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1. Introdução  

 

1.1 Documento fundador  

 

Ata da sessão de 22 de Fevereiro de 1894  

 
(...) Leu-se um officio-circular da Câmara Municipal do Porto, que trata da celebração do 5.º centenário do Infante D. 

Henrique, nos seguintes termos = Meritíssimo Ex.mo Sr., tendo esta Municipalidade do Porto resolvido celebrar com toda a 

pompa a data de 4 de Março de 1894, quinto centenário do nascimento do Infante D. Henrique, e, desejando que todo o paíz 

acompanhe esta manifestação patriótica, resolveu a commissão do mesmo centenário, affixar cartazes em todas as 

povoações, com fim de chegar ao conhecimento dos cidadãos portuguezes a notícia desta consagração nacional, que tem 

vista despertar os brios da nação, no culto pelas brilhantes lições de amor que nos legou o passado. 

Com este intuito, tenho a honra de remetter a V. Ex.ª o incluso cartaz, que peço a distinta fineza de mandar affixar em local 

apropriado, serviço este que a comissão espera obter da generosidade e patriotismo d’esse Município a que V. Ex.ª tão 

dignamente preside, e favor que reconhecidamente agradece. 

Não levam sello os cartazes, por terem sido izentos d’esse imposto por concessão do Ministro da Fazenda. 

E dar-se-ha por muito distinguida esta Câmara e egualmente a commissão do centenário d’esse respeitável Município se 

quizer fazer representar n’esta solemnisação por algum dos seus dignos membros, sendo também muito de apreciar que no 

cortejo figure a bandeira d’essa ilustre Municipalidade. 

Permita-me V. Ex.ª que, em nome desta commissão, tribute a esse respeitável Município os protestos da alta consideração 

em que temos o serviço que ousamos pedir e que motiva a nossa profunda gratidão. 

 

Deus Guarde a V. Ex.ª - Porto e Secretaria da Commissão do Centenário, Paços do Concelho Municipal, 31 de Janeiro de 

1894. Meritíssimo e Ex.mo Sr. Presidente da Câmara de Faro. – O Presidente A. Costa e Almeida. Em seguida o Presidente, no 

intuito de corresponder ao levantado pensamento da Câmara Municipal do Porto, manifestado no documento que acaba de 

ser lido propôz = 1.º fazer-se representar esta Câmara nas manifestações que terão logar na cidade do Porto para 

commemorar o 5.º centenário do Infante D. Henrique – 2.º Que no dia 4 do próximo mês de Março, pelo meio dia, em 

consideração dos serviços prestados à pátria por um vulto tão proeminente da nossa história, se procederá à inauguração 

d’um muzeu archeológico que se denominará “muzeu archeologico Lapidar Infante D. Henrique.” – 3.º Encarregar de 

representar no Porto esta Câmara para todos os effeitos – na solemnisação do centenário, Meritíssimo Ex.mo Sr. Casimiro 

Ascenção de Sousa Menezes, digníssimo commendador da Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçoza, 

Bacharel em Mathemática e Engenheiro Chefe de 1.ª classe. – 4.º Convidar Meritíssimo Excelentíssimo Monsenhor Joaquim 

Maria Pereira Botto, camareiro secreto de sua Santidade, Cónego Capitular da Sé Cathedral de Faro e Vice Reitor do 

Seminário Episcopal de Faro d’esta Diocese, para na sua qualidade de membro da sociedade de Geographia, da Real 

Associação dos Architetos civis e Archeólogos Portuguezes, se encarregue da organisação technica do nascente muzeu 

lapidar com o cargo de respectivo conservador. – Propostas estas que foram approvadas com entusiasmo pela Câmara e por 

ela encarregado o seu Presidente de as Levar à execução.  
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1.2 Definição do Museu e da sua vocação  

Regulamento Interno do Museu Municipal: 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 
 

Artigo 5.º 

Definição da Missão e da Vocação do Museu 

1- O Museu Municipal de Faro tem por missão a investigação, conservação, documentação, valorização, divulgação, 

aquisição e difusão dos testemunhos materiais do Homem na área do Concelho de Faro numa perspectiva regional, com o 

objectivo de construir uma memória e identidade local que vise um desenvolvimento local integrado e sustentado, para fins 

de estudo, educação e deleite. 

 

2- As áreas temáticas a que a acção do Museu se destina são a arqueologia e a história do concelho de Faro. As colecções do 

Museu são de âmbito regional e centram-se nas seguintes colecções: arqueologia, pintura, artes decorativas, militar, 

cartazes, mobiliário. 

 

1.3 Definição dos Objetivos 

Regulamento Interno do Museu Municipal: 

 

Capítulo II 

Âmbito e Estrutura 
 

Artigo 6.º 

Objectivos 

O Museu Municipal de Faro prossegue objectivos a nível social, cultural e educativo. 

1. Os objectivos a nível social são: 

- promover o desenvolvimento integrado e sustentado local; 

- desenvolver parcerias com associações locais com vista à implementação de estratégias de valorização da memória 

colectiva; 

- zelar e reforçar a identidade local ou regional com vista à valorização e dinamização social; 

- tornar o Museu de todos e para todos. 
 

