
Orientador: 
Doutora Maria Marques Calado de Albuquerque Gomes

Co-Orientador: 
Doctor José Manuel Pinto Duarte

Constituição do Júri:
Presidente: 
Reitor da Universidade Técnica de Lisboa

Vogais:
Doctor José Manuel Pinto Duarte
Professor catedrático
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa

Doutora Maria Helena Duarte Souto Nunes
Professora associada
Escola Superior de Design do Instituto de Artes Visuais, 
Design e Marketing (IADE)

Doutora Maria Marques Calado de Albuquerque Gomes
Professora associada
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa

Doutor João Carlos Pires Brigola
Professor auxiliar com agregação
Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora

Doutora Susana Martins de Oliveira
Professora auxiliar
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa

Julho|2013

Museu Virtual do Cartaz Cultural.

O Novo Ciclo de Vida
dos Objectos Gráficos.

Sílvia Maria Rala dos Santos

Tese elaborada para a obtenção 
do grau de doutor em Design.



Dissertação escrita com base na ortografia anterior 

ao Novo Acordo Ortográfico.



III

“A função artística do cartaz é um dos domínios reservados, onde se 
elabora uma cultura nova pelo jogo das ações e reações, e se supusésse-
mos, em última instância, que ao se dissolverem os cartazes na banali-
zação de suas cópias, recusadas ou negligenciadas pelos cidadãos, lava-
das pelas chuvas sobre os muros da cidade, acabassem por reduzir-se a 
uma pasta de papéis, sem interesse para ninguém, ainda lhes restaria 
um interesse e uma função social: a da criação artística absoluta, a que 
os torna objectos de coleções nas iconotecas da cultura cumulativa.”

(MOLES, 2004 [1969], p. 56)

“In many respects, the poster was the most publicity visible testimony 
to the increased interest in the graphic arts.” [ i ]

(AYNSLEY, 2000, p. 34)

[ i ] 
T.L. “Em muitos aspectos, o cartaz foi o 

testemunho de publicidade mais visível para 
o aumento do interesse nas artes gráficas.”





Para ti, Leonor.
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Resumo 

A investigação centra-se na problemática relativa à musealização 

do Cartaz Cultural e ao Novo Ciclo de Vida destes objectos gráfi-

cos com informação cultural e valor cultural patrimonial em con-

texto museológico. A problemática situa-se na interacção do De-

sign com a Museologia e a Museografia. O Design surge, simulta-

neamente, como objecto de estudo e como área disciplinar de 

aplicação.

A preservação e a integração do cartaz como bem patrimonial de 

Design Gráfico em contexto museológico promovem a sua valori-

zação histórico-artística e permitem a acessibilidade e democrati-

zação do conhecimento. Assim, nesta investigação, abordamos o 

modo como as Novas Museografias contribuem para viabilizar o 

Novo Ciclo de Vida do Cartaz Cultural como objecto museal de 

Design com valor patrimonial.

Partindo do estado da arte, da observação de realidades museais 

e de exposições nacionais e internacionais, analisamos um conjun-

to de actividades expositivas, em espaço físico e em espaço virtu-

al, onde se insere o cartaz, o que permite verificar e validar mode-

los e estratégias de comunicação aplicados à musealização dos 

objectos gráficos. Constatando que as normas de documentação 

museológica para descrição das obras de artes plásticas, artes 
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decorativas e artes publicitárias tendem a ser incompletas face à 

especificidade do objecto gráfico, por não contemplarem a sua 

dimensão disciplinar, concebemos um modelo de inventariação e 

catalogação adequado ao cartaz, com campos descritivos essen-

ciais para uma gestão e apresentação museológica destes bens 

patrimoniais de Design.

Cruzando o Design, os princípios da Nova Museologia, as práticas 

das Novas Museografias e os instrumentos das Novas Tecnolo-

gias, desenvolvemos o Plano, o Programa e o Projecto expositivo 

do MVCC|Museu Virtual do Cartaz Cultural e demonstramos a sua 

concretização através da construção de um protótipo. Concebido 

como um Museu de Design, estrutura-se como entidade museo-

gráfica virtual, de partilha multi-tutelar, que expõe obras perten-

centes a colecções de tutela pública e privada de diferentes insti-

tuições museológicas e arquivísticas, coleccionadores e criadores, 

tendo como principal função preservar, investigar e divulgar os 

objectos de Design na tipologia de Cartaz Cultural. 

Palavras-Chave:
Design Gráfico, Cartaz Cultural, Museu Virtual, 

Museologia, Novas Museografias.



XI

Abstract

This paper focuses on the problematics concerning the museology 

of the Cultural Poster and the New Cycle of Life of these graphic 

objects with cultural information and patrimonial and cultural value 

in a museological context. The problematics lies on the Design’s 

interaction with Museology and Museography. Design is, simulta-

neously, an object of study and a field of application. 

