Duque de Aveiro Casa Não identificado 

Frei Manuel do Cenáculo Museu Sizenando 
Pacense 

Museu de Évora 
Biblioteca Nacional? 
MNA? 

Sociedade Arqueológica Lusitana casas privadas dos 
sócios 

MNA 

Rei D. Carlos  Não identificado 

Arronches Junqueiro (lucernas) Sótão da Câmara 
Municipal de Setúbal 

MAEDS 

Arronches Junqueiro (outros objectos)  Museu de Setúbal 

José Leite de Vasconcelos - MNA 

António Inácio Marques da Costa - MNA 

Recolhas de ânforas no fundão (CPAS) - MNA e CPAS 

Missão Arqueológica de Tróia - MNA 

Recolha de Paulo Rodrigues e Hugo 
Marques 

Universidade Livre Câmara Municipal de 
Grândola 

Recolhas de Eurico Sepúlveda - Museu Municipal Pedro 
Nunes e Museu Municipal 
Leonel Trindade 

Projecto de Revitalização da Estação 
Romana de Tróia 

- Armazém junto às ruínas 

Intervenção Antropológica Aplicada à 
Arqueologia na Estação Romana de 
Tróia 

- Museu Regional de Beja 
MNA  
Armazém junto às ruínas 

Garum-Sado - Indústrias de Salga na 
Lusitânia durante o Império Romano 

- Armazém junto às ruínas 

Valorização da Estação Arqueológica de 
Tróia (1ª fase) 

 Armazém junto às ruínas 

Troiaresort/PNTA VALTroia Armazém da Caldeira Loja troiashopping 
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Apêndice E – Fichas de Entidades 

Nº de 
ficha 

Entidade Preenchimento 

1 Museu Nacional de Arqueologia  13/01/2013 

2 Centro Português de Actividades Subaquáticas  24/03/2012 

3 Biblioteca Nacional 02/11/2012 

4 Museu Arqueológico do Carmo 06/02/2013 

5 Museu de Arqueologia e Etnologia do Distrito de Setúbal 22/03/2013 

6 Museu de Setúbal 19/06/2012 

7 Câmara Municipal de Grândola 01/03/2013 

8 Museu Municipal Pedro Nunes 05/11/2012 

9 Museu de Évora 16/10/2012 

10 Câmara Municipal de Mafra 10/12/2012 

11 Museu Municipal Leonel Trindade 19/12/2012 

12 Armazém do IPPAR 17/04/2013 

13 Depósito Troiaresort 23/04/2013 

  

  



 
Ficha de Entidade 

Museu Nacional de Arqueologia Dr. Leite Vasconcelos 
 

Nº 1 

Data: 13/01/2013 

Forma de Preenchimento: consulta bibliográfica e visitas ao Museu 

 

Identificação da Entidade 

 
Logotipo: 

  

Designação: Museu Nacional de Arqueologia Dr. Leite Vasconcelos 

Outras denominações: Museu Etnográfico Português; Museu Etnológico Português; Museu Etnológico 

Português Dr. Leite Vasconcelos; Museu de Arqueologia e Etnologia. 

Morada: Praça do Império. 1400 - 206 LISBOA 

Contactos (tel., fax, e-mail):  

213620000 

213620016 

mnarq.info@imc-ip.pt 

Website: http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt/ 

Museu Virtual: 

Data de criação do museu/centro (documento fundador):1893 

Data de abertura ao público: 22/04/1906 

Tutela: DGPC 

Director: António Carvalho 

Integração na RPM: sim 

Missão ou vocação da entidade: 

“O MNA constitui a instituição de referência portuguesa no domínio da museologia arqueológica, detendo as 

colecções a que o Estado atribua relevância para um discurso museológico nacional, bem como todas as 

demais que, circunstancialmente, seja entendido deverem ser nele depositadas. O MNA exerce funções 

definidas na Lei-Quadro dos Museus Portugueses (Lei nº47/2004, de 19 de Agosto, art. 7º), tendo presente o 

potencial do seu próprio acervo e ainda as suas responsabilidades de agente promotor, quer do 

desenvolvimento do estudo e do gosto pela arqueologia, quer do conhecimento da ocupação humana do 

território hoje português, inserido nos âmbitos geográficos mais amplos necessários à sua compreensão em 

cada época, desde as origens do povoamento até à época pré-industrial, com especial enfoque até à fundação 

da nacionalidade.” (Ponto 4. do Regulamento interno do MNA) 

 
  



 
Ficha de Entidade 

Museu Nacional de Arqueologia Dr. Leite Vasconcelos 
 

 

 

Acervo 

 

Dependência Administrativa do Acervo: DGPC 

Colecções da Entidade:  

 Coleccções de arqueologia em geral 

 Colecções de antropologia física 

 Colecções de etnografia 

 Colecções estrangeiras 

 Colecções documentais 

 Outras colecções 

(segundo definição do Regulamento interno) 

Períodos das colecções de arqueologia: Paleolítico; Mesolítico; Neolítico; Calcolítico; Idade do Bronze; Idade do 

Ferro; Época Romana; Período Visigótico; Período Islâmico; Época Medieval. 

Política de incorporações: Sim  Data da última atualização: 

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados: sim  

 Quais: 

  Au 1 

 Au 578 

 Au 579 

 Au 580 

 Au 582 

 Au 585 

 Au 655 

 Au 691 

 Au 842 

 983.458.5 (No decreto inicial nº19/2006 erradamente com nº983.27.30) 

 

Sistema de inventário: Matriz 3.0 

Linguagem controlada ou thesaurus: Manuais IMC 

Responsável técnico e científico pelo acervo: Ana Isabel Santos 

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Personalidades relacionadas com o acervo de Tróia: Leite de Vasconcelos, Manuel Heleno, D. Fernando de 

Almeida 

Incorporação: Achado; Recolha; Transferência; Doação 

Proveniência: Orla, Necrópole da Caldeira, Termas, Mausoléu, Oficinas de salga, Cemitério junto ao Palácio, 



 
Ficha de Entidade 

Museu Nacional de Arqueologia Dr. Leite Vasconcelos 
 

 

sem contexto 

Origem/Historial: Desde Leite de Vasconcelos que se incorporam peças provenientes de Tróia no MNA, quer 

por transferências de outras instituições (como a Academia de Belas Artes), quer por diversas doações, quer 

por escavações realizadas pelo Museu 

Acervo de Tróia em exposição: sim 

Exposições:  

Entrada do museu 

 994.10.2 

Permanentes 

“Tesouros da Arqueologia Portuguesa”: 

 Au 1 

 Au 578 

 Au 579 

 Au 580 

 Au 582 

 Au 584 

 Au 585 

 Au 655 

Longa Duração: 

“Religiões da Lusitânia”: 

 50.016 

 983.3.3253 

 983.404.1 

 983.439.1 

 983.21.111 

 983.28.38 

 983.3.3353 

 983.3.3358 

 983.433.1 

 50.057 

 983.11.42 

 983.16.16 

 983.16.23 

 983.16.26 

 983.16.22 

 983.424.2 
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 983.40.3 

 50.024 

 983.24.51 

 999.139.1 

 E.8218A 

 E.8219 

 21524 

 994.10.1 

Curta Duração: 

 “Portugal Romano: Recursos Naturais” 

 983.260.77 (fauna ictiológica) 

 983.257.107 

 983.67.54 (fauna malacológica) 

 983.51.241 

 983.48.8 (11 anzóis) 

 983.97.5 (4 agulhas de rede) 

 983.48.10 

 983.3.3368 (7 pesos de rede) 

 983.534.20 (Gala) 

 983.534.1 

 983.534.2 

 983.534.3 

 983.534.18 

 983.534.19 

 983.534.16 

 983.534.9 

 983.534.10 

 983.534.17 

 983.534.11 

 983.534.12 

 983.534.4 

 983.534.5 

 983.534.6 

 983.534.7 

 983.534.8 

 983.534.13 
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 983.534.14 

 983.534.21 (vieira que acompanhava a sepultura de Gala) 

 13812 

 983.30.15 

 983.3.1213 

 983.567.1 

 983.3.1549 

 983.3.2672 

Conservação: Algumas das peças tiveram já trabalhos de conservação e restauro 

 
 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

Arquivo Fotográfico do Museu Nacional de Arqueologia (AFMNA) 

Arquivo Histórico do Museu Nacional de Arqueologia (AHMNA) 

Publicações acerca da entidade: 

GONÇALVES, António Manuel, 1959, O museólogo José Leite de Vasconcelos, Separata de: Actas e memórias 

do I Congresso Nacional de Arqueologia, Vol. 1, Lisboa, p.45-61.  

RAPOSO, Luís, 2003, “A acção de D. Fernando de Almeida na direcção do M. N. de Arqueologia e Etnologia”, O 

Arqueólogo Português, Lisboa, Série IV, 21, p.13-64. 

VASCONCELOS, J. Leite de, 1915, Historia do Museu Etnologico Português (1893-1914) Lisboa: Imprensa 

Nacional. 

Catálogos: 

AAVV (1989) Portugal das Origens à época romana, Lisboa: M.N.A.E., p.102.  

ALARCÃO, A. (1996) - Portugal romano: a exploração dos recursos naturais. Lisboa: Instituto Português de 

Museus, 171 p. 

PARREIRA, R. (1980) - “Tesouros da Arqueologia Portuguesa no Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia”, 

p.20. 

RIBEIRO, J. C. (2002) - Religiões da Lusitânia, Loquuntur saxa. Lisboa: IPM, 544 p. 

SILVA, I. e RAPOSO, L. (2009) – Vita vitri. O vidro antigo em Portugal, Inst. dos museus e da conservaçao 

Publicações do acervo de Tróia: 

ALMEIDA, J. P. (2012) – “Cultos Mistéricos e Cristianismo em Tróia: uma perspectiva escatológica dos 

enterramentos tardios da Necrópole da Caldeira”. Al-Madan Online. 2: 17. Tomo 1 (Junho): 39-52 

MAGALHÃES, A. P. (no prelo) – Uma cetária de Tróia escavada nos anos 50 do séc. XX. Setúbal Arqueológica. 

SEGURADO, A. (1920) - Tróia de Setúbal, «Cetóbriga» dos Romanos. O Archeologo Português. Lisboa: Museu 

Etnológico Português. Vol. XXIV, p. 213 -215. 

VASCONCELOS, J. L. (1929) – “Sepultura de Galla” O Arqueólogo Português. Lisboa: Museu Etnológico 

Português, vol. XXVIII, p. 52-60.  
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Teses sobre vários materiais: 
 
ALMEIDA, J. P. (2009) - A necrópole romana da Caldeira, Troia de Setubal: escavações de Manuel Heleno nas 

décadas de 40-60 do século XX. [tese de mestrado], Lisboa: Faculdade de Letras. 

VERDASCA, C. (2010) - As termas de Tróia: documentos escritos e materiais do Museu Nacional de Arqueologia 

[tese de mestrado], Lisboa: Faculdade de Letras. 

 
Colecção terra sigillata 
 
ÉTIENNE, R., MAKAROUN, Y. et MAYET, F. (1994) - Un grand complexe industriel à Tróia (Portugal). Paris: Éd. 

Boccard. 

MACIEL, J. (1996) –Antiguidade tardia e paleocristianismo em Portugal. Lisboa: Edições Colibri. 

MAGALHÃES, A. P. (2011) – A terra sigillata da oficina de salga 1 de Tróia: contextos de escavações antigas 

(1956-1961) e recentes (2008-2009), [tese de mestrado] Lisboa: Universidade de Lisboa 

MAGALHÃES, A. P. (no prelo) – Late sigillata from fish-salting workshop 1 in Tróia (Portugal). Rei Cretariae 

Romane Fautorum.  

MAIA, M. G. P. (1974) –Cerâmica Fina Oriental de Tróia de Setúbal. In: Actas do III Congresso Nacional de 

Arqueologia. Porto, p. 333-341.  

MAIA, M. G. P. (1974/77) - Sigillata clara com decoração aplicada de Tróia de Setúbal. Arqueólogo Português. 

Lisboa: 3:7-9, p. 365-381.  

MAIA, M. G. P. (1975) - Alguns aspectos da "terra sigillata" de Tróia (Setúbal). Setúbal Arqueológica. Setúbal: 

vol. 1, p. 159-162.  

MAIA, M. G. P. (1976/77) - Sigillata (paleocristã) cinzenta de Tróia de Setúbal. Setúbal Arqueológica. Setúbal: 

2-3, p. 411-418. 

PEREIRA, M. A. G. (1971) – Contribuição para o estudo de terra sigillata de Tróia de Setúbal, Dissertação 

dactilografada de Licenciatura em História, Faculdade de Letras de Lisboa. Lisboa. 

 
Colecção de ânforas 

CARDOSO, J. P. (2013) – Ânforas romanas recuperadas em meio subaquático em Portugal, [online], p.130; 

DIOGO, A. M. D. e TRINDADE, L. (1998) - Uma perspectiva sobre Tróia a partir das ânforas. Contribuição para o 

estudo da produção e circulação das ânforas romanas em território português. O Arqueológo Português. 

Lisboa: 4:16, p.187-220. 

MAIA, M. (1974-77) - Marcas em ânforas da forma DR/20, de Tróia, Setúbal. O Arqueólogo Português. 3:7-9, p. 

355-358. 

MAIA, M. (1975) - Contribuição para o estudo das ânforas romanas de Tróia - ânforas do tipo «africano 

grande». Setúbal Arqueológica. Setúbal: l, p. 155-158. 

Colecção de Lucernas 

CABRAL, M. E. F. (1973) - Lucernas romanas de Tróia de Setúbal (MNA). Dissertação dactilografada de 

Licenciatura em História, Faculdade de Letras de Lisboa. Lisboa.  

Colecção de numismática 

(1958) Cartas de Leite Vasconcelos a M.S. (Martins Sarmento), Guimarães, nº 31, p.106  

NUNES, M. L. R. A. (1973) – Tesouro romano do século IV de Tróia de Setúbal, Dissertação dactilografada de 

Licenciatura em História, Faculdade de Letras de Lisboa. Lisboa.  



 
Ficha de Entidade 

Museu Nacional de Arqueologia Dr. Leite Vasconcelos 
 

 

NUNES, M. L. R. A. (1974-77) - Tesouro de moedas romanas encontradas em Tróia. O Arqueólogo Português. 

Lisboa: Nova Série, 7-9, p. 359-364. 

NUNES, M. L. R. A. (1975) - Pequeno tesouro de moedas romanas achado na estação de Tróia, Setúbal 

arqueológica. Setúbal: Vol. 1, p. 169-176. 

RUIVO, José da Silva (2008) - Circulação monetária na Lusitânia do séc. III, Porto: Universidade do Porto [tese 

de doutoramento] 

SIENES HERNANDO, M. (2000) – As imitações de moedas de bronze do séc. IV d.C. na Península Ibérica: o caso 

do Ae2 Reparatio Reipub. Lisboa: IPA (Trabalhos de Arqueologia, 13), p.195. 

 
Colecção de Bronzes Figurativos 
 
PINTO, António José Nunes (2002) Bronzes figurativos romanos de Portugal, Lisboa : Fundação Calouste 
Gulbenkian : Ministério da Ciência e da Tecnologia, p. 254, 320, 343, 410, 412, 458. 
 

Colecção de Anzóis 

RIBEIRO, M. (1970) - Anzóis de Tróia. Subsídios para o estudo da pesca no período lusitano-romano. O 

Arqueólogo Português. Lisboa: 3:4, p. 221-236. 

Colecção de Epigrafia 

ENCARNAÇÃO, José d' (1984) Inscrições romanas do Conventus Pacensis: subsídios para o estudo da 

romanização. Coimbra: Inst. Arq. da Fac. de Letras, 2 vol. 