2. Os objectivos a nível cultural são: 

- valorizar e divulgar o património do concelho, da região e do país; 

- desenvolver e dinamizar as relações com o público; 

- desenvolver acções com vista à melhor fruição e deleite do público; 

- implementar a investigação histórica e arqueológica no concelho; 

- proporcionar aos cidadãos uma identificação com a História e o Património Concelhio; 

- promover o estudo e conservação do acervo do Museu. 
 

3. Os objectivos a nível educativo são: 

- criar o hábito de frequentar o Museu por parte das escolas; 

- estabelecer parcerias com as escolas com vista à programação de actividades conjuntas; 

- criar sinergias para construir um Museu Vivo; 

- proporcionar aos visitantes uma aprendizagem/apreensão de forma lúdica mas com base científica. 

 

1.4 Abrangência cronológica e temática do acervo 

O acervo do Museu Municipal de Faro é o resultado da sua história centenária, que continua a ser escrita. A diversidade 

resultante dessa história, espelha-se em coleções de temática e tipologias variadas, desde a arqueologia à pintura antiga, 

passando por brinquedos e objetos militares.  
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A abrangência cronológica do acervo situa-se entre a Pré-história antiga e o Século XX (para mais informações consultar o 

capítulo 2.1.1 – História e Tipologia das coleções). A definição da missão do museu passou pelo conhecimento da coleção e 

das suas lacunas, podendo afirmar-se que uma parte significativa da coleção representa os (…) testemunhos materiais do 

Homem na área do Concelho de Faro (…)
1
.  

Esta abrangência cronológica e temática tão variada conduziu (e conduz, sistematicamente) à reflexão acerca das coleções 

e a(s) forma(s) de apresentação ao público, levando à mudança de nome para «Museu Municipal de Faro» desde 2002.  

 

Arqueologia, Pintura, Artes decorativas, Equipamento Militar, Cartazes, Mobiliário, Numismática são as temáticas 

predominantes sendo que constituem, algumas, só por si coleções independentes e na maioria dos casos integram coleções 

com objetos bastantes diversificados, sendo esta a característica mais significativa do espólio do Museu Municipal de Faro. 

 

1.5 Informações adicionais  

O museu está instalado num antigo convento do século XVI
2
. O início da construção data de 1519, mas a principal 

campanha de obras inicia-se na década de 20, desse século; a conclusão do claustro e a sua integração em clausura foi em 

1548, apesar da continuação das obras até ao final da década de 60, do mesmo século.  

No início do século XVII, o convento sofre nova campanha de obras em consequência da invasão inglesa ocorrida 1596. O 

terramoto de 1755 provoca graves danos na estrutura do edifício e da campanha que se segue, data a cúpula da capela-

mor.  

 

Após a extinção das ordens religiosas o edifício é vendido em hasta pública, transformando-se em fábrica de cortiça, função 

que mantém até 1960; nessa altura foi adquirido pela autarquia para instalação do museu e biblioteca municipais. As obras 

ficaram a cargo da DGEMN (Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais) e foram concluídas em 1980. 

Trata-se de um edifício de planta quadrangular, de dois pisos, que se desenvolve em redor de um pátio central – claustro – 

com um pequeno jardim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Regulamento Interno do Museu, Artigo 5.º. 
2 Classificado como Monumento Nacional, desde 29 de Setembro em 1948 – decreto 37/077 DG n.º 228. 
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2- As Coleções 

 

2.1 História e Tipologia das Coleções 

 

O Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique inaugurou a 04 de Março de 1894 em três salas dos Paços do 

Concelho contando, na altura, o seu espólio com 218 objetos exclusivamente arqueológicos e lapidares. Até 1910 a 

tipologia das coleções ou objetos que dão entrada no museu mantém-se. Com a ocupação de vários edifícios religiosos – 

Paço e Seminário – da cidade para outros fins, tais como, militares e educacionais, a arte sacra, especialmente a pintura é 

retirada e entregue à guarda do museu. Entre 1911 e 1914 o museu está encerrado (e as suas coleções encaixotadas) até 

que é transferido para um novo espaço, a Igreja de Santo António dos Capuchos, onde permanece até 1973. Durante estes 

pouco mais de cinquenta anos o espólio do museu cresce e ganha novas coleções; duas delas não ficam no edifício referido 

e constituem-se dois Museus: o de Santo António na Ermida de Santo António do Alto, inaugurado em 1932 e o Museu 

Ferreira de Almeida que inaugurou em 1944 e esteve exposto em vários lugares; estas duas coleções fazem parte do Museu 

Municipal de Faro. 

Já com a instalação do museu no atual edifício o acervo aumenta significativamente, nas décadas de 80 e 90, com a 

entrada, principalmente, de cinco coleções: Roberto Nobre, Manuel Cabanas, Joaquim António Viegas, Mariana Santos e 

Casa Matos. O novo milénio trouxe uma nova coleção ao museu que deu origem ao Núcleo Museológico do Brinquedo, que 

esteve aberto entre 2001 e 2009; encerrado o espaço a coleção integrou o acervo do museu. Trata-se da coleção de 

brinquedos do pintor farense Manuel Baptista. 