The preservation and integration of the poster as patrimonial 

goods of Graphic Design in a museological context contribute to 

the increase of its artistic and historical value and allow access to 

and democratization of knowledge. Thus, this work approaches 

the way the New Museographies helps to make the New Cycle of 

Life of the Cultural Poster as a Design’s museum object with pat-

rimonial value possible.

Starting with the gathering of the major areas of thought in this 

area of expertise and the observation of museological realities and 

of national and international exhibits, a set of exhibitory activities 

where the poster is included, in real spaces as well as virtual, is 

analyzed, allowing to verify and validate models and strategies of 

communication applied to the museology of graphic objetcs. Hav-

ing becomed clear that the museological documentation norms to 

describe plastic, decorative and advertising works of art tend to be 
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incomplete in face of the graphic object’s particularities, due to 

not contemplating its disciplinary dimension, an inventory and 

cataloguing model suitable to the poster was created, with de-

scriptive fields that are essential to the museological management 

and presentation of these Design’s patrimonial goods. 

Cross-referencing Design, the New Museology principles, the 

New Museographies practics and the New Technologies instru-

ments, the exhibitory Plan, Program and Project of the MVCC 

Museu Virtual do Cartaz Cultural [CPVM|Cultural Poster Virtual Museum] 

were developed and its materialization was demonstrated by the 

prototype built. Devised as a Museum of Design, it is structured 

as a virtual museographical institution, shared with multiple 

higher institutions, where works pertaining to collections of both 

private and public tutelage from several museological and archives 

institutions, collectors and creators, are exhibited, and whose 

main purpose is to preserve, investigate and display the objects of 

Design fitting under the Cultural Poster category.  

Key words:     
Graphic Design, Cultural Poster, Virtual Museum, 

Museology, New Museographies.
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A presente Dissertação, intitulada O Novo Ciclo de Vida dos 

Objectos Gráficos. Museu Virtual do Cartaz Cultural insere-se 

no âmbito do Doutoramento em Design da Faculdade de Ar-

quitectura da Universidade Técnica de Lisboa. A problemática 

de investigação remete-se ao estudo do objecto gráfico na ti-

pologia de Cartaz Cultural que, após ter cumprido a sua fun-

ção como objecto de comunicação no espaço público, com 

carácter efémero, transita para um do novo ciclo de vida em 

contexto museológico, na qualidade de objecto patrimonial de 

valor cultural, histórico e artístico. Neste âmbito, passa a ter 

uma função documental, mas não pode perder a sua identida-

de como produto de Design. Entendemos por cultural o objec-

to gráfico de comunicação cuja mensagem se relaciona com 

actividades e eventos culturais.  

O trabalho de investigação é do âmbito disciplinar do Design 

e recorre a diferentes áreas de conhecimento e respectivas 

metodologias. Partindo do geral para o particular, analisamos 

questões directamente relacionadas com a abordagem do 

objecto gráfico – cartaz, no âmbito disciplinar próprio e nos 

domínios da Museologia e da prática museográfica. A investi-

gação articula as áreas do Design, da Nova Museologia e No-

vas Museografias e da Cibercultura. Trata-se, portanto, de um 

Enquadramento 
da Investigação

Introdução
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estudo de carácter multidisciplinar que, embora centrado no 

campo do Design, recorre também a outras áreas, que se re-

velam essenciais para esta perspectiva de abordagem. A arti-

culação destes três campos [Design; Museologia e Museografia; Ciber-

cultura] contribui para o debate crítico do tema, tendo em vista 

a elaboração de um modelo de ficha de inventário e cataloga-

ção do cartaz com campos de registo de âmbito disciplinar do 

Design Gráfico e aplicação destes critérios de documentação 

na musealização do bem patrimonial, através do projecto mu-

seográfico virtual do Cartaz Cultural. Entendemos que as 

propostas desenvolvidas podem ser um importante contribu-

to para o registo documental e para a revitalização das apre-

sentações museográficas dos bens patrimoniais de Design.

