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CONTEXTUALIZAÇÃO DA VISITA

As visitas ao Museu Nacional de Etnologia, ao novo Museu dos Coches e à exposição da 
artista Joana Vasconcelos, no Palácio Nacional da Ajuda, foram agendadas na sequência do 
convite formulado pelo Secretário de Estado da Cultura, na audição que decorreu na 
Comissão de Educação, Ciência e Cultura, no dia 24 de abril de 2013.

PROGRAMA

10h00            Museu Nacional de Etnologia 
Avenida Ilha da Madeira 

10h50            Novo Museu Nacional dos Coches
Avenida da Índia – Belém

12h00            Exposição de Joana Vasconcelos
Palácio Nacional da Ajuda 

DELEGAÇÃO DE DEPUTADOS

 Maria Conceição Pereira (PSD)
 Isilda Aguincha (PSD)
 João Prata (PSD)
 Inês de Medeiros (PS) 
 Michael Seufert (CDS-PP)
 Miguel Tiago (PCP) 

SÍNTESE DA VISITA

O programa das visitas teve início às 10h00, no Museu Nacional de Etnologia.

O Sr. Secretário de Estado da Cultura apresentou as boas-vindas à delegação de 
Deputados e fez uma breve apresentação de cada uma das instituições que integravam 
o programa das visitas. 
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Relativamente ao Museu Nacional de Etnologia e após terem sido identificadas, pelo seu 
diretor, algumas dificuldades relativas, nomeadamente, à climatização dos espaços e à 
falta de equipas mínimas de conservação (trabalham, permanentemente, no Museu 16 
funcionários), o Sr. Secretário de Estado lembrou que estes são problemas que se 
arrastam há anos e que não podem ser resolvidos de um momento para o outro, menos 
ainda no atual contexto de restrições orçamentais.

Afirmou que este Museu dispõe de condições básicas para o seu funcionamento, para o 
trabalho dos investigadores e ainda para a ligação que vem sendo efetuada com as 
universidades e apelou a uma coligação positiva, considerando fundamental um 
comprometimento coletivo, no sentido de serem garantidos patamares mínimos de 
estabilidade na área da Cultura.

Relativamente ao novo Museu dos Coches, o Sr. Secretário de Estado lembrou o 
montante despendido na construção daquele edifício, que classificou de aparatoso -
cerca de 40 M € - entendendo que terá de se encontrar uma forma de aumentar o 
número de visitas desta unidade museológica, que conta atualmente com mais de 200 
mil visitantes/ano, de forma a rentabilizar aquele espaço. Referiu ainda que as obras 
estão praticamente concluídas, estando em falta apenas a parte museológica.

Por último, referiu-se ao Palácio Nacional da Ajuda e à necessidade de intervenção
daquele espaço, no sentido de dar mais dignidade a um edifício que tem servido, desde 
sempre, para receções do Estado. No que concerne à exposição da artista Joana 
Vasconcelos, esclareceu que resultou de um acordo com uma empresa privada, que 
pagou toda a exposição, tendo o Estado cedido apenas o espaço. Afirmou ainda que a 
exposição bateu já todos os recordes de visitas ao Palácio da Ajuda.

Os Srs. Deputados agradeceram a presença do Sr. Secretário de Estado e iniciaram a 
visita à exposição permanente do Museu de Etnologia, conduzida pelo seu diretor, Prof. 
Joaquim Pais de Brito e que contou ainda com a presença da Subdiretora-Geral da 
DGPC, Dra. Anabela Carvalho, e do Dr. Rui Boavida, assessor do Gabinete do Secretário 
de Estado da Cultura.

A visita prosseguiu para o novo edifício do Museu dos Coches, sito na Av. da India, que 
foi conduzida pelo Subdiretor-Geral da DGPC, Arqº João Carlos Santos e pelo Arqº João 
Herdade (DGPC) , tendo estado presente também o Dr. Rui Boavida, assessor do 
Gabinete do Secretário de Estado da Cultura. Os Srs. Deputados tiveram oportunidade 
de conhecer os diferentes espaços do Museu onde vão funcionar as diversas valências: 
os salões de exposição permanente, a sala de exposição temporária, a oficina de 
manutenção e restauro, o laboratório, os serviços administrativos, o restaurante, a 



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Comissão de Educação, Ciência e Cultura

biblioteca, a cafetaria, o auditório, entre outros. O Museu albergará toda a coleção, 
incluindo parte do espólio existente em Vila Viçosa.

A visita terminou no Museu Nacional da Ajuda, onde os Srs. Deputados tiveram 
oportunidade de percorrer os diferentes espaços, onde se encontram expostas as peças 
de Joana Vasconcelos, naquela que é a maior mostra individual da artista. Esta foi 
também uma visita guiada e que contou com a presença da Dra. Teresa Pinhal e do Dr. 
Rui Boavida.

A chegada à Assembleia da República ocorreu cerca das 13h30.

A documentação da visita encontra-se disponível na página da Comissão, na internet.

Palácio de S. Bento, 14 de maio de 2013

A assessora da Comissão, 
Cristina Tavares