 
 

Acervos de estações arqueológicas:  

 Uilla romana de Milreu – material proveniente das escavações realizadas desde a década de oitenta, composto 

basicamente por cerâmica;  

 Largo da Sé – escavações realizadas em 1933 por Abel Viana, em 1940 por Mário Lyster Franco e em 1968 por Gonçalo 

Lyster Franco. O material é basicamente cerâmica e metais;  

 Quintal da Polícia Judiciária – escavação de emergência realizada pela Prof.ª Doutora Teresa Júdice Gamito. O espólio é 

composto por material cerâmico;  

 Quinta do Lago – escavado em 1986. O material depositado é composto por duas sepulturas, restos osteológicos e 

fragmentos cerâmicos;  

 Rua Vasco da Gama – acervo composto por material cerâmico;  

 Antiga Fábrica da Cerveja – escavada em 1999 pela equipa de arqueologia da autarquia. O material depositado é 

composto por cerâmica, restos malacológicos e mamacológicos, alguns metais e moedas;  

 Rua Infante D. Henrique – escavado em 1976. O material em depósito estava associado ao mosaico do Oceano. 

Composto basicamente por material cerâmico e fragmentos de mosaico;  

 Largo da Esperança – proveniente do acompanhamento arqueológico realizado pela arqueóloga da autarquia em 1998. 

O acervo é composto por material cerâmico;  

 Largo 25 de Abril – necrópole romana escavada em 2004 pela empresa Arkaios;  

 Cine-teatro Farense (Rua de Santo António) – escavação de 2005 realizada pela empresa Era Arqueologia, sobretudo 

materiais cerâmicos de época islâmica e moderna; 

 Quintal do Magistério Primário – escavação realizada pela empresa Geoaqrue em 2004, material sobretudo cerâmico 

desde a Idade do Ferro até à época moderna; 

 Material arqueológico proveniente de intervenções de emergência ou de minimização na cidade e concelho;  

 Secção lapidar e de elementos arquitectónicos – provenientes de achados ocasionais em várias zonas da cidade.  
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Espólio museológico 

O Museu Municipal de Faro desde o início da sua atividade recebeu doações de nobres famílias algarvias, compostas pelos 

acervos das seguintes coleções:  

 Coleção de Arqueologia. A diversidade de proveniências dos objetos desta coleção é quase tão vasta quanto o respetivo 

número de peças, porém há um predomínio da cidade e concelho de Faro. Surgem fruto de achados arqueológicos e 

muitos outros foram doados. A grande parte desta coleção vem do fundo antigo do museu; existem peças desde a 

fundação da instituição e continuam a ser incorporados objetos das escavações realizadas no concelho de Faro, estando 

a maior parte da coleção em reserva; existem três salas onde parte deste espólio está exposto – Caminhos do Algarve 

Romano (2005); Sala A Casa Islâmica (2000); Sala Os Rostos de Oceanus (2000, renovada em 2015).  
 

 Coleção Antonina (Coleção Santo António 1195-1231). Encontrava-se no Museu Antonino, que foi criado 1933 num 

anexo da Ermida de Santo António do Alto. A proposta de criação do museu em Faro e de todas as obras na ermida 

partiu do então presidente da Câmara, Dr. Mário Lyster Franco. À coleção pertencem objetos diversos, entre os quais 

pinturas, peças de cerâmica, fotografias, imagens de vulto, livros, gravuras, medalhas, desenhos e outros objetos que 

dizem respeito à vida e ao culto de Santo António. No âmbito da reestruturação dos Museus Municipais, em 1998, a 

coleção entrou em reserva no edifício do Museu Municipal de Faro. 
 

 Coleção Brinquedo. Formada por brinquedos que pertenciam ao Dr. Romam Schreiber, foi doada a 10 de Março de 1998 

e expostos nesse mesmo ano com o título Um pequeno mundo de dinossauros (Março de 1998 a Março de 1999). 

Integra seis livros, dois conjuntos de brinquedos ‘Playmobil’ (circo e hotel) e cerca de 180 dinossauros. 
 

 Coleção Brinquedos Manuel Baptista. A maior parte dos objetos data dos anos 50 e 60, sendo alguns dos anos 30 e 40 

(século XX); a coleção é o resultado das deambulações pelas cidades de Faro e Lisboa, fruto de ações de coleta, 

aquisição e construção de brinquedos ao longo da vida de Manuel Baptista. Depois de passarem por diversas exposições 

temporárias, os brinquedos foram expostos na antiga Galeria Municipal do Arco, com a designação de Núcleo 

Museológico do Brinquedo, inaugurando no dia 25 de Abril de 2001 a exposição «Deambulações: os brinquedos de 

Manuel Baptista», no âmbito das comemorações do 27º Aniversário do 25 de Abril. O núcleo é encerrado em 2009, 

dando origem à presente coleção. 
 