Para levar a cabo a concretização do MVCC segundo os objec-

tivos e metodologia propostos [inserir o cartaz em contexto museal 

abordando-o como matéria de Design], seleccionamos um conjunto 

de colecções públicas e privadas com exemplares dos sécu-

los XX e XXI, o que nos permitiu realizar o registo museológico 

dos objectos gráficos e construir uma museografia actual e 

inovadora. Das Colecções existentes em Portugal, foram reu-

nidos exemplares de cartazes culturais provenientes das se-

guintes instituições: 

• Colecção Joaquim António Viegas 

do Museu Municipal de Faro;

• Colecção do Museu Nacional do Teatro;

• Espólio Ernesto de Sousa;

• Colecção da Biblioteca Nacional de Portugal;

• Colecção do Serviço de Música 

da Fundação Calouste Gulbenkian;

• Espólio do designer Sebastião Rodrigues depositado no

Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian;

• Colecções de cartazes de Criadores portugueses:

• Designer José Brandão;

• Escultor|Designer João Machado;

• Designer João Nunes;

• Designer José Carlos Rocha [autor e coleccionador].
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O objecto de estudo é o cartaz de conteúdo cultural enquanto 

obra de Design de condição museal, ou seja, no seu Novo Ci-

clo de Vida, depois de ter cumprido as funções comunicativas 

em espaço público. A investigação centra-se no cartaz em 

contexto expositivo, demonstrando a possibilidade de integra-

ção do objecto gráfico numa proposta de criação de Museu 

Virtual [Museu de Design], preenchendo lacunas existentes no 

âmbito das práticas museográficas, com critérios de análise 

da área disciplinar do Design Gráfico.

O cartaz como artefacto da produção do Design Gráfico e ar-

tefacto de memória deve ser preservado, estudado e divulga-

do. Um cartaz ilustra os processos de criação, os materiais, o 

percurso histórico, as influências, as tecnologias de reprodu-

ção. Neste quadro de referências, é uma peça de investigação 

onde o tratamento e estudo de componentes inerentes à pro-

dução do objecto de Design incidem sobre um conjunto de 

campos que permitem apresentação do bem patrimonial de 

Design em espaço museal. A problemática de investigação 

coloca-nos perante as seguintes questões:

• Qual a importância do Cartaz Cultural em contexto museal?

• Que princípios e processos considerar na musealização 

do Cartaz Cultural?

• Como é apresentado o Cartaz em contexto museográfico 

físico e virtual?

• Quais são os parâmetros de análise do cartaz em contexto 

museal de âmbito museológico e disciplinar do Design?

• Que informações devem registar os inventários sobre os 

objectos de Design?

• Qual o objectivo deste registo?

• Que campos específicos do Design são necessários 

na documentação museológica?

• Que regras e boas práticas devem utilizar como referência?

• Como pode ser estruturado o Museu Virtual do Cartaz 

Cultural?

• Que soluções a construir?

Objecto de Estudo 
e Problemática 

[hipótese]
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Assim, partindo do questionamento destes aspectos, orienta-

mos a nossa investigação, teórica e aplicada, para a análise de 

casos de referência e para a elaboração do Plano, do Programa 

e do Projecto do Museu Virtual do Cartaz Cultural. No protóti-

po, demonstramos a possibilidade de apresentação do Cartaz 

Cultural em contexto museográfico, com critérios disciplinares 

do Design Gráfico. Definimos, também, as características da 

identidade museal desta implementação em espaço virtual, a 

significação e o papel do objecto gráfico neste contexto. Do 

mesmo modo, equacionámos a organização de conjuntos 

expositivos, dos respectivos conteúdos científicos, dos meios 

de apresentação e de transmissão dos conhecimentos, bem 

como a programação das actividades expositivas, educativas 

e de investigação, próprias de uma instituição museal. Procu-

ramos fundamentar teoricamente e demonstrar através da sua 

aplicação uma solução dinâmica, exemplificando e cruzando 

possíveis leituras e processos de fruição do Cartaz Cultural, 

articulando uma variedade de objectos que demonstram o 

campo de actuação do Design Gráfico na forma de apresenta-

ção museográfica.

O desenvolvimento da observação e análise do cartaz, no 

contexto actual da Nova Museologia e Novas Museografias, é 

relevante e pode ser utilizado como instrumento de referência 

na definição e integração como objecto documental e museal 

do campo disciplinar do Design Gráfico. Esta linha de trabalho 

está em sintonia com algumas práticas internacionais e come-

ça a emergir em recentes abordagens teóricas. É importante 

investigar de que modo os objectos de Design Gráfico, em 

particular o Cartaz Cultural, podem afirmar-se com as conota-

ções do Design nos campos museológico e museográfico, e 

contribuir para uma nova consciência do Design como recurso 

cultural. O projecto do Museu Virtual do Cartaz Cultural é re-

levante e prefigura-se como um potencial instrumento de re-

ferência na interpretação destes objectos gráficos, entendidos 

Relevância e Pertinência 
do Tema
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como artefactos históricos da criação e produção no campo 

disciplinar do Design. Esta solução permite a preservação e 

garante a plena acessibilidade ao bem cultural. 