 

 



Ficha de Entidade 

Centro Português de Actividades Subaquáticas 

 

Nº2 

Data: 24/03/2012 

Forma de Preenchimento: Apontamentos da visita ao Museu 

 

Identificação da Entidade 

 
Logotipo: 

 

Designação: Centro Português de Actividades Subaquáticas 

Outras denominações: Museu Municipal da Vida subaquática e da História Submersa, Sociedade Portuguesa de 

Actividades Subaquáticas (SPAS) 

Morada: Rua Alto do Duque, nº 45; 1400-009 Lisboa; Portugal 

Contactos:  

Tel. (+351) 21 301 69 61 

Fax. (+351) 21 302 03 56 

e-mail. cpas@cpas.pt 

Website: http://www.cpas.pt/index.php?p=museu 

Museu Virtual: http://www.cpas.pt/museu/Moldura.html 

Data de criação do museu/centro (documento fundador): 1953 

Data de abertura ao público: não aberto ao público em horário regular, apenas para grupos sob marcação 

Tutela: Centro Português de Arqueologia Subaquática 

Director: Margarida Farrajota 

Integração na RPM: Não  

Missão ou vocação da entidade: “Constitui uma associação multidisciplinar que tem contribuído de forma 

significativa, ao longo de mais de 50 anos de existência, sobretudo na promoção e ensino das técnicas de 

penetração no mundo subaquático, na preservação do património histórico submerso (Artigo 1º dos Estatutos) 

e em diversas áreas do conhecimento científico (arqueologia, biologia, ecologia e hiperbarismo).(…) Esta é a 

nossa missão.” (Informação retirada do website) 

 

 
 

Acervo 

Dependência Administrativa do Acervo: em 1969 foram doados à Câmara Municipal de Lisboa 

Colecções da Entidade:  

mailto:cpas@cpas.pt


Ficha de Entidade 

Centro Português de Actividades Subaquáticas 

 

O CPAS é composto por três secções: Arqueologia Subaquática; Biologia Marinha e Equipamento de Mergulho. 

Na colecção de arqueologia deste Centro para além das peças provenientes de Tróia há também peças de 

intervenções em Cabo Verde, da Ericeira e da Trafaria. 

Política de incorporações: não 

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados: não 

Sistema de inventário: Microsoft Database, versão 2005 

Linguagem controlada ou thesaurus: Não 

Responsável técnico e científico pelo acervo: 

Inventário efectuado entre 1999 e 2003 por Maria Luisa Blot e Cristóvão Pimentel. 

A.M. Dias Diogo foi director do Departamento de Arqueologia 

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Personalidades relacionadas com o acervo de Tróia: Manuel Heleno e D. Fernando de Almeida 

Acervo de Tróia em exposição: sim  

Sala António Martins Gomes Ramada Curo (MMVSHS): 

 2 ânforas,  

 1 moeda,  

 1 peça de terra sigillata,  

 1 anforeta,  

 1 peso de rede,  

 1 agulha  

 1 anzol 

Incorporação: Recolhas subaquáticas 

Proveniência: Três proveniências registadas: “fundão de Tróia”; “praia fluvial de Tróia” e “estuário do Sado”, 

todos contextos de superfícies, não sendo materiais provenientes de escavações arqueológicas. 

Origem/Historial: Segundo Critóvão Pimentel Fonseca (2004), esta colecção é maioritariamente proveniente do 

fundão de Tróia, em recolhas de 1958 (com Manuel Heleno) e 1974 (com D. Fernando de Almeida) por 

mergulhadores amadores, filiados no CPAS. 

As recolhas foram repartidas pelo CPAS e pelo MNA, segundo a Dra. Margarida Farrajota “quando se 

encontravam 2 ânforas iguais 1 ia para o MNA e outra para o CPAS”. 

Exposições: Para além da exposição permanente 3 ânforas estiveram expostas na Escola Pedro Arrube (Lisboa) 

Conservação: Algumas das peças foram submetidas a um processo de estabilização (dessalinização e 

consolidação); limpeza (mecânica e química); colagem; reconstituição volumétrica; reintegração pictórica e 

camada de protecção; controlo de humidade na reserva das ânforas. 

Comentário: 

Inventário manual; Digitalizado em mdb em 2005; peças marcadas por “TRO” seguido duma combinação de 3 

dígitos seguido de 4 dígitos. 



Ficha de Entidade 

Centro Português de Actividades Subaquáticas 

 

Campos utilizados: “ID”; “NInvent”; “NCAT”; “TF”; “Dimensões”; “Descrição”; “CaractTect”; “Decor”; “Crono”; 

“Origem”; “Prove”; “Imagem”; “Objecto”; “Materia”; “Recuperação”; “Datarec”; “Doação”; “Datadoa”; 

“Colocação”; “Inventpor”; “Datainvt”; “Observações”; “ipcon”; “ipexp”. 

Entre os doadores desta colecção conta-se Dantas Guimarães; Henrique Trovão e o seu filho Herculano Paulo 

Trovão; António Martinho; M. Cambeiro; J. Manuel e Manuel Lucena Ferreira. A maioria da colecção é de 

cerâmica, sobretudo ânforas, recuperadas pelo CPAS, pelos doadores e por pescadores. 

A.M. Dias Diogo publicou as ânforas com os números TRO 184, 192, 110, 450 e 129 no Catálogo da Exposição 

Uma imagem do vinho. 

 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

- 

Publicações acerca da entidade: 

BLOT, M. L. P. (1999) – “Museu Municipal da Vida Subaquática e da História Submersa (M.M.V.S.H.S.): uma 

vocação”, O arqueólogo português, Lisboa: Série IV, 17, p.189-200. 

Publicações do acervo de Tróia: 

Relatórios entregues anualmente à Câmara Municipal de Lisboa entre 1996 e 2003 

CARDOSO, J. P. (2013) – Ânforas romanas recuperadas em meio subaquático em Portugal, [online], p.130; 

DIOGO, A. M. Dias (1994) – As ânforas, contentor vinícola privilegiado da antiguidade” Uma imagem do vinho. 

Catálogo de exposição. Lisboa: Instituto Superior de Agronomia; p.14-15 

DUARTE, C. (1996) – Análise osteológica do esqueleto proveniente de Tróia. Exemplar policopiado. 

DUARTE, C. (2003) – “Núcleo de Paleobiologia Humana 7. Bioantropologia”, in Paleoecologia humana e 

arqueociências. Um programa multidisciplinar para a arqueologia sob a tutela da cultura, José E. Mateus e 

Marta Moreno-García, (eds.), Lisboa: IPA (Trabalhos de Arqueologia; 29), p.263-296. 

FONSECA, C. P. (2003) – A Terra Sigillata do Fundeadouro de Tróia. Museu Municipal da Vida Subaquática e da 

História Submersa. Centro Português de Actividades Subaquáticas. 

FONSECA P., C. (2004) – “A terra sigillata do fundeadouro de Tróia” Revista Portuguesa de Arqueologia. Lisboa: 

Instituto Português de Arqueologia: 7:1, p. 421-449. 

 



 
Ficha de Entidade 

Biblioteca Nacional de Lisboa 
 

Nº3 

Data: 02/11/2012 

Forma de Preenchimento: Apontamentos em visita 

 

Identificação da Entidade 

 
Logotipo: 

 

Designação: Biblioteca Nacional de Lisboa 

Outras denominações: Gabinete de Numismática e Antiguidades (a colecção encontrava-se aqui 

guardada); Real Biblioteca Pública da Corte 

Morada:  

Campo Grande, 83 

1749-081 Lisboa 

Contactos (tel., fax, e-mail): 

Tel. 21 798 20 00  

Fax 21 798 21 38  

bn@bnportugal.pt 

Website: http://www.bnportugal.pt/ 

Museu Virtual: 

Data de criação do museu/centro (documento fundador): Alvará de 29/2/1796 

Data de abertura ao público: 13 de Maio de 1797, data do aniversário do Príncipe Regente 

Tutela: Administração Central 

Director: Inês Cordeiro 

Integração na RPM: Não abrangido 

Missão ou vocação da entidade: “proceder à recolha, tratamento e conservação do património 

documental português, em língua portuguesa e sobre Portugal, nos vários tipos de suporte em que este 

se apresente, bem como assegurar o seu estudo, divulgação e as condições para a sua fruição e garantir 

a classificação e inventariação do património bibliográfico nacional.” (Art. 2º Decreto-lei 78/2012) 

 

 

Acervo 

Dependência Administrativa do Acervo: Biblioteca Nacional 

serviço central da administração direta do Estado dotado de autonomia administrativa -Art.1ºDecreto-



Ficha de Entidade 
Biblioteca Nacional de Lisboa 

 
lei 78/2012) 

Colecções da Entidade:  

Bibliografia, Cartografia, Iconografia e Música 

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados: Não 

Sistema de inventário: Catálogo 

Linguagem controlada ou thesaurus: Não 

Responsável técnico e científico pelo acervo: 

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Personalidades relacionadas com o acervo de Tróia: desembargador António Ribeiro dos Santos 

Acervo de Tróia em exposição: Sim  

Exposições:  

Sala de Leitura de Reservados: 

 Epígrafe Mario Antioco 

 Fragmento de mosaico 

 Lucerna 

Proveniência: Tróia 

Origem/Historial: peças que foram depositadas no Gabinete de Numismática e Antiguidades 

Comentário: 

As moedas que pertenciam ao Gabinete de Numismática foram entregues ao Banco de Portugal, no 

âmbito da sua constituição de um Museu do Dinheiro. 

 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

Publicações acerca da entidade: 

Publicações do acervo de Tróia: 

ABASCAL, J.M. e CEBRIÁN, R. (2009) – Los viajes de José Cornide por España y Portugal de 1754 a 1801, 

Madrid, Real Academia de la Historia, Antiquaria Hispanica, p.562-567; 

ALARCÃO, J. e DELGADO, M. (1969) – Catálogo do Gabinete de Numismática e Antiguidades, 1ª parte, 

Lisboa: Biblioteca Nacional de Lisboa. 

ENCARNAÇÃO, J. (1984) – Inscrições romanas do conventos pacensis, Coimbra, p. 284. 

RIBEIRO, J.C. (1977) – “Duas inscrições romanas conservadas no gabinete de numismática e 

antiguidades da Biblioteca Nacional de Lisboa”, O Archeologo Português, Lisboa : Museu Ethnographico 

Português, Série III, vol. 9, p. 331-346. 

(1860) – “Amphora de barro grosseiro” in Archivo Pittoresco, Lisboa: Castro, Irmão & Cª, p.376. 

 



Ficha de Entidade 

Museu Arqueológico do Carmo 

 

 

Nº4 

Data: 06/02/2013 

Forma de Preenchimento: Apontamentos da visita ao Museu 

 

Identificação da Entidade 

 
Logotipo: 

 

Designação: Museu Arqueológico do Carmo 

Outras denominações: Real Associação dos Architectos Civis Portugueses; Associação de Arqueólogos 

Portugueses 

Morada: Largo do Carmo, 1200-092 Lisboa 

Contactos:  

Tel. 21 347 86 29 

Fax.  

e-mail. servicoeducativo@museuarqueologicodocarmo.pt 

Website: http://www.museuarqueologicodocarmo.pt 

Museu Virtual: não 

Data de criação do museu/centro (documento fundador): 1864 

Data de abertura ao público: reabertura em Julho de 2001 

Tutela: Associação dos Arqueólogos Portugueses 

Director: José Morais Arnaud 

Integração na RPM: Sim 

Missão ou vocação da entidade:  

 
 

Acervo 

Dependência Administrativa do Acervo: Associação dos Arqueólogos Portugueses 

Colecções da Entidade: sarcófagos, múmias, túmulos, objectos etnológicos da América do Sul, estelas hindus, 

quadros e objectos arqueológicos 

Política de incorporações: não 

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados: sim 

Sistema de inventário:  

Linguagem controlada ou thesaurus: não 

Responsável técnico e científico pelo acervo: Célia Pereira 

 

mailto:servicoeducativo@museuarqueologicodocarmo.pt
http://www.museuarqueologicodocarmo.pt/


Ficha de Entidade 

Museu Arqueológico do Carmo 

 

 

 

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Personalidades relacionadas com o acervo de Tróia: Possidónio da Silva 

Acervo de Tróia em exposição: sim  

Exposições:  

Permanente: 

 Ânfora Dressel 14 

Incorporação: Recolha/Oferta 

Proveniência: rio Sado 

Origem/Historial: recolhida em 1883 pelas redes de pesca no estuário do rio Sado, frente às ruínas de Tróia, e 

oferecida pelo Sr. Francisco da Silva Vidal 

Conservação: ânfora fragmentada, sem bordo, asas ou fundo 

Comentário: Apesar de provavelmente terem sido albergadas mais peças provenientes de Tróia nesta 

colecção, actualmente apenas se identificou a ânfora fragmentada em exposição. 

 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

Arquivo Histórico da Associação dos Arqueólogos Portugueses (A.H./A.A.P.) 

Publicações acerca da entidade consultadas: 

MARTINS, A. C. (2003) - Possidónio da Silva (1806-1896) e o elogio da memória: um percurso na Arqueologia 
de oitocentos. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses. 

MARTINS, A. C. (2005) - Museu Arqueológico do Carmo: a consagração da Memória. In ARNAUD, J. M., 
FERNANDES, C. V., eds. lits. - Construindo a Memória: as colecções do Museu Arqueológico do Carmo. Lisboa: 
Associação dos Arqueólogos Portugueses, p. 40-93. 

Publicações do acervo de Tróia: 

DIOGO, A. M. D.; TRINDADE, L. (2003): Ânforas romanas de achados subaquáticos no Museu Arqueológico do 

Carmo. Estuário do Sado e costa algarvia. Al-madan, II série, 12, p. 191-192. 

 

 



Ficha de Entidade 
Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal 

 

Nº5 

Data:22/03/2013 

Forma de Preenchimento: Apontamentos após visita 

 

Identificação da Entidade 

 
Logotipo: 

 

Designação: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal 

Outras denominações: 

Morada: Avenida Luisa Todi, nº162 

        2900-451 Setúbal 

Contactos:  

Tel.: +351 265 239 365 

Fax.: +351 265 527 678 

E-Mail : cea.maeds@mail.telepac.pt 

Website: http://museu-maeds.org/index.html 

Museu Virtual: http://museu-maeds.org/visita_virtual_sala1.html 

Data de criação do museu/centro (documento fundador): Dezembro de 1974 

Data de abertura ao público: 1976 

Tutela: Assembleia Distrital de Setúbal 

Director: Joaquina Soares 

Integração na RPM: não 

Missão da entidade:  

 

Acervo 

Dependência Administrativa do Acervo: Assembleia Distrital de Setúbal 

Colecções da Entidade: Arqueologia (do Paleolítico Inferior ao pós-romano), Etnologia (pesca, 

salinicultura, agricultura, arte popular e artesanato) e Arte Contemporânea 

Política de incorporações:   Data da última atualização:  

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados:Não  

Sistema de inventário: Access 

Linguagem controlada ou thesaurus: 



Ficha de Entidade 
Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal 

 

 

Responsável técnico e científico pelo acervo: 

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Personalidades relacionadas com o acervo de Tróia: Arronches Junqueiro 

Acervo de Tróia em exposição: sim (parte das peças foram cedidas para a exposição pelo MNA) 

Exposições:  

 Epígrafe de Mersina (MNA  

 Púcaro 

 Terra Sigillata  Hayes 54 

 Terra Sigillata  Hayes 52, com golfinho na aba 

 Lucerna (com cruz) 

 Lucerna (com símbolo judaico) 

 Lucerna 

 Lucerna (com crísmon) 

 Anzol (doado por João Viegas) 

 Funil 

 Ânfora Almagro 50 

Incorporação: Doação 

Comentário: 

Há quatro colecções provenientes de Tróia depositadas no MAEDS: a doação do Clube Naval de Setúbal, 

composta por ânforas béticas e lusitanas; 3 lucernas da colecção de Arronches Junqueiro; peças 

recolhidas por João Viegas e a colecção cedida pelo MNA. 

 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

Publicações acerca da entidade: 

SOARES, J. (1998)  Museu de arqueologia e etnografia de Setúbal. Al-madan, 7:2, Almada, p. 58-62. 

SOARES, J. (1999)  Museus de território na era da globalização. O Arqueólogo Português, 4: 17 , p. 429-

450. 

SOARES, J. (2010)  

Musa, 3, p.9-20 

Publicações do acervo de Tróia: 

ALMEIDA, F. (orientação) (1978-79)  Exposição de documentação fotográfica organizada pelo Museu de 

Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal.  

CABRAL, M. E. F. C. (1975) - A representação do crísmon nas lucernas tardias de Tróia (Setúbal). Setúbal 

Arqueológica. Setúbal: 1 p. 163-168. 

CARDOSO, J. P. (2013)  Ânforas romanas recuperadas em meio subaquático em Portugal, [online], 

p.130; 

GONÇALVES, V. S. e SILVA, C. T. (1965)  Lucernas romanas e paleo-cristãs do Museu de Setúbal, Actas 

do IV Colóquio Portuense de Arqueologia, Lucerna, vol V, Porto: Edições Maranus, p.617-624. 