 Coleção Carlos Porfírio (1895-1970). A Assembleia Distrital de Faro depositou à guarda dos Municípios do Algarve as 

pinturas de Carlos Porfírio. Foram contempladas as cidades de Loulé, Tavira, Olhão, São Brás de Alportel, Silves, Vila Real 

de Santo António, Faro e Albufeira. No Museu Municipal de Faro foram depositadas, no dia 24 de Junho de 1992, as 

pinturas alusivas às Lendas do Algarve. A 28 de Julho de 2000 o Museu Municipal inaugurou a sala de exposição de longa 

duração O Algarve Encantado na Obra de Carlos Porfírio, que reúne as lendas recolhidas por Ataíde de Oliveira e as 

pinturas de Carlos Porfírio que as ilustram.  
 

 Coleção Casa Matos (1912-1991). Corresponde ao espólio doado em 1991 pela família do fotógrafo farense António de 

Matos Cartuxo. A coleção é formada por material fotográfico de estúdio, de laboratório e de acabamento, material de 

cinema e televisão e um arquivo fotográfico. Excetuando o arquivo fotográfico (constituído por cerca de 80 000 

negativos) a coleção é composta por 60 objetos. Este arquivo retrata a sociedade farense nas décadas de 70 e 80, 

período em que esteve em funcionamento a ‘Casa Matos’, importante estúdio de fotografia de Faro. Localizava-se no 

extremo da Rua Vasco da Gama, no primeiro andar do número 6. Existe material doado e material depositado. O acervo 

começou por ficar guardado numa casa da Câmara Municipal de Faro na zona da Pontinha. Algum tempo mais tarde foi 

transferido para um armazém do Cais Novo. Em Setembro de 1998 o espólio foi transferido para o edifício do museu. 
 

 Coleção Cerâmica. Criada em Março de 2005 a partir da reestruturação das coleções existentes, integra objetos que 

estavam agrupados numa coleção denominada “Diversos”. 
 

 Coleção Desenho. Criada em Março de 2005 a partir da reestruturação das coleções existentes, integra desenhos que 

estavam agrupados numa coleção denominada “Diversos”. 
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 Coleção Documentos. Criada em Março de 2005 a partir da reestruturação das coleções existentes, integra documentos 

que estavam agrupados numa coleção denominada “Diversos”. 
 

 Coleção Escultura. Criada em Março de 2005 a partir da reestruturação das coleções existentes, integra esculturas que 

estavam agrupadas numa coleção denominada “Diversos”. 
 

 Coleção Etnografia. Criada em Março de 2005 a partir da reestruturação das coleções existentes, integra objetos que 

estavam agrupados numa coleção denominada “Diversos”. 
 

 Coleção Ferreira de Almeida (1876-1966). Doada pelo próprio à sua cidade natal, Faro, em 1944, foi ‘reforçada’ com 

doações posteriores pelos familiares. Esteve exposta no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em 1950 na “Casa da 

Ribeira”; entre 1950-1956 em duas salas do edifício da Câmara e entre 1964-1969 na antiga sala do Tribunal Judicial. Foi 

transferida para as atuais instalações do Museu em 1973, permanecendo em exposição até 1998; aquando da 

reestruturação do Museu Municipal de Faro a coleção foi retirada para reservas. Fazem parte desta coleção, 

extremamente heterogénea, peças de tipologias diversas desde mobiliário, pintura, escultura, desenho, cerâmica, 

ourivesaria, vidros, medalhas, condecorações, cinzeiros, livros, adereços, mapas antigos, armas, diplomas, fotografias. 
 

 Coleção Fotografia. Surge no contexto da reorganização das coleções e integra fotografias que estavam agrupadas numa 

coleção denominada “Diversos” em conjunto com outros exemplares que pertencem ao fundo antigo do museu, não 

havendo elementos da sua incorporação. São um retrato da vida em Faro. Existem ainda retratos e fotografias de 

material arqueológico. 
 

 Coleção Gravura. Criada em Março de 2005 a partir da reestruturação das coleções existentes, integra gravuras que 

estavam agrupadas numa coleção denominada “Diversos”. Existem gravuras que foram adquiridas pela Câmara e outras 

que fazem parte do fundo antigo do museu, não havendo elementos da sua incorporação. 
 

 Coleção Heráldica. Criada em Março de 2005 a partir da reestruturação das coleções existentes, integra objetos que 

pertenciam ao fundo antigo do museu, não havendo elementos para a sua incorporação. Alguns exemplares encontram-

se expostos no piso superior, tendo sido alvo de intervenção museográfica em 2015. 
 

 Coleção Joaquim António Viegas (1874-1946). Doada ao município pelo filho do artista (pintor e cenógrafo farense) em 

1990, reúne parte do espólio produzido por este - estudos, desenhos, pintura histórica - alguns dos materiais e 

ferramentas que utilizava no seu atelier, uma coleção de mais de três centenas de cartazes datados do início do século 

XX e com temática variada (artes circenses, cinema, teatro e publicidade) e alguns livros sobre temática da arte. Parte do 

conjunto de cartazes de cinema figuraram na exposição Cinema em Cartaz de 24 de Setembro a 31 de Dezembro de 

2005.  
 

 Coleção Manuel Cabanas (1902-1995). Composta por xilogravuras, cunhos de xilogravura e livros, foi doada ao museu 

pelo autor a 20 Maio de 1980. Sabemos, através de uma carta ao então director do Museu Municipal, Pinheiro e Rosa, 

que as gravuras foram levadas para o Barreiro por si para serem emolduradas antes de as doar. O autor refere que 

preparou quase todas com passe-partout, apresentação que considera «apropriada para serem expostas no museu», e 

que é a forma como gostaria que ficassem todas as suas gravuras. Os livros que estão na coleção foram encadernados a 

couro por Manuel Cabanas. Na capa têm uma xilogravura do autor do livro; sabe-se que foram doados por Manuel 

Cabanas nas várias visitas ao Museu, no entanto desconhece-se a data. A coleção esteve exposta no museu em duas 

salas dedicadas ao artista entre 1980 e 1998. Atualmente as xilogravuras e os cunhos estão nas reservas do museu. Os 

livros estão depositados na Biblioteca Municipal, pois esta reúne melhores condições de reservas para este tipo de 

material. Em 2015, alguns objetos integraram a exposição temporária Manuel Cabanas: a revolução na madeira no 

museu 
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 Coleção Mariana Santos (1904-1991). Foi doada em testamento por Mariana Amélia Machado Santos à Câmara 

Municipal de Faro em 1991. Uma parte da coleção integrou imediatamente o espólio do Museu Municipal de Faro, 

enquanto a restante – um conjunto de fotografias – só em 2003 daria entrada no Museu. Desta coleção extremamente 

heterogénea fazem parte pinturas sobre tela e madeira, vidros, porcelanas, moedas, chapéus, trajes, fotografias. Parte 

deste espólio esteve patente ao público entre Maio de 2003 e Março de 2004 na exposição Memórias de Faro através 

de Honorato Santos e Mariana Santos. Uma parte significativa desta coleção é um conjunto de fotografias que chegaram 

ao museu apenas em Janeiro de 2003. Do acervo constam ainda peças de traje tradicional algarvio, sendo de salientar 

um traje feminino do princípio do século, e chapéus, sobretudo das décadas de 60 e 70, que integraram a exposição 

usava Chapeús que mais ninguém (o)usava…, em 2016. 
 

 Coleção Medalhística. Criada em Março de 2005 a partir da reestruturação das coleções existentes, integra objetos que 

estavam agrupados numa coleção denominada “Diversos”; outros fazem parte do fundo antigo não havendo elementos 

para a sua incorporação. Fazem parte ainda medalhas que entraram no museu a 15 de Março de 1972. A Câmara 

Municipal de Faro adquiriu um conjunto de 8 medalhas em Janeiro de 1981.  
 

 Coleção Militar. Grupo de objetos diversificados – fardas, fotografias, armas, galhardetes – resultante de diferentes 

doações, feitas por diversas pessoas em diferentes momentos: as fotografias foram doadas em 10 de Outubro de 1975 

pelo então Comandante do Regimento da cidade de Faro. A 20 de Outubro de 1981, o Museu Militar de Lisboa, por 

ordem do Sr. General Vice-Chefe do Estado-maior do Exército, doou com carácter definitivo um lote de armas e o Eng.º 

Manuel Aboim Ascensão Sande Lemos também fez doações ao museu em 1996. Existem também objetos que fazem 

parte do fundo antigo não havendo elementos para a sua incorporação. Até 1998 esteve em exposição passando para 

reserva partir dessa data. 
 

 Coleção Mobiliário. Resulta de um conjunto de diferentes doações, feitas por diversas pessoas em diferentes momentos. 

Provêm de lugares como o Palácio Fialho, em Abril de 1975, a Casa Bívar em Janeiro de 1976 e Sala de Sessões da 

Câmara Municipal de Faro. Existem também objetos que fazem parte do fundo antigo não havendo elementos para a 

sua incorporação. Algum deste mobiliário serviu de equipamento no auditório do Museu Municipal de Faro, antiga 

capela do convento, até 1998 quando passou para reserva. 
 

 Coleção Numismática. Criada em Março de 2005 a partir da reestruturação das coleções existentes, integra objetos que 

estavam agrupados numa coleção denominada “Diversos”; outros pertencem ao fundo antigo não havendo elementos 

para a sua incorporação. Inclui, ainda, moedas que entraram no museu a 15 de Março de 1972 numa coleção 

denominada na época como Numismática. 
 

 Coleção Ourivesaria. Criada em Março de 2005 a partir da reestruturação das coleções existentes contém, até ao 

momento, um único objeto que estava agrupado numa coleção denominada “Diversos”: um cofre eucarístico indo-

português. Em 1968 o cofre já se encontrava no Museu Municipal de Faro. 
 