Ficha de Entidade 
Museu de Setúbal 

 

Nº6 

Data:19/06/2012 

Forma de Preenchimento: Apontamentos após visita 

 

Identificação da Entidade 

 
Designação: Museu de Setúbal 

Outras denominações: Museu de Setúbal/Convento de Jesus 

Morada: Rua do Balneário Dr. Paulo Borba 2900-261 Setúbal 

Contactos: 

Tel.: 265 537 890  

Fax.: 265 537 893  

E-Mail : museu.setubal@mun-setubal.pt 

Website: http://www.ipmuseus.pt/pt-PT/rpm/museus_rpm/admin_local/ContentDetail.aspx?id=1247 

Museu Virtual: Não 

Data de criação do museu/centro (documento fundador): 

Data de abertura ao público: 02/02/1961 

Tutela: Câmara Municipal de Setúbal 

Director: José Luís Catalão (chefe da Divisão de Museus da Câmara Municipal de Setúbal) 

Integração na RPM: sim 

Missão da entidade: “incorporar, conservar, documentar, estudar e interpretar, comunicar e divulgar 

testemunhos abrangidos pela sua vocação, ou seja, pela Arte, pela Arqueologia e pela História, 

contribuindo para a preservação e difusão do património, da memória e da cultura” (RIBEIRO, F. (2011), 

p.13) 

Vocação da entidade: “um museu pluridisciplinar de Arte e de História, que articularia dois grandes 

circuitos: o da História da Cidade, desde as origens à actualidade (…) elegendo como temáticas 

estruturantes o crescimento urbano e a construção da sua monumentalidade patrimonial (…); e um 

circuito artístico (…).(PEREIRA, A. (2011), p.9) 

 

 

Acervo 

Dependência Administrativa do Acervo: Câmara Municipal de Setúbal 

Colecções da Entidade: Arte e arqueologia 

Política de incorporações: Sim  Data da última atualização: 2007 

“política de enriquecimento e de diversificação das colecções, que privilegiou as colecções documentais 

e artísticas bem como as de Arte Contemporãnea e se articulou com a programação anual de exposições 

temporárias.” (PEREIRA, A. (2011), p.10) 

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados: não  

mailto:museu.setubal@mun-setubal.pt


Ficha de Entidade 
Museu de Setúbal 

 
Sistema de inventário: In Patrimonium Plus 

Linguagem controlada ou thesaurus: não 

Responsável técnico e científico pelo acervo: Maria João Cândido 

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Personalidades relacionadas com o acervo de Tróia: Arronches Junqueiro 

Acervo de Tróia em exposição: Não 

Incorporação: Recolha 

Proveniência: Orla 

Origem/Historial: recolha de Arronches Junqueiro 

Exposições: Não 

Conservação: algumas peças fragmentadas 

Comentário: pequena colecção incompleta de recolhas efectuadas por Arronches Junqueiro em Tróia, 

publicadas n’ O Arqueólogo Português. 

 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

Publicações acerca da entidade: 
BORBA, F. (2010) – “O Museu de Setúbal e o seu fundador, João Botelho Moniz Borba”, in MUSA, 

Setúbal: FIDS e MAEDS, p.49-62. 

CÂNDIDO, M.J. (2011) – “O Museu de Setúbal e a arqueologia”, 50 anos Museu de Setúbal/Convento de 

Jesus (1961-2011), Câmara Municipal de Setúbal, pp.25-31. 

DUARTE, Ana (2001) – “Subsídios para a História dos Museus Municipais de Setúbal”, in Subsídios para o 

Estudo da História Local, Câmara Municipal de Setúbal, Setúbal, pp. 3 - 15. 

PEREIRA, A. (2011) – “Os 50 anos do Museu de Setúbal: um museu para a cidadania e para a liberdade”, 

50 anos Museu de Setúbal/Convento de Jesus (1961-2011), Câmara Municipal de Setúbal, pp.7-10. 

RIBEIRO, F. – “As Colecções de Arte como veículo para a missão do Museu”, 50 anos Museu de 

Setúbal/Convento de Jesus (1961-2011), Câmara Municipal de Setúbal, pp.13-23. 

VASCONCELOS, J.L., (1903) – “Projecto de um Museu Archeologico em Setúbal.” O Archeologo 

Português, vol.VII, Lisboa, p.18. 

Publicações do acervo de Tróia: 
JUNQUEIRO, A. (1899/1900) – “Estudos sobre a Tróia de Setúbal”, O Archeologo Português, Lisboa: 

Imprensa Nacional Museu Ethnographico Português, p.7-9. 

JUNQUEIRO, A. (1903) – “Estudos sobre a Tróia de Setúbal”, O Archeologo Português, vol VII, Lisboa: 

Imprensa Nacional - Museu Ethnographico Português, p.176-179. 

SEROMENHO, L. R. (2006) – “Arronches Junqueiro, o poeta arqueólogo”, Subsídios para a história local, 

vol. 2, [s.l.], Câmara Municipal de Setúbal, p.17-72. 

 



Ficha de Entidade 
Câmara Municipal de Grândola 

 

 

Nº 7 

Data: 01/03/2013 

Forma de Preenchimento: Apontamentos da visita 

 

Identificação da Entidade 

 
Logotipo: 

 

Designação: Câmara Municipal de Grândola 

Outras denominações: Setor de Museu e Património; Museu Municipal de Grândola (não criado) 

Morada: Rua Vaz Pontes, nº12, Grândola 

Contactos (tel., fax, e-mail): 269 450 039 

Website: www.cm-grandola.pt 

Museu Virtual: não 

Data de criação do museu/centro (documento fundador): 

Data de abertura ao público: 26 de Outubro 2012 

Tutela: Câmara Municipal de Grândola 

Presidente: Graça Nunes 

Integração na RPM: não abrangido 

Missão ou vocação da entidade: “Espaço de acolhimento e difusão de memórias e identidades locais, 

promotor da participação e da envolvência da comunidade nos seus projectos, de forma interactiva, 

procurando encontrar os meios adequados para a satisfação das necessidades culturais da população.” 

(retirado da Programação Museológica do Museu Municipal de Grândola) 

 

 
 

Acervo 

Dependência Administrativa do Acervo: Câmara Municipal de Grândola 

Colecções da Entidade: Etnologia e Arqueologia (Cerrado do Castelo) 

Política de incorporações: não Data da última atualização: 

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados: não 

Sistema de inventário: Manual, parcialmente em Excel. A Câmara irá adquirir o sistema Inpatrimonio 

Linguagem controlada ou thesaurus: não 

Responsável técnico e científico pelo acervo: Purificação Pereira 

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Personalidades relacionadas com o acervo de Tróia: Marisol Ferreira, António Faria 



Ficha de Entidade 
Câmara Municipal de Grândola 

 

 

Acervo de Tróia em exposição: 

“História Arqueológica de Grândola – Vestígios e Artefactos”: 

 nº183/8 ânfora sem bordo nem asas 

 Beltran IIB (com asa sem fundo) 

 Beltran IIB (com asa sem fundo) 

 nº8 – almofariz 

 MMG 787 – peso de rede 

 3 pesos de rede 

 10 moedas 

 nº155 – anel 

 nº156 – mascarão de sítula 

 nº153 – conta de colar de vidro 

 nº154 – cabela de alfinete de cabelo em osso 

 réplica do relevo mitraico 

Incorporação: Doação  

Proveniência: Orla 

Origem/Historial: recolhas de Hugo Marques e Paulo Rodrigues, doadas pela Universidade Livre e 

doações de António Faria 

Exposições: “Arqueologia no concelho de Grândola” temporária na Biblioteca Municipal de Grândola, 

em 2011 

Conservação: moedas tratadas por electrólise no Museu Municipal Pedro Nunes 

Comentário: Existe um inventário manual das peças, efectuado na década de 80, estando algumas das 

peças marcadas, no entanto nem sempre os números de inventário correspondem ao registo manual 

que se encontra na posse do Setor de Museu e Património Cultural da Câmara Municipal de Grândola. 

 
 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

Arquivo Fotográfico 

Museu Municipal de Grândola – Inventário Interno - Arqueologia 

Publicações acerca da entidade: 

Publicações do acervo de Tróia: 

DIOGO, A. M. D. e TRINDADE, L. (1998) - Uma perspectiva sobre Tróia a partir das ânforas. Contribuição 

para o estudo da produção e circulação das ânforas romanas em território português. O Arqueológo 

Português. Lisboa: 4:16, p.187-220. 

 



Ficha de Entidade 
Museu Municipal Pedro Nunes 

 

Nº8 

Data: 05/11/2012 

Forma de Preenchimento: Apontamentos em visita 

 

Identificação da Entidade 

 
Designação: Museu Municipal Pedro Nunes 

Outras denominações: Museu Municipal de Alcácer do Sal 

Morada: Praça do Município 7580 Alcácer do Sal  

Contactos (tel., fax, e-mail): 

Telefone: 265 610 040  

Fax: 265 610 079  

E-Mail: cmalcacer@mail.telepac.pt 

Website: http://www.cm-alcacerdosal.pt/PT/Visitar/MuseuseMonumentos/Paginas/MuseuPedroNunes.aspx 

Museu Virtual: não 

Data de criação do museu/centro (documento fundador): 15/10/1894 

Data de abertura ao público: 1988 

Tutela: Câmara Municipal de Alcácer do Sal 

Director: António Rafael Carvalho 

Integração na RPM: Suspenso 

Missão ou vocação da entidade: não definida 

 
 

Acervo 

Dependência Administrativa do Acervo: Câmara Municipal de Alcácer do Sal 

Colecções da Entidade: Arqueologia e Cerâmica moderna 

Política de incorporações: Regulamento entregue, por aprovar 

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados: Não 

Sistema de inventário: Filemaker 

Linguagem controlada ou thesaurus: Não 

Responsável técnico e científico pelo acervo: 

Gabinete de Arqueologia da CMAS 

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Personalidades relacionadas com o acervo de Tróia:  

Acervo de Tróia em exposição: Não 

Incorporação: Recolha e doações 

Proveniência: Orla 

mailto:cmalcacer@mail.telepac.pt
http://www.cm-alcacerdosal.pt/PT/Visitar/MuseuseMonumentos/Paginas/MuseuPedroNunes.aspx


Ficha de Entidade 
Museu Municipal Pedro Nunes 

 

Origem/Historial:  

Exposições: - 

Conservação: algumas peças tiveram processos de conservação e restauro 

Comentário: O museu encontra-se em requalificação, estando a colecção depositada no edifício da Câmara 

Municipal de Alcácer do Sal. 

 
 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

Publicações acerca da entidade: 

Publicações do acervo de Tróia: 

DIOGO, A. M. D. e TRINDADE, L. (1998) - Uma perspectiva sobre Tróia a partir das ânforas. Contribuição para o 
estudo da produção e circulação das ânforas romanas em território português. O Arqueológo Português. 
Lisboa: 4:16, p.187-220. 

 



Ficha de Entidade 
Museu de Évora 

 

Nº9 

Data: 16/10/2012 

Forma de Preenchimento: Apontamentos de visita 

 

Identificação da Entidade 

 
Logotipo: 

 

Designação: Museu de Évora 

Outras denominações: 

Morada: Largo Conde de Vila Flor, 7000-804 Évora 

Contactos (tel., fax, e-mail): 266 702 604 

Website: http://museudevora.imc-ip.pt/ 

Museu Virtual: Não 

Data de criação do museu/centro (documento fundador): Decreto-lei de 1/03/1915 

Data de abertura ao público: a mesma 

Tutela: Direcção Regional de Cultura do Alentejo 

Director: António Miguel Alegria 

Integração na RPM: sim 

Missão ou vocação da entidade: Regulamento em aprovação 

 

 
 

Acervo 

 

Dependência Administrativa do Acervo: DRC Alentejo 

Colecções da Entidade: Escultura, Pintura, Arqueologia 

Política de incorporações: não 

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados sim 

Sistema de inventário: Matriz 3.0 

Linguagem controlada ou thesaurus: Manuais IMC 

Responsável técnico e científico pelo acervo: 

António Miguel Alegria  

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Personalidades relacionadas com o acervo de Tróia: Frei Manuel do Cenáculo 

Acervo de Tróia em exposição: Sim 

Incorporação: A colecção de Frei Manuel do Cenáculo foi incorporada por transferência da Biblioteca Pública 



Ficha de Entidade 
Museu de Évora 

 

de Évora. 

Proveniência: No inventário a única peça identificada com proveniência de Tróia é a lucerna mencionada por 

ME 3389.  

Origem/Historial: recolhas de Frei Manuel do Cenáculo 

Exposições:  

“Mensagens. Escultura Romana do Museu de Évora” - Museu Nacional de Arte Romano (Mérida: 2005-11-08 a 
2006-01-10) 
"Imagens e Mensagens" - Casa do Arco (Vila de Frades 2006-05-18 a 2006-12-31) 
"Imagens e Mensagens, A escultura Romana do Museu de Évora” Convento dos Remédios (2007 a 2008) 
"Imagens e Mensagens" Museu D.Diogo de Sousa (Braga 2008-07-25 a 2008-12-31) 

Conservação: lucerna foi tratada no Museu D. Diogo de Sousa (Braga) 

Comentário: desde Março de 2013 que se encontra em exposição no corredor de arqueologia a lucerna da 

colecção de Frei Manuel do Cenáculo. 

 

 
 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

 

Publicações acerca da entidade: 

ALEGRIA, A.; CAETANO, J. O. (2007) «Nascer na convulsão: os primeiros anos do Museu de Évora, 1915-1930» 
[em linha]. Cenáculo: Boletim on-line do Museu de Évora, 1. Évora: Museu de Évora, pp. 1-13. 

SIMÕES, A. F. (1869) - Relatório acerca da renovação do Museu Cenáculo, Évora: Typ. da Folha do Sul, p. 38. 

Publicações do acervo de Tróia: 

BARATA, A. F. (1903) – Catálogo do museu archaeologico da cidade de Évora, anexo de sua biblioteca, Lisboa: 
Imprensa Nacional. 
 
CAETANO, J. O. (2005) - Os restos da Humanidade. Cenáculo e a Arquelogia. AAVV : Imagens e Mensagens. 
Escultura Romana do Museu de Évora. Évora, 48-56. 
 
ALARCÃO, A. et.al. (1989) - O Vidro em Portugal. Lisboa: Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial.  
 
MORAIS, R. (2010) – A colecção de lucernas romanas do Museu de Évora 

 



Ficha de Entidade 
Câmara Municipal de Mafra 

 

Nº10 

Data: 10/12/2012 

Forma de Preenchimento: Apontamentos de visita 

 

Identificação da Entidade 
 
Logotipo: 

 

Designação: Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Mafra 

Outras denominações:  

Morada:  

Complexo Cultural Quinta da Raposa 

Largo Coronel Brito Gorjão  

2640-492 Mafra 

Contactos:  

Tel.: 261 819 711 

Fax: 261 819 713  

E-mail: arqueologia@cm-mafra.pt 

 Website: http://www.cm-mafra.pt/cultura/gab_arq.asp  

Museu Virtual: não 

Data de criação do museu/centro (documento fundador): 

Data de abertura ao público: 

Tutela: Câmara Municipal de Mafra 

Director: 

Integração na RPM: não aplicável 

Missão ou vocação da entidade: dinamizar o património cultural do concelho, possuindo uma forte componente didática 

(informação oral) 

 
 

Acervo 
 

Dependência Administrativa do Acervo: Câmara Municipal de Mafra 

Colecções da Entidade: Arqueologia 

Política de incorporações: não 

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados não 

Sistema de inventário:  

Inventariado em 2001 em Filemaker, já convertido em InPatrimonio (Sistemas de Futuro), software utilizado juntamente 

maito:arqueologia@cm-mafra.pt
http://www.cm-mafra.pt/cultura/gab_arq.asp


Ficha de Entidade 
Câmara Municipal de Mafra 

 

 

com o Inarte 

Linguagem controlada ou thesaurus: não 

Responsável técnico e científico pelo acervo: Dra. Paula Cordas 

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Personalidades relacionadas com o acervo de Tróia: Mestre Soares Branco 

Acervo de Tróia em exposição: não 

Incorporação: Doação 

Proveniência: Foz do Sado em frente à Caldeira 

Origem/Historial: recolhas do Mestre Soares Branco 

Exposições: não 

Conservação: limpeza mecânica e química, restauro 

Comentário: 

A colecção de ânforas publicada por Élvio Sousa e Eurico Sepúlveda (1997) não se encontra actualmente neste local. 