 Coleção Palácio de Estoi. Criada em Agosto de 2003, constitui-se dos objetos que correspondiam ao recheio e 

equipamento do imóvel compondo-se de mobiliário, bustos, imaginária, equipamento da capela, desenhos, etc., que se 

encontravam no Palácio de Estoi. Na sequência do desenvolvimento do projecto de reconversão do Palácio de Estoi em 

Pousada do Grupo ENATUR, o espólio foi inventariado e transportado para o museu para salvaguarda do mesmo, em 

Agosto de 2003. Parte encontra-se, desde 2018 e 2019, no seu local de origem para fins de decoração/ambiente do 

espaço. 
 

 Coleção Paleontologia. Criada em Março de 2005 a partir da reestruturação das coleções existentes, integra objetos que 

estavam agrupados numa coleção denominada Diversos; a maioria faz parte do fundo antigo não havendo elementos 

para a sua incorporação. A coleção está em reserva e nunca esteve exposta. 
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 Coleção Pintura. Composta por pinturas de diferentes épocas e artistas, a maior parte da coleção pertence ao fundo 

antigo do museu não havendo elementos para a sua incorporação. Algumas pinturas mais recentes provêm de doações 

de pintores que expuseram no museu ou nas galerias municipais Arco e Trem. Parte desta coleção é um conjunto de 

pintura antiga proveniente de templos e edifícios religiosos algarvios. Este núcleo antigo tem pinturas dos séculos XVI ao 

XIX com temática principalmente religiosa. Após a Implantação da República foi o principal momento em que este 

acervo deu entrada no museu; parte desta coleção está em exposição na Sala da Pintura Antiga. 
 

 Coleção Ramalho Ortigão (1836-1915). Composta por exemplares de azulejos hispano-árabes, indo-portugueses, 

seiscentistas e do séc. XIX, sendo de realçar os hispano-árabes e os mongóis, exemplares raros no país. São fruto da 

recolha pessoal de José Duarte Ramalho Ortigão e esteve exposta no museu até ao início dos anos 90, altura em que foi 

desmontada e passou à reserva. Alguns objetos desta coleção estiveram presentes em exposições nacionais: em 1972 

na Fundação Calouste Gulbenkian; em 1993 na exposição “Via Orientalis”, em Bruxelas e no Japão; em 1999 no Ciclo de 

Exposições “Memórias do Oriente”, no Porto. A coleção foi alvo de estudo culminando o mesmo na exposição De Faro a 

Goa: uma vigem pelos azulejos de Ramalho Ortigão (2018) e edição de catálogo com o mesmo nome.   
 

 Coleção Roberto Nobre (1903-1969). Reúne obras do artista, algumas obras plásticas e objetos pessoais. Tem desenhos 

e têmperas de Roberto Nobre e ao espólio pertencem ainda gravuras, uma mesa, uma jarra e fotografias de autor 

desconhecido. Fazem parte, ainda, da coleção, um busto que representa Roberto Nobre, de um autor desconhecido, e 

dois outros representando a sua esposa da autoria de João Fragoso. Há ainda um retrato a óleo de Roberto Nobre, 

pintado por Francisco de Oliveira, que foi doado pela esposa do retratado a 10 de Maio de 1971. A restante 

incorporação fez-se em diferentes momentos: o segundo a 27 de Novembro de 1979, quando D. Maria do Céu Taborda 

Pereira Nobre, viúva do artista, doou vinte e duas peças. A doação incluiu três óleos, sete têmperas e doze desenhos; a 

22 de Janeiro de 1980, as irmãs do artista, Maria Júlia Nobre e Maria Spiridonova Dias Nobre, doaram seis quadros do 

seu irmão; por fim, a 27 de Novembro de 1995, a Câmara deliberou aceitar a doação de peças ao museu por parte de 

Maria do Céu Taborda Nobre. O espólio esteve em exposição até Julho de 1998 e em 2003, no âmbito das 

comemorações do centenário do nascimento do artista algumas peças foram solicitadas para a exposição comemorativa 

realizada pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 
 

 Coleção Traje. Criada em Março de 2005 a partir da reestruturação das coleções existentes, integra objetos que estavam 

sem classificação e/ou contexto definidos; outros fazem parte do fundo antigo não havendo elementos para a sua 

incorporação. Uma doação de Maria Teresa Oliveira Barlowe Pat Barlow em 1986, composta por peças de vestuário e 

roupa de cama; em 1994, Maria José Cavaco Tavares faz uma doação de 4 peças. Esta coleção não apresenta 

homogeneidade, sendo composta sobretudo por roupa de cama, das décadas de 60 e 70. A coleção inclui, ainda, 

paramentaria proveniente de diversos templos do distrito.  
 

 

2.2 Aquisições/Incorporações/Depósitos/Guardas
3
  

 Coleção de Brinquedos de Manuel Baptista foi adquirida pela autarquia em 2003, composta por um total de 767 peças 

(ver detalhes em 2.1.1). 

 Coleção do Palácio de Estoi 
4
 que está depositada no museu e contém 114 objetos, tendo sido incorporada em 2003 (ver 

detalhes em 2.1.1). 