 
 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

 

Publicações acerca da entidade: 

 

Publicações do acervo de Tróia: 

LOUREIRO, V., MARTINHO, C. (2002) - A colecção de arqueologia subaquática do Mestre Soares Branco. 
Os pesos de rede de Tróia e de Quarteira. Boletim Cultural. Câmara Municipal de Mafra: 244-260. 

SOUSA, É. M., SEPÚLVEDA E. (1997) - A colecção de "contentores" cerâmicos de Tróia de Setúbal 
conservada no Museu Municipal de Mafra. Mafra: Câmara Municipal de Mafra, (Sep. do Boletim Cultural [da 
Câmara Municipal de Mafra], p. 143-158. 

 

 



 
Ficha de Entidade 

Museu Municipal Leonel Trindade 
 

Nº 11 

Data: 19/12/2012 

Forma de Preenchimento: Apontamentos de visita 

 

Identificação da Entidade 

 
Logotipo: 

 

Designação: Museu Municipal Leonel Trindade 

Outras denominações: Museu Municipal de Torres Vedras 

Morada: 

Praça 25 de Abril 

Convento da Graça - 2560 Torres Vedras 

Contactos (tel., fax, e-mail):  

Tel.: 261 310 484  

E-mail: museu@cm-tvedras.pt 

Website: http://www.cm-tvedras.pt/viver/cultura/museu-municipal/ 

Museu Virtual: não 

Data de criação do museu/centro (documento fundador): 21 de Junho de 1929 

Data de abertura ao público: 28 de Julho de 1929 

Tutela: Câmara Municipal de Torres Vedras 

Integração na RPM: sim 

Missão ou vocação da entidade: “O Museu tem como missão a interpretação, preservação e divulgação do 

passado, das vivências e tradições locais, aliadas a uma componente educativa e de lazer, para fruição das 

gerações do presente e do futuro.” (retirado do site http://www.cm-tvedras.pt/cultura/museu-

municipal/enquadramento-museu/ a 17/12/2012) 

 
 

Acervo 

 

Dependência Administrativa do Acervo: Câmara Municipal de Torres Vedras 

Colecções da Entidade:  

 paleontologia,  

 arqueologia   

 arquitectura 

mailto:museu@cm-tvedras.pt
http://www.cm-tvedras.pt/cultura/museu-municipal/enquadramento-museu/
http://www.cm-tvedras.pt/cultura/museu-municipal/enquadramento-museu/


 
Ficha de Entidade 

Museu Municipal Leonel Trindade 
 

 

 escultura (séculos XVI-XVII)  

 pintura (séculos XV-XVII). 

Política de incorporações: Não  Data da última atualização: 

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados: não 

Sistema de inventário: material não inventariado 

Linguagem controlada ou thesaurus: não 

Responsável técnico e científico pelo acervo: Isabel Luna 

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Personalidades relacionadas com o acervo de Tróia: Eurico Sepúlveda, Anabela Frasão, Rui Frasão e Delfim 

Santos 

Acervo de Tróia em exposição: não 

Incorporação: Doação e aquisição 

Proveniência: Orla 

Origem/Historial: uma pequena colecção de materiais romanos recolhidos na orla do estuário do Sado, doados 

por Anabela Frasão, Rui Frasão e Eurico Sepúlveda, em 1999 e outra colecção adquirida a Delfim Santos em 

1989 

Conservação: peças fragmentadas 

 
 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

Publicações acerca da entidade: 

TRINDADE JÚNIOR, L.; LUNA I. de (1990) - Museu Municipal de Torres Vedras. Cem mil anos de História. 
Sessenta anos de vida. Torres Cultural. Torres Vedras. 3, p. 38-43. 

Publicações do acervo de Tróia: 

DIOGO, A. M. D. e TRINDADE, L. (1998) - Uma perspectiva sobre Tróia a partir das ânforas. Contribuição para o 
estudo da produção e circulação das ânforas romanas em território português. O Arqueológo Português. 
Lisboa: 4:16, p.187-220 

 



 
Ficha de Entidade 

 

 

Nº 12 

Data: 17/04/2013 

 

Identificação da Entidade 

Designação: Anexo do Palacete Sottomaior  

Outras denominações: Armazém do IPPAR; Depósito das Intervenções do IPPAR nas Ruínas de Tróia  

Morada: 7570 TRÓIA 

Contactos (tel., fax, e-mail): - 

Website: - 

Museu Virtual: - 

Tutela: DRCA 

Integração na RPM: não aplicável 

 

Acervo 

Dependência Administrativa do Acervo: DRCA 

Colecções da Entidade: materiais arqueológicos das intervenções do IPPAR nas Ruínas de Tróia  

Política de incorporações: Não  Data da última atualização: 

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados não 

Sistema de inventário: listagem em word 

Linguagem controlada ou thesaurus: não 

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Personalidades relacionadas com o acervo de Tróia: António Cavaleiro Paixão 

Acervo de Tróia em exposição: sim 

 Incorporação: Recolha, Escavação 

Proveniência: Mausoléu, Orla, Montante da R. da Princesa 

Origem/Historial: Local de depósito do espólio das escavações resultantes dos trabalhos da equipa do IPPAR 

Inventário:  

Segundo o Projecto “Valorização da Estação Arqueológica de Tróia (1ª fase)”, autorizado em 2000 foi realizado 

o inventário do espólio arqueológico aqui depositado. 

No entanto, muito do material não apresenta marcação. As peças do artigo da RPA tinham marcações e 

tivemos acesso a uma listagem de contentores, em word, graças a Esmeralda Gomes, que também fez parte da 

equipa dirigida por António Cavaleiro Paixão.  

Exposições: vitrina Aqualuz Suite Hotel Apartamentos, (vitrina montada pela equipa de arqueologia do 

troiaresort) 

 

http://arqueologia.igespar.pt/?sid=projectos.resultados&subsid=2353389&vt=2440000


 
Ficha de Entidade 

 

 

 Diogo e Paixão 2001 

Nº de Inventário: IPPAR 1323 
Proveniência: IPPAR 
Descrição: Bordo de ânfora regional Sado 1 

 
Diogo e Paixão 2001 

Nº de Inventário:  IPPAR 621 
Proveniência:  IPPAR  
Descrição: Ânfora africana IID 

 Nº de Inventário:   
Proveniência:  IPPAR  
Descrição: Bilha 

 Nº de Inventário:   
Proveniência:  IPPAR  
Descrição: Bilha 

 

Conservação: Objectos publicados no artigo da RPA levaram tratamento em cera, há objectos com fragmentos 

colados; 

 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

Publicações acerca da entidade: 

Publicações do acervo de Tróia: 

DIOGO, A. M. D. e PAIXÃO, A. C. (2001) – Ânforas de escavações no povoado industrial romano de Tróia, 
Setúbal. Revista Portuguesa de Arqueologia. Lisboa: 4:1, p.117-140. 

 



Ficha de Entidade 
Troiaresort 

 

Nº 13 

Data: 23/04/2013 

 

Identificação da Entidade 

 
Logotipo: 

 

Designação: Troiaresort 

Outras denominações: Troiaruinas 

Morada: 7570 Tróia 

Contactos (tel., fax, e-mail):  

265499400 

arqueologia@troiaresort.pt 

Website: www.troiaresort.pt 

Museu Virtual: não 

Data de criação do museu/centro (documento fundador): Protocolo 2005 

Data de abertura ao público: 1/06/2010 

Tutela: Sonaecapital 

Director: João Madeira 

Integração na RPM: não aplicável 

Missão ou vocação da entidade: “O troiaresort mantém uma atitude de respeito pelo meio em que está 

integrado, que se reflecte, por um lado, na protecção dos seus recursos naturais e, por outro, na conservação 

do seu património histórico, permitindo aos que o visitam desfrutar de experiências memoráveis.” 

(www.sonaeturismo.com)  

“Assegurar a preservação das Ruínas de Tróia, Monumento Nacional; proporcionar a fruição cultural e 

ambiental das Ruínas de Tróia; contribuir para a sustentabilidade do sítio arqueológico” (Reflexão Estratégica 

2012 – Ruínas de Tróia) 

 

Acervo 

Dependência Administrativa do Acervo: Troiaresort (segundo Protocolo de 2005 compete a esta entidade a 

gestão e usufruto do sítio arqueológico) 

Colecções da Entidade: Arqueologia  

Política de incorporações: Não  Data da última atualização: 

Incorpora ou tem à sua guarda/depósito bens classificados: não 

Sistema de inventário: Filemaker 

http://www.sonaeturismo.com/


 
Ficha de Entidade 

Troiaresort 
 

 

Linguagem controlada ou thesaurus: Manual de Procedimentos 

Responsável técnico e científico pelo acervo: Inês Vaz Pinto 

Acervo Arqueológico de Tróia: 

Acervo de Tróia em exposição: sim 

Incorporação: Escavação 

Proveniência: Oficina 1, Oficina 1 (TPV), Oficina 1 e área a SE da Oficina 2, Oficina 2, Oficina 2 – Pátio 2A (em 

campo mencionado como Pátio B1), Oficina 2 – Pátio 2B (em campo mencionado como Pátio B2), Oficina 2 – 

E1, Oficina 2 – E2, Oficina 2 – E3 – Canalização 1, a NW da Oficina 2, a SE da Oficina 2, Comp. a SE da Oficina 2, 

Oficina 6, Basílica , Rua da Princesa, Rec. Verde, Sond.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e a Oeste da Necrópole 

das Sepulturas de Mesa (ONM). Mas também há recolhas/achados de superfície a N do núcleo I, Oficina 7, 8 e 

9 (Núcleo Xa), Oficina 10 (Núcleo Xb), Oficina 2/Mausoléu, Ponta do Verde, Porto Romano, Canto com dois 

muros (à esq. antes de se chegar à est.), Junto ao poço das termas, Junto às termas, Estação Arqueológica, 

Necrópole do Mausoléu - Extremidade NW e Orla. 

Origem/Historial: campanhas de escavação desde 2007 

Exposições:  

“Tróia Romana” - troiagolf 

“A arqueologia no concelho de Grândola” – Biblioteca da Câmara de Grândola 

Vitrina no Aqualuz Suite Hotel Apartamentos 

Conservação:  

Peças em metal e moedas - Andreia Machado (Museu Municipal de Portimão);  

Moedas - Matthias Tissot (Museu Nacional de Arqueologia); 

Cerâmica - Escola de Conservação da Universidade Autónoma de Lisboa 

 

Fontes e Bibliografia  

Biblioteca ou Arquivo histórico ou Fundos documentais: 

Arquivo Fotográfico Françoise Mayet 

Arquivo Fotográfico Manuel Farinha dos Santos 

Cópia do manuscrito de António Inácio Marques da Costa 

Publicações acerca da entidade: 

Publicações do acervo de Tróia: 

ENCARNAÇÃO, J. de et alli (2012) - "Árula funerária de Tróia”. Ficheiros Epigráficos, 99, Coimbra: Faculdade de 

Letras. 

PINTO, I. V.; MAGALHÃES, A. P.; CABEDAL, V. (no prelo) - O núcleo fabril do Recanto do Verde (Tróia). Setúbal 
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Apêndice F – Análise SWOT Museu de Tróia 

MUSEU MONOGRÁFICO DE TRÓIA – ANÁLISE SWOT 

Oportunidades 
• Pólo cultural de qualidade, colmatando a 

sazonalidade da região 
• Localização em região turística em 

desenvolvimento 
• Gerar uma economia paralela na região 

decorrente das necessidades geradas pelo 
turismo cultural e arqueológico em particular  

• Melhorar/Valorizar a atractividade da visitação 
do sítio arqueológico  

• Possibilidade de integração na RPM o que 
permite a ligação em rede a outros museus 
com colecções de Tróia 

• Possibilidade de receber e organizar 
exposições temporárias (“Blockbusters” da 
arqueologia) 

• Renovação das exposições temporárias, 
podendo atrair a repetição da visita ao sítio 

Ameaças 
• Falta de investimento 
• Acessibilidade (fora de um centro urbano) 
• Comunidade local pouco numerosa 
 

Forças 
• Missão/vocação de investigação 
• Ênfase na preocupação de conservação da 

colecção 
• Valorização do contacto com o objecto (maior 

lacuna manifestada pelo visitante actual) 
• Possibilidade de manutenção do acervo móvel 

junto do sítio arqueológico 
• Reunião do futuro acervo da jazida 

arqueológica (cumprindo a legislação nacional) 
• Possibilidade de incorporação de doações de 

espólio  

Fraquezas 
•  Objectos do Museu Nacional de Arqueologia e 

de outros museus não fazem parte da colecção  
• Custos de manutenção e funcionamento 
• Dificuldades de sustentabilidade 
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Apêndice G – Análise SWOT Centro de Interpretação de Tróia 

 

  

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DAS RUÍNAS ROMANAS DE TRÓIA – ANÁLISE SWOT 

Oportunidades 
• Localização em região turística em 

desenvolvimento 
• Gerar uma economia paralela na região 

decorrente das necessidades geradas pelo 
turismo cultural e arqueológico em particular  

• Melhorar/Valorizar a atractividade da 
visitação do sítio arqueológico  

• Levar os públicos a proteger o seu património 
• Gerar interesse acrescido pelo património 

cultural  

Ameaças 
• Falta de investimento 
• Acessibilidade (fora de um centro urbano) 
• Comunidade local pouco numerosa 
• Impossibilidade de integração na RPM 

Forças 
• Discurso emotivo e de sensibilização 

patrimonial   
• Centrado no visitante e na oferta de 

ferramentas para este analisar o sítio 

Fraquezas 
• Repetição de explicações dadas nos percursos 

de interpretação  
• Não renovação por falta de programa de 

investigação/Desactualização dos conteúdos 
• Continuação da dispersão do acervo 

arqueológico do sítio  
• Impossíbilidade de recepção de doações 
• Impossibilidade de manutenção e captação 

das colecções de peças arqueológicas do sítio 
• Sem missão/vocação de investigação 

Estagnação do projecto de investigação 
• Custos de manutenção e funcionamento 
• Dificuldade de Sustentabilidade 
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Apêndice H Programação de Espaços e Funções do Museu de Tróia  

Museu de Tróia 
Programação de Espaços e Funções1 

ÁREA PÚBLICA 
(sem colecções) 

Exterior Parque de Estacionamento* 

Doca (acesso ao sítio de barco) 

Parque de merendas 

Jardim/Horta Romana 

Interior Recepção-Loja* 

Instalações Sanitárias* 

Cafetaria 

Serviço Educativo/Ludoteca 

Condicionada Auditório Polivalente/Sala de Reuniões 

ÁREA PÚBLICA 
(com colecções) 

Exterior Ruínas Romanas – área aberta ao público* 

Interior Sala de Exposição Permanente*  

Sala de Exposições Temporárias 

Condicionada Centro de Documentação 

Reserva Visitável 

Ruínas Romanas – áreas reservadas para 
realização de eventos 

ÁREA PRIVADA 
(sem colecções) 

Área Administrativa Sala da Direcção* 

ÁREA PRIVADA 
(com colecções) 

Área Técnica Gabinetes de investigadores/colaboradores* 

Sala de Inventário/Lavagem de 
materiais/Laboratório de 
Fotografia/Gabinete de Conservação e 
Restauro* 

Reservas Reserva de Acervo móvel* 

Sala de Metal 

Ruínas Romanas - Reserva Arqueológica* 

* áreas prioritárias para o desenvolvimento do Museu de Tróia 

  

                                                           
1 De acordo com Barry e Gail Lord (Lord, 1998: 152), um museu deve ser composto por estas 4 
áreas. 
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Exposição Permanente: 