 Conjunto de seis quadros (três carvões e três pinturas) e um acordeão, propriedade da Direção Regional de Cultura do 

Algarve, depositados em 2013. 

 Conjunto de cinco epigrafias (três aras, um bloco e uma placa), propriedade do Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, 

depositados em 2005 com término em 2021. 

 Foral Manuelino de Faro 1504, propriedade do Museu Nacional Machado de Castro, Coimbra, depositado em 2015. 

                                                 
3 À data da realização/revisão do presente documento. 
4 Este imóvel é propriedade da Câmara Municipal de Faro, tenso sido concessionado ao Grupo ENATUR Pousadas de Portugal. 
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 Pintura «Torre de Babel», propriedade do Novo Banco, depositado em 2019 no âmbito do programa ‘Arte e cultura 

partilham-se’. 

 Parte da coleção de numismática (326 moedas), propriedade da Universidade do Algarve, depositada em 2016. 
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3 - Política de Incorporações  

 

3.1 I Parte  

3.1.1 Legislação em vigor  

A legislação consultada/seguida para a criação da política de incorporações do Museu Municipal de Faro foi a seguinte: 
 

Lei – Quadro de Museus, n.º 47/2004 de 19 de Agosto, com incidência na Secção III – Incorporação, Regulamento do ICOM 

(Internacional Council of Museums) de 2004, que constitui a revisão de 2001, com o título Código Deontológico para os 

Museus e o Regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial, Decreto -Lei n.º 139/2009, de 15 de junho e 

Decreto-Lei n.º 149/2015 de 4 de agosto (Republicação do Decreto -Lei n.º 139/2009, de 15 de junho). 

 

3.1.2 Utilidade Pública das Coleções 

A utilidade pública das coleções que compõe o acervo museológico prende-se com os objetivos gerais do Museu Municipal 

de Faro, a nível social, cultural e educativo, estipulados no Regulamento Interno do Museu (ver detalhes em 1.3). 

As coleções abrangem a atividade do Homem no Concelho de Faro, como aliás está determinado na sua missão.  

 

Os objetivos específicos das coleções são: 

1. Testemunhar a atividade do Homem no concelho de Faro desde a pré-história até à atualidade; 

2. Dar a conhecer a História e a evolução urbana da cidade e do Algarve; 

3. Promover a Identidade e a Memória coletiva; 

4. Promover a diferença e a consciência de uma cidadania crítica. 

 

3.1.3 Critérios de seleção das aquisições  

A responsabilidade pela aquisição de objetos é da direção do museu. A avaliação do objeto a adquirir deve ser feita por 

especialista de acordo com a política de parceria com a(s) universidade(s) e com investigadores externos convidados; 

contudo, a decisão final é da direção do museu. 

 

As aquisições devem realizar-se apenas quando os objetos forem significativos pelas seguintes razões: 

1. Para documentar a atividade humana do concelho de Faro; 

2. Para reforçar a construção da identidade local e/ou regional; 

3. Para promover o desenvolvimento e a educação; 

4. Para provocar debate sobre questões patrimoniais. 

 

Um objeto pode apenas ser incorporado se pelo menos cumprir um dos critérios acima enunciados, sendo que o primeiro 

critério é o mais importante e que a maioria deve cumprir.  

Para avaliar o significado dos objetos deverão ser utilizadas cinco categorias: 

1. Cronológica (pré-história até à atualidade) 

2. Geográfica (preferencialmente Algarve) 

3. Arqueológica 

4. Histórica  

5. Patrimonial 

 

A primeira e a segunda são as mais significativas para a maioria das aquisições. Deverão ser tidas em conta aquando da 

incorporação de um objeto no acervo do museu as seguintes premissas:  

1. O museu não deve adquirir/aceitar nenhum objeto que não tenha capacidade para guardar, documentar, conservar ou 

exibir.  

2. O museu não deve adquirir/aceitar nenhum objeto que não seja clara a sua origem e o seu proprietário.  

3. O museu só deve adquirir/aceitar um objeto para integrar uma coleção fechada se este possuir um significado histórico 

ou sociológico muito importante para a definição da coleção ou do seu doador.  
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4. O museu dará prioridade a todos os objetos que tiverem documentação associada (oral, fotográfica, escrita ou outra). 

5. O museu não adquirirá/aceitará objetos que não tenha a possibilidade de estudar e documentar num curto período de 

tempo após o seu depósito.  

6. O museu reconhece a sua responsabilidade na inventariação e documentação dos objetos incorporados, no mais breve 

período de tempo após a sua incorporação, para a sua disponibilização ao público através da base de dados própria. 

7. O museu não aceita qualquer incorporação de objetos que determinem/obriguem/imponham quaisquer condições 

predefinidas, tais como de exposição.  

8. O museu não incorporará nenhum objeto arqueológico sem o devido relatório de escavação, fotográfico e gráfico da 

intervenção arqueológica. 