Área 1 – A sala das descobertas /A descoberta de Tróia 
Missão: Contextualizar os objectos que serão apresentados no museu, procurando enquadrar 
o visitante na época das primeiras menções das Ruínas Romanas de Tróia e sensibilizar para a 
arqueologia enquanto ciência 
- Recriação de um gabinete de curiosidades, com mobiliário do século XVII, com memorabilia, 
com retrato de Marquês de Angeja (MNAA) com quadros de André de Resende e Gaspar de 
Barreiros, para de uma forma mais visual se apresentarem as primeiras menções das Ruínas. 
- Ecrã passando filme com encenação da escavação da rua da princesa feita a partir dos 
diários de escavação da SAL (com leitura dos diários em voz off). 
- Ecrã táctil com imagens dos primeiros documentos que referem Tróia (Biblioteca Nacional 
Digital) e com os Arquivos fotográficos das escavações (Arquivo Manuel Farinha dos Santos, 
Arquivo Fotográfico do MNA, Françoise Mayet, troiaresort) 
- Área com explicação dos princípios base de arqueologia 
- Em áudio-guia entrevistas a arqueólogos que escavaram em Tróia ou que estiveram ligados 
ao sítio (ex.: excertos da entrevista TSF de 2012 Jorge d’Alarcão)  
Área 2 – O mundo romano  
Missão: introdução/enquadramento, sobretudo para o público estrangeiro e escolar, 
enquadrando o sítio arqueológico nos costumes e práticas de época romana, permitindo 
integrar o visitante no passado histórico do sítio. 
5 temas:  

a. A exploração dos recursos da região 
- captação de água (poços) 
- actividade piscatória (objectos como anzóis, pesos de rede, agulhas de rede, 
lucernas com cenas de pesca) 
- salinas 
- olarias (peças de produção regional – cerâmica comum, ânfora, cerâmica de 
construção) 
- produtos alimentares (exposição de fauna mamalógica, malacológica e ictiológica; 
eventualmente recorrer a cerâmicas com figuras de animais – terra sigillata e 
lucernas com cenas de caça) 

b. A economia 
Como elemento principal esta sala deverá ter uma parede central com um baixo 
relevo do Império Romano onde possam ser colocados objectos com diversas 
proveniências encontradas em Tróia ilustrando a dinâmica do porto romano. (peças 
principais: ânforas produzidas fora da Lusitânia, terra sigillata, moedas) 
Recriação de um navio em corte com colocação de ânforas originais inteiras (ânforas 
de tipo Dressel 14) 

c. A vida quotidiana 
- os banhos (objectos das termas) 
- vestuário (objectos de adorno) 
- habitações (lucernas com cenas da vida doméstica) 
- lazer (jogos romanos; lucernas com cenas de circo e de anfiteatro) 

d. O mundo funerário 
- Inumação  
Necrópole da Caldeira (no caso da possibilidade do depósito de algumas peças do 
MNA aqui deverá ser recriada uma parte da Necrópole da Caldeira) 
Necrópole de sepulturas tipo mesa 

Necrópole do Mausoléu 

Enterramentos em ânfora 
- Cremação (recriação de área com nichos e colocação de urnas) 
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- Epigrafia (colecção de epigrafes funerárias como Trophime, Cornelia Augusta, Mario 
Antioco – caso se considere o seu depósito) 

e. As religiões 
- Cristianismo (pintura mural com 3 cruzes páteas; ecrã digital com interpretação das 
pinturas da Basílica; lucernas com crísmon) 
- Mitraismo (relevo mitraico, sarcófago e lucernas com representações de Mitra) 
- Outros deuses (lucernas com representações de Baco, Diana, Isis e Cibele, Mercúrio, 
Vitória) 

Área 3 – Problemáticas 
Missão: área de exploração de alguns temas particulares das Ruínas Romanas de Tróia, 
sobretudo para públicos que não tenham esgotado o seu interesse nas duas primeiras áreas. 
Esta área deve estar em constante renovação, actualizando-se à medida das novas 
problemáticas proporcionadas pelo progredir das investigações. 

a. O grande complexo industrial de Tróia 
b. As causas do declínio de Tróia (materiais tardios provenientes da lixeira escavada no 

sítio) 
c. Cetóbriga onde fica? 

Área 4 – “O museu imaginário” 
Missão: função pedagógica sobre o princípio da não recolha de elementos dos sítios 
arqueológicos e dos problemas de conservação inerentes a um museu de ar livre 
Parte I – Objectos desaparecidos das Ruínas Romanas 
Vitrinas vazias com hologramas das peças mais emblemáticas: 

• esqueletos retirados das sepulturas da Necrópole do Mausoléu 

• Patera que se encontrava na casa do Duque de Palmela 

• Crísmon da Basílica, desenhado por Inácio Marques da Costa 

• Colunas da Basílica 

• Inscrições: Lúcio Júlio Valente; Licínia Gala; Licínio Fabiano; Pácia Lepidina; Lúcio Víbio 
Calistrato, Lúcio Cornélio Boco 

• Lâmpada de bronze com figuras de relevo (XARO, G. (1860) – “Lampada de bronze 
com figuras de relevo”, in Archivo Pittoresco, III, Lisboa, p.320) 

• Caixão em chumbo com antiguidades fenícias? 

• Peças perdidas da colecção de Arronches Junqueiro? 
Parte II – Peças expostas noutros museus 
Ecrã interactivo com gravuras das peças que conforme a movimentação das pessoas fazem 
descobrir a fotografia da peça e o nome do Museu onde se encontra depositado. 

• Lucerna de Frei Manuel do Cenáculo 

• Sítula da Câmara de Grândola 

• Crísmon do MAEDS 

• Colecções MNA (nomeadamente os considerados Bens de Interesse Nacional) 
Exposições Temporárias: 

• Escavações recentes em Tróia (Os tanques de salga da Oficina 2; a lixeira da Oficina de 
salga 1; a orla do estuário,…) 

• Temáticas (MNA,…) 

• Blockbusters da Arqueologia (Louvre, British Museum, Metropolitan Museum of 
Art,…) 
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Apêndice I – Breve reflexão sobre os Recursos do Museu de Tróia 

Este apêndice pretende contribuir para a planificação dos recursos de um museu, 

nomeadamente os seus recursos humanos e financeiros, sendo que segundo a lei-

quadro dos museus (Art. 85º do Decreto-lei 47/2004) estes recursos são necessários 

para assegurar a sustentabilidade duma futura instituição cultural. Acrescente-se ainda 

uma secção para a análise dos recursos de divulgação, ainda que não considerado na 

legislação nacional, mas igualmente observado no presente projecto como um recurso 

necessário à sua sustentabilidade, neste caso na sua integração com a estratégia de 

promoção do empreendimento turístico no qual se inserem as Ruínas Romanas de 

Tróia. Numa óptica de dessazonalização do destino e de internacionalização do sítio 

arqueológico, de relevo para a comunidade arqueológica internacional, procurou-se 

maximizar a eficiência dos recursos, para que tal projecto não fosse inviabilizado. 

Os recursos humanos de um museu organizam-se segundo a função e 

globalmente podemos considerar que devem ter em conta 3 componentes: os activos 

(colecções, documentação, conservação); as actividades (investigação, exposição, 

interpretação) e a administração. No caso do Museu Monográfico de Conimbriga, por 

exemplo, segundo o seu Regulamento há pessoal dedicado aos activos (conservadores 

do museu; arqueólogos; técnicos superiores; pessoal técnico de conservação e 

restauro; pessoal técnico profissional de conservação e restauro; pessoal artífice 

mosaicista e pessoal operário), às actividades (vigilância e recepção das Ruínas, Museu, 

Loja, Bilheteira, Atendimento escolar) e à administração (pessoal administrativo e 

pessoal auxiliar administrativo) num total de 14 elementos. 

Actualmente, trabalham 3 arqueólogas a tempo inteiro com contratos a termo 

incerto no Projecto de Valorização das Ruínas Romanas de Tróia. A esta equipa de 

arqueologia compete assegurar todo o funcionamento das Ruínas Romanas de Tróia 

desde a sua investigação até à sua divulgação. Considera-se no presente trabalho que 

seria necessário um aumento dos recursos humanos para assegurar o funcionamento 

desejado de um sítio arqueológico com um museu. Todavia o exemplo de Conimbriga 

não pode servir de paradigma, sendo que neste exercício de pensar os recursos 

humanos de um futuro Museu de Tróia pretendeu-se recorrer ao menor número de 

pessoal, de forma a evitar a inviabilidade económica do projecto. O aumento de 
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capacidade dos Recursos Humanos deste sítio deverá ser gradual, pelo que a presente 

proposta não sugere a sua concretização imediata, mas deverá ser executada à medida 

da própria progressão do Projecto de Valorização das Ruínas Romanas de Tróia. 

Considera-se que o funcionamento de um museu completo implicará 

necessariamente um aumento da equipa a trabalhar em Tróia, tendo por base o 

quadro referencial do ICTOP, acumulando-se algumas das funções sugeridas em 

apenas alguns elementos, por forma a maximizar a eficiência dos recursos.  

Propõe-se para discussão uma estrutura hierárquica do seguinte tipo:  

 

A verde assinalaram-se elementos fundamentais para o prosseguir da 

investigação, mas que não irão compor o quadro permanente de pessoal e cujo 

financiamento propomos ser assegurado por orçamentos externos aos do museu em 

regime de parcerias, nomeadamente através de Universidades.  

Em primeiro plano teríamos assim um director, que conforme previsto no Art. 

44º da lei-quadro 47/20042 é uma figura obrigatória, mas cujas características não 

estão definidas na legislação. No momento actual, com todas a novas necessidades 

geradas em torno das instituições culturais, um director de museu deve ter na base um 

bom conhecimento das colecções, mas não descurar a sustentabilidade financeira do 

museu, devendo ter uma dupla visão do museu enquanto pólo sem objectivos 

comerciais, mas com preocupações económicas, supervisionando todas as áreas e 

                                                           
2
 “o museu deve ter um director” 

Director 

Arqueólogo-director

Outras equipas de 
arqueologia

Gestor das Colecções

Gestor do Acolhimento, 
Serviço Educativo, 

Centro de 
Documentação

3 vigilantes/

recepcionistas

Assistente 
Administrativo

Estrutura hierárquica dos recursos humanos do Museu de Tróia. 
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representando o museu de forma isenta. Seria ainda essencial considerar a relação do 

director com a tutela e a facilidade de relacionamento com outras organizações que 

permitissem uma integração do museu com diversas áreas, desde o turismo até ao 

ensino.  

O director deverá ter uma boa interacção com a comunidade científica 

arqueológica, ser pró-activo e dinâmico, com qualidades de liderança e capacidade de 

coordenação de equipas, fazendo o equilíbrio entre por um lado activos e actividades e 

por outro lado a administração, respondendo a este directamente um assistente 

administrativo e um gestor das colecções. Não se propõe seguir o modelo de gestão 

bicéfala aplicado em alguns dos modelos de museus da Europa, mas reproduzir-se-ia 

esta faceta dual de administração e activos/actividades, através da existência de um 

gestor de colecções e de um assistente administrativo cujo resultado seria equilibrado 

pelas decisões de um director. 

A transparência e delegação de competências seriam ainda outras características 

essenciais ao director, devendo para isso considerar-se uma equipa qualificada e 

competente que iremos analisar já de seguida. 

O Assistente Administrativo teria a preocupação fundamental de angariar apoios 

financeiros; coordenar, juntamente com o responsável de marketing do Troiaresort, a 

divulgação e comunicação das Ruínas Romanas de Tróia e tratar de questões 

administrativas como a gestão dos Recursos Humanos, reportando a ele a equipa de 

acolhimento e vigilância que asseguraria a abertura do sítio arqueológico e do museu. 

Tal como sucede no Museu Monográfico de Conimbriga e proposto no Manual de 

gestión de museos (Lord e Lord, 1998), os seus principais sectores de acção seriam a 

Receita, a Despesa, o Pessoal e o Expediente, propondo-se acrescentar no caso de 

Tróia a Divulgação. 

O Arqueólogo-director dirigiria o Campo Arqueológico das Ruínas Romanas de 

Tróia (incluindo escavações próprias e de outras equipas de arqueologia que através 

de meios próprios constituam projectos de investigação do sítio arqueológico) para 

que se pudessem coordenar diversas equipas de investigação e simultaneamente 

dirigir o Inventário dos bens móveis provenientes de escavações no sítio arqueológico, 

que tem necessariamente que estar sob a mesma alçada de quem dirige os trabalhos 
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de campo, reportando a este um gestor de colecções mais dedicado por sua vez ao 

inventário e à componente expositiva, função esta que seria de extrema importância 

na actualização do museu. 

Assim o Arqueólogo-director teria a ambivalência de dirigir por um lado os 

trabalhos de campo e por outro o inventário, à semelhança do que ocorre no 

Metropolitan Museum of Art onde os conservadores do Departamento de Arte 

Romana e Grega conduzem escavações em diversos sítios do Médio Oriente, 

considerando que esta actividade contribui para o estudo das colecções que possuem 

no museu. 

Para manter o funcionamento do complexo museológico e de um sítio 

arqueológico com a extensão potencial de 1,5km num horário de abertura 

permanente ao longo de todo o ano, encerrando ao público apenas à segunda-feira, 

será necessário um mínimo de 3 vigilantes/recepcionistas, capazes de assegurar o 

horário de abertura da bilheteira do Museu e da loja, a entrada no núcleo central das 

Ruínas Romanas e na Basílica paleocristã. Ao contrário do que sucede actualmente 

propomos que a segurança, actualmente a cargo de uma empresa privada, contratada 

pela Troiaresort, passe a ser assegurada pelos vigilantes/recepcionistas que com a 

devida formação possam cuidar de forma eficaz do património do museu. 

Esta equipa deverá ser ainda coordenada por um responsável, que assegurará os 

3 postos e cumprirá o funcionamento da instituição por ausência de um dos 

vigilantes/recepcionistas (folgas, gozo de férias, baixa por doença ou outros motivos 

justificativos). O responsável pelo acolhimento dos públicos nas Ruínas Romanas de 

Tróia deve ainda acumular a responsabilidade do Serviço Educativo e do Centro de 

Documentação do Museu de Tróia. 

No caso particular do responsável pelo Serviço Educativo, conforme expresso no 

Decreto-lei nº55/2001 (introdução): “As importantes funções do serviço educativo de 

um museu, dirigidas a públicos diferenciados cada vez mais exigentes, não dispensam 

um trabalho de equipa alargado, coordenado por um conservador e desempenhado 

por técnicos de nível superior e médio com formação inicial diversificada, definida 

pelas particularidades das colecções e dos objectivos de cada museu”. Assim este 

colaborador deve estar directamente sob a alçada do gestor das colecções, a par do 
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desenvolvimento da investigação do Museu de Tróia não só para uma correcta gestão 

do Serviço Educativo, mas também seguindo as necessidades de investigação do 

Museu.  

Todos os funcionários do museu deverão ter formação adequada para participar 

e complementar os serviços do sítio arqueológico, nomeadamente as visitas guiadas, 

aumentando-se assim a capacidade actual de recepção de visitantes nesta modalidade 

e à semelhança do que ocorre no Museu do Papel (Santa Maria da Feira), onde os 18 

funcionários do museu estão habilitados a guiar visitas. 

Todos os colaboradores do museu devem pertencer ao mapa de pessoal, 

incluindo os vigilantes recepcionistas, e o seu desempenho deve ser avaliado no início 

do ano seguinte pelo Director do Museu. 

Dever-se-á ainda prever um programa de voluntariado, que solidamente 

construído possa favorecer a formação interdisciplinar de voluntários que 

experienciem diversas áreas do museu, desde a escavação arqueológica até à recepção 

de públicos e assim contribuam também para o bom funcionamento do museu. 

Actualmente, o Projecto de Valorização das Ruínas Romanas de Tróia já tem recebido 

voluntários, que participam em campanhas de escavação, sendo-lhes assegurado 

alojamento e alimentação. Tendo em conta que estas campanhas decorrem em época 

turística alta, período no qual os estudantes de arqueologia estão disponíveis para 

participar neste programa, os custos de alojamento e alimentação num local com as 

características de Tróia e da região envolvente são elevados. Considera-se um 

programa de voluntariado mais vantajoso do ponto de vista formativo e não mais 

rentável no caso do sítio arqueológico de Tróia. 

Apostando numa forte relação com a comunidade local, que sente a necessidade 

deste pólo cultural, para o qual existem projectos desde o século XIX, prevê-se um 

elevado número de doações, sobretudo ao nível da incorporação de bens 

arqueológicos removidos do sítio arqueológico, e hoje sem possibilidade de 

contextualização. Seria fundamental a constituição de um Grupo de Amigos que se 

relacionasse com este conjunto de público. 
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Tendo em conta tratar-se de um sítio arqueológico considera-se pertinente uma 

formação de base em arqueologia, na maioria dos cargos. Segundo o Art. 8º da Carta 

para a Protecção e Gestão do Património Arqueológico: “Para a gestão do património 

arqueológico são essenciais elevados níveis académicos em muitas disciplinas 

diferentes”. Daí a tentativa de criação de uma equipa multidisciplinar, com formações 

complementares em gestão, museologia e sociologia ou psicologia. Em termos de 

funções museológicas, criada uma equipa multidisciplinar, com formação base em 

arqueologia, dado na essência do museu estar o sítio arqueológico de Tróia, teríamos 

assim o quadro transposto da seguinte forma: 

 

Deve ser prevista uma rubrica para a formação do pessoal, uma exigência legal 

transposta no Art. 46º da lei-quadro 47/2004, tal como já ocorre no actual Projecto de 

Valorização das Ruínas Romanas de Tróia. Nesta formação inserir-se-ão os custos 

relacionados com os projectos individuais dos técnicos do museu. 

No caso do conjunto de vigilantes/recepcionistas consideramos que este deverá 

ser apoiado por fundos de Organismos Públicos, como por exemplo a Câmara 

Municipal de Grândola. No caso da necessidade de aumento da equipa de 

acolhimento, poderão considerar-se programas públicos de apoio ao desemprego, 

como por exemplo o programa “inserção +”, previsto pela Portaria 164/2011. 

Interpretação/Investigação/

Administração 

Interpretação/

Investigação/

Documentação

Interpretação/

Investigação

Investigação/

Documentação/

Incorporação/

Exposição

Divulgação/ 
Documentação/Abertura à 

Sociedade

Administração/

Divulgação

Funções museológicas asseguradas por cada elemento da equipa do Museu de Tróia. 
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Por forma a reduzir-se a despesa deste projecto propõe-se a contratação de 

pessoal para assegurar algumas despesas actualmente contradas a outras empresas, 

como será o caso da segurança. 

Por outro lado, entendemos que alguns serviços se devem manter em regime de 

“outsourcing”. Propõe-se que se mantenham os serviços que são actualmente 

negociados integradamente pela empresa Troiaresort, como a limpeza (empresa 

utilizada actualmente é a Servilimpe) e de manutenção do sítio (Chãobom e Rentokil).  

 O financiamento do actual Projecto de Valorização é privado, dotado de 

orçamento por parte da empresa Troiaresort, Investimentos Turísticos, S.A., na 

sequência do protocolo estabelecido em 2005 com o IPA e o IPPAR, no qual a empresa 

se comprometia a “conservar, manter e valorizar o sítio arqueológico”3 gozando em 

contrapartida da exploração turística do sítio arqueológico. 

Apenas a partir de Agosto de 2010, terminados os percursos de visita duma área 

nuclear das Ruínas Romanas de Tróia, se começaram a gerar receitas próprias, através 

de ingressos. Em 3 anos (até Agosto de 2013) os ingressos nas Ruínas Romanas de 

Tróia, em regime de abertura parcial geraram € 40.230. Parte significativa destas 

receitas em ingressos dizem respeito a grupos organizados, em regime de visita 

guiada. 

Actualmente os valores dos ingressos vão desde os € 2 até aos € 7,5, procurando-

se seguir o princípio da diferenciação de preços e privilegiando aqueles que sejam 

clientes do Troiaresort, que tem assegurado o financiamento do Projecto. Em 2011 

mais de metade dos visitantes não pagaram a entrada, sendo isenta a entrada a 

menores de 14 anos de idade, instituições de solidariedade social e a instituições de 

educação, como sejam escolas e universidades. Cumpre-se assim simultaneamente a 

função pedagógica do sítio arqueológico, a missão social da empresa a cargo da qual 

está a exploração turística e promove-se o sítio, sendo que muitos destes visitantes 

regressam, trazendo consigo visitantes pagantes. 

Devemos considerar eventualmente no caso da instalação de um museu e da 

abertura do núcleo da basílica paleocristã um aumento do ingresso, sendo que 

                                                           
3
 Protocolo entre o IPPAR, o IPA e a IMOAREIA sobre o sítio arqueológico de Tróia, 2005. 
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segundo o conceito da diferenciação de preços se deveriam prever diversos preços, 

incluindo a visita de apenas uma das partes do complexo museológico (museu/ruínas). 

 Para além das entradas no sítio, também o merchandising proporciona receitas 

nas Ruínas Romanas de Tróia, sendo os artigos vendidos no Troiaresort, para além de 

no próprio sítio arqueológico, o que contribui também para a divulgação do sítio. Com 

o progredir da valorização prevê-se também uma diversificação dos artigos de 

merchandising. 

Ao nível das colecções devidamente geridas no caso da existência de um museu, 

poder-se-ão prever novas fontes de receitas como a cedência de direitos de imagem, a 

cedência temporária de peças para exposições em outros museus e até mesmo a 

criação de exposições temporárias que possam ser adquiridas por outros museus 

nacionais e internacionais. 

Há ainda outro tipo de receitas que se poderão prever futuramente, como a 

cedência da utilização dos espaços. A existência de um edifício junto às Ruínas 

Romanas de Tróia poderá proporcionar outro tipo de receitas, na medida em que se 

poderia prever a realização de eventos associados ao património exposto, como 

workshops, seminários e conferências. Complementarmente a criação de um parque 

de estacionamento e de uma cafetaria, ainda que o empreendimento turístico em 

redor ofereça já estes serviços, poderia ser também uma fonte de financiamento 

regular, através por exemplo da concessão destes espaços, tal como já sucede noutros 

casos da empresa à qual actualmente pertence o Projecto de Valorização das Ruínas 

Romanas, que concessiona, por exemplo, o espaço do Wellness do Aqualuz Suite Hotel 

Apartamentos a uma empresa particular de Setúbal. Pode-se prever no caso do futuro 

Museu de Tróia a receita gerada por cedência de espaços não apenas do museu, mas 

de algumas áreas reservadas das Ruínas Romanas de Tróia. 

Em termos de prestações de serviços, são já previstas várias actividades pagas, 

como as actividades pedagógicas, as Festas de Aniversário, os percursos arqueológicos, 

o “Aves e Arqueologia”, o “Seja arqueólogo por um dia” ou o almoço romano. Outros 

serviços especializados poderão ser ainda prestados por uma equipa de arqueologia 

devidamente especializada, como o acompanhamento arqueológico, que tem sido 
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também efectuado pela actual equipa de arqueologia da Troiaresort na área 

envolvente da península de Tróia. 

É pertinente prever o apoio de parcerias ou patrocínios. Ao longo do 

desenvolvimento do projecto procurou-se recorrer a outras formas de financiamento 

preparando-se candidaturas a programas do QREN e da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia. No entanto, uma vez que a empresa titular do projecto é efectivamente 

uma empresa com fins lucrativos algumas das procuras de novas formas de 

investimento não têm obtido sucesso. 

Em Agosto de 2013 foi, no entanto, assinado um protocolo com a Associação 

Mutualista do Banco Montepio, que a troco de entradas gratuitas para os seus 

associados apoia a dinamização e divulgação das Ruínas Romanas de Tróia.  

O mecenato e apoio de outras instituições é um factor que deverá ser 

incrementado e negociado, nomeadamente sendo proposta do presente projecto 

motivar o apoio dos empreendimentos turísticos em desenvolvimento na região, e que 

mais directamente poderão beneficiar da instalação de um pólo cultural de qualidade 

na região, tendo-se inclusivamente considerado no quadro do pessoal um colaborador 

que se dedicará a esta tarefa. 

É importante considerar que as Ruínas Romanas de Tróia, enquanto atracção 

turística, são complementadas pela existência de outros atractivos num local 

preparado para o turismo, extremamente adequado ao desenvolvimento do turismo 

cultural, cuja promoção adiante se abordará.  

Não é efectuada uma contabilização da receita indirecta gerada pelas Ruínas 

Romanas de Tróia. No entanto, este património gera uma economia paralela que se 

traduz na utilização de outros serviços, como a restauração, o transporte e o 

alojamento, que poderão proporcionar receita a várias empresas detidas pelo mesmo 

grupo Sonaeturismo (Atlantic Ferries; Aqualuz Suite Hotel Apartamentos; Troiaresort), 

mas também por outras empresas privadas instaladas na região. 

Consideram-se potenciais apoios financeiros a contribuição monetária a 

determinados projectos por parte de outros empreendimentos turísticos, que também 

beneficiarão de um activo pólo cultural nas Ruínas Romanas de Tróia como o grupo 
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Amorim (Hotel Design e  Casino de Tróia); o grupo Pestana (Tróia Ecoresort & 

Residences) ou os futuros projectos Comporta Links; Casas da Encosta; Comporta 

Dunes; Pinheirinho Hyatt Golf & Beach Resort e Herdade da Costa Terra. Em termos de 

receitas uma nota apenas ainda para o caso da parceria da Atlantic Ferries (empresa 

que efectua a travessia do Sado) com o ICNB, no qual uma parte do bilhete da 

travessia (€ 0,10) é entregue a um fundo para protecção dos roazes do Sado. Poder-se-

ia prever igualmente um fundo para a protecção das Ruínas Romanas de Tróia. 

Na captação de receitas, deveriam tentar obter-se parcerias que contribuíssem 

para custear a manutenção do pessoal, nomeadamente no caso dos 

vigilantes/recepcionistas através da Câmara Municipal de Grândola, a troco por 

exemplo de entradas não pagas para os munícipes (entrada livre que sucede no caso 

do Castelo de S. Jorge ou em diversos monumentos de Sintra), que simultaneamente 

fomentariam o público da região a visitar o sítio arqueológico mais importante do seu 

concelho.  

O bom funcionamento de um Museu em Tróia potenciaria o factor atractivo 

acima mencionado e seria uma mais-valia para toda a região. Daí também a já 

mencionada parceria com os municípios circundantes, sendo que seria desejável que 

estes pudessem participar financeiramente num projecto cultural de relevo na região, 

ainda que tenhamos presente as dificuldades económicas que se atravessam 

actualmente e que a obrigatoriedade de manutenção, salvaguarda e valorização das 

ruínas seja da responsabilidade da Imoareia (através do Troiaresort). 

Como já foi referido, a equipa é actualmente composta por 3 arqueólogas. O 

pagamento da equipa representa o maior custo fixo do actual Projecto de Valorização. 

Tendo-se indicado um necessário aumento de pessoal no futuro complexo 

museológico das Ruínas Romanas de Tróia a despesa com o pessoal aumentará em 

grande medida.  

Contudo, o aumento de pessoal implicará simultaneamente um aumento de 

receita, uma vez que apenas a existência de uma maior equipa responsável pelo 

acolhimento permitirá um aumento do valor do ingresso; a existência de um assistente 

administrativo justifica-se com o objectivo de activamente buscar apoios financeiros e 

a responsável pelo Serviço Educativo permitirá a dedicação a uma das mais 
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importantes fontes de receita: a recepção de grupos numerosos e com exigências 

particulares. 

Não está considerado neste projecto a existência de um serviço de conservação 

do próprio museu, ainda que o arqueólogo-director deva supervisionar os 

procedimentos de conservação e restauro do sítio arqueológico e dos bens 

arqueológicos. Actualmente atribui-se esta função a serviços externos, no caso da 

conservação do sítio à Nova Conservação, e do património móvel entregaram-se 

trabalhos pontuais a Andreia Machado (Museu Municipal de Portimão); Matthias 

Tissot (Museu Nacional de Arqueologia) e à Escola de Conservação da Universidade 

Autónoma de Lisboa. Tal como vem resultado no actual Projecto de Valorização 

propõe-se que este serviço se mantenha em “outsourcing” no Museu de Tróia. Do 

mesmo modo, consideramos que o design e montagem de exposições venha a ter o 

auxílio de uma empresa, tendo sido até ao momento utilizada a Oficina de Museus. 

Como referimos uma das componentes da conservação é a manutenção daí que 

parte do orçamento global das Ruínas Romanas de Tróia actualmente dedicado à 

manutenção do sítio seja superior às restantes rubricas, excluindo a do pessoal, 

conforme já analisado. No caso do Museu em Tróia haveria ainda que considerar em 

termos de despesas diversas novas rúbricas intrínsecas à manutenção de um edifício 

junto às Ruínas, com despesas correntes de electricidade, água,… sendo desejável 

prever-se a utilização de energias renováveis, que possam reduzir os custos de 

funcionamento dos espaços e manifestem simultaneamente preocupações ambientais, 

particularmente relevantes na área em questão e definidas como objectivo do museu. 

No futuro Museu de Tróia dever-se-á considerar um crescimento no 

investimento na componente de investigação que proporcione um sítio cada vez mais 

dinâmico, tal como já tem sido objectivo da equipa que actualmente trabalha no local 

e que comporta uma significativa percentagem do orçamento global das despesas 

deste sítio arqueológico. Ao delinear os orçamentos deverão ser previstos os custos 

com os projectos institucionais do museu, e que mais directamente poderão ser 

apoiados por outras empresas privadas que ajudem a financiar o sítio, já que terão em 

contrapartida mais visibilidade. 
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Deveremos ainda ter em conta por fim as despesas relacionadas com a 

promoção e divulgação do complexo museológico de Tróia, que trataremos já de 

seguida. 

Rúbricas Custos 

PESSOAL • 8 colaboradores 

• Projectos individuais  

• Formação 

FUNCIONAMENTO • Manutenção 

• Conservação 

• Restauro 

• Serviços (Limpeza, Desmatação) 

• Despesas correntes 

INVESTIGAÇÃO • Projectos institucionais 

• Escavações arqueológicas 

• Aquisição de novas colecções 

DIVULGAÇÃO • Exposições 

• Publicações 

• Serviço Educativo 

• Marketing 

 

“Museums are a vital part of world’s largest industry, tourism” (Lord e Lord, 2003: 53) 

O marketing aplicado aos museus, e às instituições culturais no geral, está 

relacionado com a necessidade de conhecer os públicos4. Os públicos das Ruínas 

Romanas de Tróia são registados e contabilizados, distinguindo-se os visitantes 

estrangeiros, os provenientes do Troiaresort e as crianças. Em 2011 as Ruínas Romanas 

de Tróia receberam 4550 visitas, das quais a maioria não estava alojada no Troiaresort, 

o que nos permite concluir que este sítio arqueológico está a atrair pessoas vindas do 

exterior do empreendimento turístico, sendo um indicativo de que este sítio se pode 

constituir um pólo cultural atractivo da região.  

Através de um inquérito realizado no Verão de 2011, grande parte dos visitantes 

assinalou que teve conhecimento das Ruínas Romanas através da sinalética, mas há 

                                                           
4
“Introducing marketing to the museums is related to the attempt to address the following four factors: 

a) the extended international development of museums, b) the search for economic resources, c) the 
competitive environment between the museums, and d) the need of the museums to know better their 
visitors.” (Deffner et alli, 2009: 194). 

Tabela com definições de custos do Museu de Tróia 
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também um público significativo que assinala o conhecimento prévio das Ruínas, 

muitas vezes população das cidades vizinhas, e que através das notícias dos media 

soube da abertura ao público do sítio. 

A promoção das Ruínas Romanas de Tróia vem sendo feita de forma muito 

rudimentar desde 2008, mas de forma adequada a um sítio que se encontrava na fase 

inicial de um Projecto de Valorização e, portanto, encerrado à visita, assegurando-se 

apenas a procura existente. No início do projecto, dado que não existiam ainda 

condições de visita adequadas, havia um calendário de visitas guiadas gratuitas. 

Através desta experiência foi possível concluir que, ainda que com pouca divulgação, 

colocando-se apenas alguns cartazes nos locais próximos, o sítio arqueológico de Tróia 

atraia já alguns visitantes, mesmo antes da inauguração da 1ª fase do circuito de visita 

que teve lugar a 1 de Junho de 2011. 

Neste mesmo ano, deu-se um avanço significativo no marketing das ruínas, 

através da criação de um logótipo da autoria de Francisco Providência, simbolizando o 

que é mais emblemático das Ruínas Romanas de Tróia: os tanques de salga de peixe. A 

divulgação ao nível dos media foi também significativa no ano de 2011, associada à 

abertura duma área nuclear das Ruínas Romanas, tendo este sítio dado origem a 45 

notícias ao longo do ano, quer na imprensa, quer na rádio, quer na televisão. Foi 

também o ano no qual se iniciou uma linha de merchandising vendida na zona mais 

nuclear do empreendimento turístico, funcionando também como divulgação das 

ruínas. 

Para que o projecto ora apresentado chegue a bom porto é essencial investir na 

sua divulgação e promoção. É necessário prever recursos e meios próprios para 

divulgar este projecto. 

Actualmente desenvolve-se um plano de comunicação que procura para já 

concentrar-se na captação dos públicos já instalados na região, incentivando-se a sua 

visita através de diversas iniciativas que vão desde uma promoções até ao anúncio do 

horário de visita nos ferries que efectuam a travessia, para além de diversos outdoors. 