 

3.1.4 Limitações à Incorporação 

Os limites à incorporação prendem-se com os seguintes fatores: 

1. Capacidade do espaço de reservas;  

2. Capacidade de acondicionamento dos objetos para sua segurança; 

3. Recursos humanos e financeiros finitos; 

4. Objetos fora da missão e da vocação do Museu Municipal de Faro; 

5. Objetos provenientes de tráfico ilícito de obras ou cuja origem não seja clara; 

6. Objetos em péssimas e irreversíveis condições de conservação. 

 

Apesar das diversas categorias de objetos que fazem parte da(s) coleção(ões) do museu, deve limitar-se a incorporação a 

objetos etnográficos, geológicos, traje a não ser que se insira numa coleção maior e significativa para o museu, pois pela sua 

especificidade não se integram na vocação do museu. 

 

3.1.5 Orçamento para aquisições 

O orçamento para aquisições poderá ser fixado anualmente no Orçamento apresentado à tutela. Se necessário parte do 

orçamento estipulado para aquisições poderá ser utilizada na programação anual do museu.  

 

 

3.1.6 Procedimentos de Incorporação  

O Museu Municipal de Faro incorpora objetos através das seguintes modalidades: 

- Compra; 

- Doação; 

- Legado; 

- Herança; 

- Recolha; 

- Achado; 

- Transferência; 

- Permuta; 

- Afetação permanente; 

- Dação em pagamento. 

 

3.1.7 Justificação e Procedimentos de Abatimento e outras particularidades 

A política de abatimento firmou-se em documentação emitida por entidades credenciadas
5
. Segue-se aqui a definição de 

abatimento do IPM: (...) acto de retirar uma peça, em definitivo, das colecções de um museu (...)
6
. O abatimento terá como 

objetivo principal eliminar artefactos incorrectamente inventariados.  

 

Justificam o procedimento de abatimento os seguintes motivos: 

- Desaparecimento físico da peça por roubo ou catástrofe; 

- Transferência da peça para outro museu com vista a uma melhor definição das coleções; 

- Peças incorretamente inventariadas (réplicas resultantes de cursos ou oficinas realizados no museu); 

- Peças inventariadas que se verifiquem não serem objetos com valor histórico e/ou museológico; 

                                                 
5 Normas de Inventário – Normas Gerais de Inventário, Lisboa: Instituto Português de Museus e Ministério da Cultura, 1999 e Código Deontológico para os 

Museus, Lisboa: ICOM - Comissão Nacional Portuguesa do ICOM, 2003. 
6 Normas de Inventário – Normas Gerais, Lisboa: Instituto Português de Museus, Ministério da Cultura, 1999.  
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- Peças que estão inventariadas em mais do que uma coleção; 

- Peças em péssimo e irreversível estado de conservação que não tenham condições de integridade 

física/estética/histórica para serem alvo de exposição, tratamento ou investigação. 
 

Todos os abatimentos devem seguir os seguintes procedimentos: 

- A ficha da peça em questão não será eliminada da base de dados; 

- Na ficha da peça abatida deve constar a data do abatimento e as razões fundamentadas para o sucedido; 

- O número de inventário atribuído à peça abatida não pode voltar a ser dado a outra peça; 

- Deverá ser constituído um dossier com a documentação jurídica/administrativa sobre o processo de abatimento de cada 

peça. 

 

3.1.7.1 Peças a abater  

Para a elaboração deste plano de incorporações foi feita uma análise cuidadosa às coleções do museu, a qual permitiu 

perceber a sua organização e verificar procedimentos de incorporação incorretos e pouco coerentes.  

Tendo como suporte o presente documento, as peças/registos em situação de ‘Abate’ encontram-se devidamente 

identificadas na aplicação de gestão do inventário do Museu Municipal de Faro, In Patrimonium Premium, em base de 

dados própria, podendo as mesmas serem consultadas. 

 

3.2 II Parte  

3.2.1 Revisão  

O presente Plano de Incorporações deverá ser revisto de cinco em cinco anos ou mais cedo se assim se justificar e/ou 

entender. As atualizações e/ou alterações decorrentes das revisões deverão ser comunicadas à tutela do museu, a Câmara 

Municipal de Faro e à Rede Portuguesa de Museus. 

 

3.2.2 Exceções à Política de Incorporações  

Todos os bens e/ou coleções que não reúnam os critérios de incorporação ou que de alguma forma não sejam conducentes 

com o presente documento, Missão e Objetivos do Museu Municipal de Faro poderão constituir exceção à Política de 

Incorporações. 

 

3.2.3 Cooperação com outros museus/instituições públicas 

O Museu Municipal de Faro pretende desenvolver uma política de incorporações firmada no primado da cooperação e 

consulta com os museus da região que tenham a mesma vocação. Com vista a evitar duplicação e a promover um 

desenvolvimento sustentado das coleções museológicas regionais o Museu Municipal de Faro procurará trabalhar em 

cooperação e numa política de não concorrência.  

O responsável do Museu Municipal de Faro pode, no caso de uma incorporação de bens não ser aceite pelos motivos 

expostos nos pontos 3.1.3 e 3.1.4, propor a mesma em museus/instituições museológicas que reúnam as devidas condições 

à sua incorporação e que possuam coleção relacionada.  
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