São também meios de divulgação as publicações científicas e apresentações, 

quer em colóquios nacionais quer internacionais; a participação em exposições 
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temporárias como a exposição “Arqueologia no concelho de Grândola”, realizada na 

biblioteca deste concelho; a realização de uma pequena exposição no golf de Tróia e 

outra na recepção do Aqualuz Suite Hotel Apartamentos. 

A 1ª fase do Projecto de Valorização obteve já diversos prémios, entre os quais o 

prémio “mais património”, atribuído pela revista “Mais Alentejo”, melhor projeto 

turístico do Turismo do Alentejo e a menção honrosa do Turismo de Portugal, que 

contribuem também para uma maior divulgação do sítio e seu projecto. 

No planeamento de actividades do futuro Museu de Tróia devem constar várias 

acções que já tiveram lugar e que se pretendem realizar anualmente (Mercado 

Romano, Festa da Arqueologia, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 

Comemoração da classificação como Monumento Nacional, Jornadas Europeias do 

Património).  

No caso do futuro Museu de Tróia propõe-se manter a integração da 

comunicação com o Troiaresort, como procurámos relacionar no capítulo dos Recursos 

Humanos na própria manutenção da função de divulgação em ligação à direcção de 

marketing do empreendimento turístico. 

A estratégia de promoção do empreendimento, que não se pretende apenas de 

“Sun, Sand and Sea”, está em fase de consolidação, após a abertura deste se ter dado 

em 2008. O público-alvo do projecto Troiaresort é o público familiar, quer nacional 

quer internacional, nomeadamente turistas do Norte da Europa habituados a 

frequentar o Sul de Espanha e o Algarve.  

Neste contexto, a articulação das ruínas com o resort turístico no qual se insere 

tem sido cada vez mais desenvolvida. A promoção do resort quer a nível nacional quer 

a nível internacional inclui as Ruínas Romanas como uma das 4 âncoras do resort, a par 

do ambiente, golf e marina, sendo visto como um factor de diferenciação.  

A participação em feiras de turismo por parte do empreendimento turístico tem 

feito chegar as ruínas romanas a novos públicos, exemplo disto foi, por exemplo, a 

Feira da Costa Alentejana em Sines em Novembro de 2011 no qual as ruínas romanas 

foram o elemento principal ou a presença anual na Bolsa de Turismo de Lisboa. 
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O espaço das Ruínas Romanas já tem sido integrado no Programa de Verão do 

Troiaresort realizando-se em vários pontos da estação arqueológica actividades para 

crianças, sessões de pilates e pequenos concertos.  

O Web-site do Troiaresort (www.troiaresort.pt) destina um capítulo às Ruínas 

Romanas de Tróia, cujos conteúdos foram desenvolvidos pela equipa de arqueologia 

que actualmente trabalha no sítio. No site anuncia-se o horário de visita das Ruínas, 

horário este que também figura em diversos cartazes na península de Tróia e que se 

divulga através da distribuição flyers em diversos postos de turismo e outros locais 

adequados. A presença nas redes sociais faz-se através do facebook do Troiaresort, 

colocando-se notícias sobre as ruínas esporadicamente neste espaço virtual. 

Como já foi referido no litoral alentejano desenvolver-se-ão vários projectos de 

turismo residencial, que potenciam uma região cada vez mais atractiva. Dever-se-á 

procurar integrar também a promoção das Ruínas Romanas de Tróia nestes projectos 

em desenvolvimento. 

O desenvolvimento de um segmento de turismo, o turismo cultural, potencia a 

criação de novos projectos de cariz cultural, que eram de facto escassos nesta região. 

Foi inaugurado, no mesmo mês da abertura da 1ª fase do circuito de visita das Ruínas 

Romanas de Tróia, o Museu do Arroz na Comporta, também de apoio privado 

(Herdade da Comporta) e cujo programa vinha sendo pensado desde 1998.  

Entre o turismo cultural, o segmento do turismo arqueológico ou arqueoturismo 

tem crescido mundialmente nos últimos anos5.“A valorização do património e do 

conhecimento arqueológico enquanto recurso-chave para o desenvolvimento 

sociocultural e económico prevê a criação - e em alguns casos o fortalecimento – duma 

importante parceria entre Arqueologia e Turismo.” (Carbone,  2011: 439) 

  

                                                           
5
 Manzato, F. (2007) – “Turismo Arqueológico: diagnóstico e análise do produto arqueoturístico” 
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Apêndice J – Perfis profissionais e funções de cada profissional 

 

Cargos Requisitos de candidatura 

director(a) 
• 3º ciclo em Arqueologia 

• Formação em gestão/museologia 

arqueólogo(a) 
director(a)  

• 2º ciclo em Arqueologia 

• Experiência de trabalho em arqueologia de no mínimo 3 
anos, com direcção de trabalho de campo 

• Apetência para trabalho em equipa  

assistente 
administrativo(a) 

• 2º ciclo em gestão 

• Experiência de trabalho na área de gestão 

• Apetência para trabalho em equipa 

• Preferencial com formação em marketing 

gestor(a) de 
colecções 

• 1º ciclo em Arqueologia 

• Formação em Museologia 

• Formação em Conservação e Restauro 

• Experiência no tratamento de materiais arqueológicos 

• Apetência para trabalho em equipa  

gestor(a) do 
Serviço Educativo, 
Responsável pelo 
Centro de 
Documentação, 
Responsável pelo 
Acolhimento e 
vigilância 

• 1º ciclo em psicologia educacional/sociologia 

• Formação em arquivística 

• Fluência em outras línguas 

• Preferência de experiência em recepção ao público 

vigilante/ 
recepcionista 

• 12º ano 
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Cargos Funções (com base no Referencial Europeu das 
Profissões Liberais do ICTOP) 

director(a) 

• define e supervisiona o plano de conservação 
preventiva, a política de incorporação, o plano 
anual de escavações, o plano de restauro, o plano 
de actividades e o orçamento;   

• dirige os diversos serviços do museu; 

• Representante da entidade de tutela (Troiaresort) 
na sua ligação com as instituições externas, 
nomeadamente a responsável pelo património  
arqueológico (DGPC); as Universidades e Centros de 
Estudo parceiros (Universidade do Arizona; Centro 
de Estudos Arqueológicos das Universidades de 
Coimbra e Porto); apoios financeiros (Montepio) e 
outros (UNESCO) 

• responsável pela entrega dos Relatórios de 
escavação à DGPC  

• define as linhas programáticas das actividades 
relacionadas com a apresentação das exposições de 
permanentes e as temporárias;  

• empenhado em melhorar a acessibilidade do 
público ao museu e aos seus serviços; 

• avalia o bom funcionamento do Museu e das 
actividades do museu e o desempenho dos 
colaboradores  

• concebe actividades e suportes de informação 
visando aumentar a notoriedade da instituição e a 
compreensão do papel do museu na sociedade 

• responsável pela revisão da missão 

• define e autoriza os projectos de investigação nas 
Ruínas Romanas de Tróia 

• coordena as publicações científicas e não científicas 

• participa em Congressos Nacionais e Intenacionais 

arqueólogo(a) 
director(a) 
(conservador(a)/
mediador) 

• supervisiona os procedimentos de conservação e 
restauro do sítio arqueológico e dos bens 
arqueológicos bem como os da documentação 
relacionada 

• coordena os projectos de investigação nas Ruínas 
Romanas de Tróia, definidos pelo(a) director(a) 

• dirige escavações arqueológicas no sítio e prepara 
os Relatórios de Escavação sob a coordenação do(a) 
director(a) 

• responsável pela documentação associada a cada 
intervenção realizada 

• responsável pelos workshops e pela Escola de 
Arqueologia do sítio (Tróia Summer School) 
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• coordena o trabalho de Inventário e o Serviço 
Educativo 

• mediador(a), proporciona visitas guiadas ao sítio 
arqueológico e a exposições e apoia o serviço 
educativo no caso de grandes grupos 

• participa em Congressos Nacionais e Internacionais 

assistente 
administrativo(a) 
(gestor/ 
responsável pelo 
sítio Web/ 
responsável pela 
recolha de 
fundos/ 
co-responsável 
pelo marketing/ 
responsável pela 
comunicação 
com os media) 

• gere, sob supervisão do(a) director(a), o orçamento 
e o pessoal do museu 

• é responsável pela gestão dos recursos humanos, 
técnicos e financeiros 

• formula as aberturas de concurso, os acordos, as 
convenções e os contratos necessários ao bom 
funcionamento da organização 

• prepara candidaturas a prémios e apoios 
financeiros, sob a coordenação do(a) director(a) 

• gestão da prestação de serviços (aluguer de 
auditório e outros espaços reservados para o efeito 
nas Ruínas Romanas de Tróia), sob a aprovação do 
director(a) 

• responsável pela facturação e faz com regularidade 
o ponto da situação no tocante às despesas e 
receitas e à tesouraria 

• responsável pelo plano de gestão de propriedade 
intelectual 

• responsável pelo controle de gestão 

• assegura a actualização do site  

• coloca em linha exposições virtuais, sob a 
responsabilidade do arqueólogo(a) director(a) 

• assegura o desenvolvimento da rede informática de 
gestão interna das bases de dados e a comunicação 
externa 

• é responsável pela estratégia multimédia 

• garante a segurança do acesso às bases de dados e 
à sua conservação 

• identifica os públicos existentes e potenciais e 
define quais as formas de divulgação adequadas em 
articulação com o director de marketing do 
Troiaresort 

• contribui para as estratégias de desenvolvimento 
financeiro do museu através da recolha de fundos 

• prepara a recepção de doações a serem 
incorporadas no acervo (em coordenação com o 
arqueólogo responsável pelo inventário) 

• coordena e apoia os profissionais de museu nas 
suas relações com os media 

• desenvolve uma rede de contactos com os 
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profissionais da comunicação social, em 
coordenação com o director de marketing do 
troiaresort 

• participa em feiras nacionais e internacionais de 
promoção turística 

• prepara orçamentos e agenda eventos a realizar nas 
Ruínas Romanas de Tróia 

• assegura a execução do plano de formação dos 
diversos colaboradores 

• zela pela aplicação da legislação e da 
regulamentação em matéria de higiene, saúde e 
segurança no trabalho, de protecção do meio 
ambiente e de segurança contra incêndio 

gestor(a) de 
colecções 
(responsável pelo 
inventário/ 
gestor de peças/ 
assistente de 
colecções/ 
conservador(a)/ 
mediador(a) 

• planeia e implementa o programa para colocação 
em reserva e inventariação (plano de reserva e 
inventário) 

• propõe à direcção um plano de aquisições de peças 
para as colecções, definindo a política de 
incorporação 

• estuda as colecções,  

• assegura a documentação relativa às colecções e às 
exposições 

• tem a responsabilidade do recenseamento ou da 
verificação periódica das colecções expostas ou em 
reserva 

• controle ambiental das colecções, quer em reserva 
quer em exposição 

• participa quer na documentação das colecções quer 
na constituição das respectivas bases de dados e 
também nas publicações científicas 

• organiza o transporte dos objectos e zela pela sua 
segurança 

• prepara os contratos de cedência temporária e 
verifica as condições de seguro 

• zela pelos empréstimos e mantém actualizado o 
registo dos movimentos das peças. 

• prepara um plano de restauro das peças com 
intervenções mais urgentes 

• trata da marcação física das peças, da sua 
arrumação e dá apoio nas campanhas fotográficas 

• participa na documentação e na museografia das 
peças 

• prepara e implementa o plano de prevenção do 
museu 

• concepção e realização das exposições de longa 
duração e das exposições temporárias, das 
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publicações e das actividades direccionadas para o 
público 

• elabora os cenários científicos e valida os projectos 
de design das exposições 

• colabora com o/a responsável pelos serviços 
educativos e pela mediação, afim de melhorar a 
comunicação sobre as exposições e o acesso dos 
públicos 

• participa na realização de publicações relacionadas 
e na promoção dos projectos de que está 
encarregue 

• criação de exposições virtuais 

• mediador(a), proporciona visitas guiadas ao sítio 
arqueológico e a exposições e apoia o serviço 
educativo no caso de grandes grupos 

• participa em Congressos Nacionais e Intenacionais 

gestor(a) do 
Serviço 
Educativo, Centro 
de 
Documentação e  
Serviço de 
acolhimento e 
vigilância 
(responsável pelo 
Centro de 
Documentação/ 
responsável pela 
mediação e 
serviço 
educativo/ 
mediador(a) 

• em coordenação com o arqueólogo director 
prepara o plano de actividades 

• participa, sob a responsabilidade do director(a), na 
definição da política de públicos e define o 
programa e as actividades em função do conjunto 
dos públicos-alvo 

• estabelece uma rede de organismos exteriores que 
funcionem com pontos de ligação junto dos 
públicos-alvo, responsabilidade do assistente de 
administração, em articulação com o marketing 

• associa os diferentes responsáveis científicos do 
museu às acções, à concepção e à realização dos 
documentos de apoio à visita 

• participa na formação do pessoal de acolhimento e 
vigilância 

• participa na realização das exposições; 

• produz materiais de apoio e divulgação dos serviços 
do museu (para Escolas, Grupos,…) 

• prepara e disponibiliza os instrumentos de 
avaliação dos programas e das actividades  

• promove um maior envolvimento do público com a 
instituição 

• mediador(a)-proporciona visitas guiadas 

• gere a marcação de visitas guiadas para grupos 
(escolares e não só) 

• gere os arquivos 

• efectua, em colaboração com o/a conservador/a ou 
o/a comissário/a de exposições, as pesquisas 
documentais necessárias para o estudo das 
colecções e a preparação de exposições. 
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• instala as ferramentas de indexação e tratamento da 
informação e mantêm-nas actualizadas. 

• assegura a conservação, o inventário e a 
classificação, facilitando o acesso dos públicos e 
colocando esses recursos á sua disposição. 

• Efectua a pesquisa e enriquecimento das colecções 
do Centro de Documentação 

• garante o respeito pela legislação relativa aos 
direitos de autor e de reprodução.  

• organiza a informação e a orientação dos públicos 
sob a responsabilidade do director/da directora. 

• faz o enquadramento das actividades do pessoal de 
acolhimento e de vigilância. 

• é responsável pela vigilância quer no interior quer 
no perímetro exterior do museu. 

• organiza a bilheteira e os pontos de venda de 
produtos da loja do museu, em coordenação com o 
assistente administrativo 

• assegura-se da boa apresentação dos locais de 
acolhimento e de conforto. 

• verifica as instalações e as boas condições de 
funcionamento das instalações de segurança 
(contra roubo, climatização) e das instalações 
museográficas (segurança do visitante). 

• participa nos estudos de público, organizando a 
recolha das informações pedidas pelos inquéritos ou 
pelas entrevistas. 

vigilante/ 
recepcionista 
(responsável pelo 
serviço de 
acolhimento e 
vigilância) 

• organiza a informação e a orientação dos públicos 

• responsável pela vigilância no interior do edifício do 
museu e articula com a empresa de segurança a 
vigilância do exterior do museu e do sítio arqueológico 

• organiza a bilheteira e os pontos de venda de produtos 
da loja do museu 

• assegura-se da boa apresentação dos locais de 
acolhimento e de conforto 

• verifica as instalações e as boas condições de 
funcionamento das instalações de segurança (contra 
roubo, climatização) e das instalações museográficas 
(segurança do visitante) 

• participa nos estudos de público, organizando a recolha 
das informações pedidas pelos inquéritos ou pelas 
entrevistas 

• providencia o necessário para garantir a segurança do 
pessoal, dos visitantes, das colecções e dos locais 

• em época baixa, auxilia outros funcionários, ganhando 
assim mais formação sobre o acervo 
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Anexo A – Excertos de algumas fontes nas quais se refere Tróia 

1561, Gaspar Barreiros, Chorographia 

reteue (Setubal) o nome corrupto de Cetobrica, o qual nome de Cetobrica corrõpeo em 

Cetobra & depois em Troia onde ella foi, & onde a vestígios de huas salgadeiras em que 

curauam o pescado, por causa da grade carregaçam que d´elle se alli fazia, & onde debaixo 

d´agoa se mostra inda agora ruínas de edifícios  

1593, André de Resende, De Antiquitatibus Lusitaniae 

Cetobriga – a Cetobrix ptolomaica – foi uma antiga cidade de litoral, na entrada do estuário de 

Salácia. Arrasada pelas areias, se não mesma pela violenta irrupção marítima, mal se notam 

vestígios dela: de longe em longe, sob a água, ou quando o vento desfaz montões de areia, lá 

se vê um resto de construções.(…) 

A meio da cidade coberta pelas areias, está um templo antiquíssimo, o qual, mediante 

restauro, foi consagrado à Virgem Maria pelos cristãos. Sobre o pórtico, distingue-se uma 

cabeça de carneiro, com seus chifres retorcidos, trabalho em mármore e, diga-se a verdade, 

muitíssimo perfeito. Sabe-se que este templo e a efígie de Júpiter Amon foram, em época 

remota, adorados pelos pagãos, como protectores contra as frequentes tempestades de areia. 

Uma estátua de mármore com brial e degolada, encontrada ali, levaram-na para Neocetóbriga, 

[isto é, Setúbal], onde ainda se conserva. No convento de freiras dominicanas, em 

Neocetóbriga está um quadrado de jaspe branco com a seguinte inscrição: L. IVLIVS L. ET. T. 

LIB. / VALENS. ANNOR. / XXV. H.S.E.S.T.T.L. / COPIRVS. FRATRI. (…) 

1597, Fr. Bernardo de Brito, Monarchia Lusitana, p.7 

Esta floreceo muito em tempo dos Godos, té que entrando os Mouros em Espanha a puserão 

por terra, & muitos annos depois sendo os Mouros lançados do Reyno, se começou em choças 

de pescadores a renouar hua pouoação perto do lugar onde a primeira estivera cõ o nome 

antigo de Setuual, passandosse a esta villa a opullencia & fausto que nos tempos antigos 

florescera na pouação de Cetobriga, a quem os moradores da terra chamão Troya, dando no 

tempo dagora os arruinados muros certos indícios de notauel grandeza como/ a seu tempo 

contará a historia. 

1610, Duarte Nunes Leão, Descripçam do Reino de Portugal, p.14 

Cetobrica a q vierão corroper o nome em Setuval, para onde se passou, foi tãbem situada em 

hus areaes onde agora chamão a Troia, cujo nome de Cetobrica lhe foi posto por as salgadeiras 

dos pescados q alli hauia de q ainda oje há vestígios por o contrato q nella hauia de pescados 

grades salgados como dão sinal. Porq briga na lingoa antiga dos Hespanhoes queria dizer, 

cidade como Lacobriga, Gerabriga, Conibriga em q muitos nomes de povos acabao, & ectu 

quer dizer, é lingoa latina todo pexe grande como atuus, coruinas, & outros taes pexes a q 

chamao bestiaes. E porque parece naquella terra hauia trato da´quelles pescados salgados, se 

veo a chamar Cetobriga aquella villa cujo nome se corropeo em Setuval, q lhe succedeo na 

povoação q se passou da outra bãda do rio como a lugar mais cómodo. 



72 
 

1622, João Baptista Lavanha, Viagem da católica Magestade del rei Filipe II, in F. C-

Branco 

Setuubal: He hua das maiores, & mais assinaladas villas de Portugal, por causa do seu porto 

formado do rio Çadão, que alli entra no Oceano, & de hua língua da terra que o Mar há 

estreitado. Nesta língua de terra que fica de fronte da villa ouve na Antiguidade hua povoação 

chamada Cetobriga (…) e delas se tiram estátuas, colunas, e muitas inscrições, que entre 

outras antiguidades dignas de eterna memória se conservam na casa do Duque de Aveiro. 

Frei Manuel do Cenáculo, Sisenando Mártir e Beja Sua Pátria, in «Arquivo de Beja», 

1949 

He chamado elle hoje Troia onde fora edificada a antiquíssima Cetobriga separada por hum 

Estreito, e enseada huma legoa da villa de Setubal para onde hoje se mudou Cetobriga. Pelo 

espaço de legoa de terra, que o mar banha no prolongo do Sitio da Troia achão-se ruínas de 

muita antiguidade sepultadas pela maior parte em pezados montões de areia, que alguma 

difficuldade me tem causado para que não tente escavações mais dispendiosas que as minhas 

possibilidades destinadas a causas de outra importância (…) 

1712-1718, Raphael Bluteau, Vocabulário português e latino… 

Troya. Defronte da Villa de Setuval em hua língua de terra, se descobre vestígios de hua antiga 

povoação, de q hu nobre morador da ditta Villa, & Vereador nella muitas vezes fez a 

descripção na forma que se segue. (A Troya, que hoje se vè, he cinza antiquíssima, do que foi  

Setuval a antiga, ou Cetobriga, fundação de Tubal, & que seus moradores se passarão para 

onde hoje se vè fundada Setuval. No tempo que nella se fundarão as casas, & estalagens, achei 

muitas moedas de cobre, de cujas inscripçoens conheci serem de Emperadores Romanos, & 

serem muitas feitas, ou lavradas mais de duzentos annos antes que Christo viesse ao mundo. 

Achei sepultado na área, ou debayxo della hum templo Gentilico, com columnas, & capiteis, de 

que ainda hoje tenho hum de notável fabrica; achei muitas sepulturas com ossadas de corpos 

humanos, outras so com cinzas, outros corpos pequenos, metidos em vasos de barro, muitas 

sepulturas feitas de adobes, & outras de pedra vermelha muito fina, & muita quantidade de 

pregos, & ferrolhos de bronze, sem haver entre eles cousa de ferro, paflaras de vidro azul, 

cercadas de candieyros de barro, & e aos pés dellas moedas de cobre. Em distancia de quasi 

uma legoa està toda a Troya chea de alicerses de casarias, que tudo são ruinas, das quaes 

presumo se lhe derivou o nome de Troya, a respeito da grande povoação, que antes tinha sido, 

cuja grandeza na minha opinião sepultarão áreas, por quanto dellas esta toda chea) Outros 

particulares diz o dito Vereador, que por brevidade não repito.(…) 

1784, Fr. Vicente Salgado, Conjecturas sobre huma medalha de bronze… 

Troya, terreno fertilíssimo destes achados, de que os Curiosos da Nação tem augmentado os 

seus Monetarios, e Gabinetes de outras muitas Antiguidades…  
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1799, José Cornide, in Los viajes de José Cornide por España y Portugal de 1754 a 

1801 

Yo no me atrevo a decidir si estas ruinas serán de Cetobriga o si esta antigua población deberá 

reducirse a Setúbal. 

1805, Carl Israel Ruders , Portugisik Resa 

Dentro de alguns miseráveis casebres reconstruídos mostram-nos velhas moedas romanas de 

prata e cobre, que, de tempos a tempos, se encontram na praia. Sem dúvida devem aparecer, 

com frequência, nestes sítios, conhecedores deste género de coisas, porque os seus habitantes 

sabem vender caro os seus achados. 

20 de Julho de 1841, Cardeal Saraiva de S. Luiz, carta, in Revista Popular 

Estimo e conservo as medalhas que V. … me ofereceu, e estou inteiramente pela sua 

explicação. Essa Troia, esse terreno todo é um tesouro… 

1844, Félix Lichnowsky, Portugal. Recordações do anno de 1842, p.116/117 

Defronte de Setubal, no meio do golfo, que forma o porto, veem-se sobre uma estreita língua 

de terra as ruinas a que se deu o nome de Troia, e que pelos monumentos que dalli se têm 

desenterrado em diferente epocas, parecem justificar a hypothese de que Setubal fosse 

antigamente uma colonia Phenicia, e depois Romana. Hoje em dia observa-se já mui pouco 

d’aquellas ruinas: o vigário geral de Setubal possue uma collecção de medalhas, que se 

acharam alli; e em poder dos herdeiros do governador militar de Setubal D. Rodrigo de 

Lencastre fallecido em 1818 acha-se uma caixa com ornatos domésticos de prata Phenicios, 

que também se encontraram n’aquelle sitio, e de que têm falado muitos eruditos. 

1849, Sociedade Arqueológica Lusitana 

Alvará 

Eu a rainha Faço saber aos que este Meu Alvará virem, que Attendendo ao que Me 

representou Manoel da Gama Xáro, Vice-Presidente de uma Associação denominada= 

Sociedade Archeologica Luistana = em Setubal, pedindo-Me a confirmação dos Estatutos por 

que ella deve regular-se ;  Considerando Eu que o fim desta Sociedade é promover e effectuar 

uma escavação nas ruínas da antiga Cetobriga, para a adquisição de conhecimentos sobre 

antiguidades deste Paiz, com proveito para a historia delle : Hei por bem, Conformando-Me 

com o parecer do Conselheiro Procurador Geral da Corôa, Permittir que a mencionada SAL seja 

constituída na Villa de Setubal , e Approvar e Confirma os Estatutos inclusos da mesma 

Sociedade que contêem trinta artigos divididos em sete títulos, e baixam assignados pelo 

Conde de Thomar, Presidente do Conselho de Ministros, Ministro e Secretario d´Estado dos 

Negocios do Reino. Pelo que Mando a todos os Tribunaes, Authoridades e mais pessoas a 

quem conhecimento deste Alvará competir, que, indo por Mim assignado, referendado pelo 

dito PCM, e sellado com o Sello das Armas Reaes e com o da Causa Publica, o cumpram e 

guardem, e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nelle se contém. Pagou doze mil e 

seiscentos réis de Direitos de Mercê, e cinco por cento addicionaes correspondentes, e mil 
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duzentos e sessenta réis do imposto de de por cento, estabelecido pela Lei treze de Julho de 

mil oitocentos quarenta e oito, como mostrou por Conhecimento em forma numero duzentos 

e sessenta, passado na Administração Geral da Casa da Moeda e Papel Sellado em data de 

vinte e três do corrente. Não pagou Direitos de Sello de verba pelos não dever. 

1850, Sociedade Arqueológica Lusitana, nº1, Imprensa Nacional, p.6 

Annaes  

 “tridente, cuja haste atravessa pela cabeça a um polvo perfeitamente figurado. O tridente fez 

lembrar Neptuno…a variedade de peixes figurados na patera não desdiz do objecto, porque 

todos eles eram consagrados a Neptuno e família sua. No lado oposto, e no ponto 

diametralmente correspondente ao tridente, está o prefericulo, o simpúvio e a secéspita, 

instrumentos próprios dos sacrifícios(…) junto do simpúvio, e como que abrigada a sombra de 

um arbusto, está uma cabra, animal consagrado às /p.7/ Nymphas, como já dissemos 

consagrado também a Esculapio, e victima própria de Plutão.(…) p.8 Concluiremos por tanto, 

dizendo, que a nossa patera poderia ter pertencido a um templo de Neptuno, mas não era 

privativa dos sacrifícios deste deos, e sim comum de todos os que nesse templo se faziam a 

diferentes divindades; que, à excepção do tridente, não há nella um só ornato ou symbolo, 

que não possa ser aplicado a muitos e diversos , e que não temos fundamento algum razoável 

para attribui-los antes a estes do que áquelles” 

1858, Carlos Ribeiro, Livro de Viagens. Digressão a Tróia em 1858 

O estabelecimento romano buscou aqui assento ao abrigo dos temporais, nas melhores 

condições para exercer a sua indústria dependente do preparo do peixe. Seria então uma praia 

baixa sobre a qual vieram avançando as areias ao longo da costa. Um tremor de terra levantou 

uma grande vaga que entrou no Sado e alagou as partes mais baixas, galgando as edificações, 

estabeleceu-se no centro da ponta do banco ou da restinga, abrindo no retrocesso a depressão 

a que hoje se chama Lagoa (Caldeira), e levando tudo quanto apanhou (…) 

1866, Hans Christian Andersen, Uma visita a Portugal em 1866 

No cais havia grandes barcos de pesca; quem quisesse, podia dar uma volta e visitar a Pompeia 

de Setúbal - Tróia, a aldeia de pescadores, enterrada mas parcialmente escavada (...)mas ainda 

assim podiam ver-se alicerces de casas, vários pátios, muros altos, restos de um jardim inteiro, 

com uma casa-de-banho parcialmente conservada, um chão de mosaico e paredes com lajes 

de mármore. Mesmo dentro de água, havia fragmentos e pedaços de jarros antigos e até 

grandes muros de pedras. 

No sítio onde desembarcámos havia montões de pedras, deslastradas pelos barcos que tinham 

trazido a sua carga de sal nos porões. Havia-as assim, grandes e pequenas, de todos os países 

do mundo, da Dinamarca e da Suécia, da Rússia como da China. Sobre elas bem se poderia 

escrever um maravilhoso conto. 

Uma hora passámos neste deserto, onde nem uma cabana se avistava e os montes de areia se 

estendiam até longe, na direcção do oceano 
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1875, Blin 

O Sr. Blin está actualmente em Setúbal, dirigindo os trabalhos de exploração, como gerente da 

sociedade, debaixo das indicações do engenheiro Biaggi (…) mas estes trabalhos são feitos com 

pequeno pessoal, e com grandes interrupções, e apenas tem posto a descoberto uma 

columbaria, um annel d’ouro ornado de esmeraldas, duas medalhas e uma alampada 

sepulcral. 

A sociedade franceza tem por fim, não só investigações arqueológicas, mas também a 

plantação de vinhas e laranjaes, e estabelecimento de piscinas na lagoa de Troia; mas por 

enquanto ainda não deram principio a explorações agrícolas.  

1876, Pinho Leal, Dicionário Portugal Antigo e Moderno 

Um pouco mais acima d’esta casa, foi desenterrado parte de um edificio que me pareceu 

mosteiro de vestaes, composto de algumas cellas circulares, e outras casas. O pavimento é 

construído de pedrinhas muito miúdas, incrustadas em argamaça, perfeitamente alizada e 

durissima; mas os vândalos modernos po teem desfeito, a picão, em muitas partes, pelo 

simples prazer de destruírem. Nas paredes interiores, ainda se vêem pinturas a fresco, com as 

cores tão vivas, como se fossem pintadas hoje.  

1897, Leite de Vasconcelos, O Archeologo Português, vol. III,  p. 265 

Visto o interesse que Sua Magestade (rei D. Carlos) mostra pela archeologia, tomava eu a 

liberdade de tornar a lembrar a grande conveniência que haveria em mandar proceder em 

Tróia a explorações methodicas e extensas. Quem sabe quantos thesouros scientificos não 

estarão escondidos sob a areia? E talvez pelo estudo d’elles se pudesse por uma vez para 

sempre decidir onde foi Cetobriga! Em todo o caso, a nossa historia antiga, ainda tão 

imperfeitamente conhecida, receberia sem duvida luz brilhante que a esclarecesse um pouco. 

1930, Arronches Junqueiro, Setúbal, o que tenho visto do seu passado, flora e fauna 

entomológica 

Numa das minhas mais felizes digressões arqueológicas, depois de ter cavado bastante, resolvi 

descançar e sentei-me na areia de uma duna (medos lhes chama os marítimos). O céu azul 

puríssimo, o Sado reflectindo-o com fidelidade, lançaram o meu ser em abstracção indefinível 

e intraduzivel. Mecanicamente mechia na areia, sentindo prazer em mergulhar as mãos e os 

pés nus naquela finíssima areia, que, quasi como um liquido, se furtava à compressão. 

Num desses movimentos, o meu pé tocou num objecto duro. Levantei-me alvoroçado. Armado 

do inseparável sacho, fui afastando a areia até que puz a descoberto uns largos e grossos 

tijolos. 

1933, Inácio Marques da Costa, O Setubalense 

Em certas zonas, até 200 metros da margem de Tróia, verificaram a existência de ruínas de 

construções romanas, a profundidades que vão até 13 metros, sobretudo à entrada da 
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chamada Caldeira, e a existência de muitos restos de cerâmica de construção, denunciadores 

de muitos restos de edifícios da mesma época. 

1958, Manuel Heleno, Diário da manhã 

Tróia de Setúbal é, pelo seu encanto e pelas sugestões que oferecem as suas antiguidades, a 

tentação de todos os antiquários e arqueólogos 

1958, Fernando Bandeira-Ferreira, Diário Ilustrado 

De cada vez que a pá dum trabalhador se enterra nelas (areias) sabemos lá que surpresa ela 

traz, que mistério escondido revolve (…) Em matéria de escavações arqueológicas a pressa de 

um minuto pode destruir o conhecimento de séculos (…) Antigamente, ao arqueólogo do outro 

tempo o que interessava era a peça do Museu o achado de ar monumental a moeda antiga – e 

neste aspecto a Tróia foi explorada e reexplorada. Hoje não. Todo o trabalho tem que ser 

lento. A investigação arqueológica é um livro que se folheia uma só vez e cujas páginas à 

medida que se lêem se rasgam e logo desaparecem. O monumental, o brinquedinho de arte 

interessa-nos evidentemente mas só em plano muito relativo. 

 