O princípio orientador deste trabalho é o ‘reconhecimento’ e a 

disseminação da produção de Design, na tipologia de Cartaz 

Cultural, como objecto museal de Design. Tivemos como ob-

jectivo principal a definição e integração de campos de registo 

do âmbito disciplinar do Design Gráfico no sistema de docu-

mentação museológica do cartaz e aplicação destes critérios 

de documentação na concepção e construção do projecto mu-

seológico com identidade museográfica virtual: MVCC|Museu 

Virtual do Cartaz Cultural. Assim, este trabalho de investiga-

ção apresenta como objectivos gerais:

• Desenvolver conhecimento através de uma abordagem inter-

disciplinar que cruza as áreas do Design, da Museologia e da 

Cibercultura;

• Estudar o âmbito e o valor cultural do objecto de comunica-

ção: Cartaz Cultural;

• Atribuir novos sentidos e competências ao Design Gráfico na 

sua relação com a Nova Museologia e, em particular, no âmbi-

to das Novas Museografias, com dimensão estética, artística 

e valor de memória, através da criação de novos produtos e 

serviços que forneçam à sociedade diferentes canais de co-

municação e divulguem as “obras de Design” e a informação 

que lhes é própria.

Para concretizar estas metas, a investigação apresenta os 

seguintes objectivos específicos:

• Identificar as condições do Novo Ciclo de Vida do Cartaz 

Cultural em tempo longo e em espaço de comunicação cultu-

ral, de conhecimento e de fruição;

• Elaborar um modelo de ficha de inventário do cartaz com 

campos de registo de âmbito disciplinar do Design Gráfico;

Objectivos 
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• Estudar o Cartaz Cultural a partir de um núcleo de colecções 

que se afiguram como casos de estudo;

• Observar casos internacionais e nacionais para aferir as so-

luções adequadas.

• Fundamentar o MVCC|Museu Virtual do Cartaz Cultural, en-

tendido na sua tipologia de espaço museal como Museu de 

Design.

• Demonstrar a viabilidade do MVCC|Museu Virtual do Cartaz 

Cultural através da concepção, aplicação e construção de um 

protótipo.

Na realização do trabalho, seguimos uma metodologia de in-

vestigação mista – intervencionista e não-intervencionista, 

baseada nas estratégias de pesquisa teórica, observação di-

recta e investigação activa, realizando:

•  Estudo e tratamento de bibliografia [estado da arte] no âmbito 

das áreas de Design, Museologia e Museografia e, Cibercultu-

ra [metodologia não-intervencionista]. 

A recolha, selecção, análise e síntese crítica da bibliografia 

sobre teoria, conceitos e metodologias, relativos ao tema, 

serviram-nos de base para o desenvolvimento da investiga-

ção, a nível de conceitos e de instrumentos de trabalho. 

Permitiu-nos conhecer a realidade teórica e prática dos 

campos disciplinares em estudo, nomeadamente, dos mu-

seus no âmbito da Nova Museologia e das Novas Museo-

grafias, possibilitando-nos conhecer as regras de docu-

mentação museológica e auxiliando na fundamentação da 

hipótese de investigação.

• Observação directa de exemplos de referência [estudo de ca-

sos]: espaços museias, arquivísticos e expositivos [metodologia 

não-intervencionista]. 

No estudo dos museus online, construímos a ficha de 

análise com o objectivo de realizar o levantamento e análi-

se dos conteúdos, dos modelos e das estratégias comuni-

cativas, permitindo-nos conhecer as relações entre o De-

sign e a Museologia. 

Metodologia de Investigação
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No estudo do cartaz, recorremos a dois processos de 

análise: observamos práticas museográficas de apresenta-

ção do objecto gráfico em espaço físico, permitindo-nos 

aferir os conteúdos e os métodos expositivos do artefacto 

de Design; e construímos a ficha de análise do cartaz para 

observar os conteúdos e os modelos de apresentação do 

objecto gráfico em colecções museias e arquivísticas dis-

poníveis online.

O estudo de casos permitiu analisar e ilustrar as particula-

ridades, potencialidades e fragilidades da realidade museal 

online, assim como, reflectir sobre os métodos e conteú-

dos apresentados, constatando como é importante imple-

mentar na documentação museológica e nas acções mu-

seográficas critérios de registo, análise e apresentação de 

âmbito disciplinar do Design Gráfico.

O resultado da investigação é apresentado num volume cons-

tituído pelo texto e por dois Cd-Rom [Cd-Rom1 e Cd-Rom2]. O 

Texto da Dissertação, que comunica a construção da tese, o 

processo de investigação e os resultados alcançados, é forma-

do por: introdução; sete capítulos temáticos; conclusões e 

considerações finais; glossário de termos e conceitos; biblio-

grafia e fontes agrupadas em campos temáticos [Obras de enqua-

dramento geral e metodológico; Design e Artes; Museologia, Museografia e 

Cibercultura; Dicionários e Enciclopédias; Publicações periódicas; Website]. 

O Cd-Rom1 contém o Protótipo concebido e construído para 

o MVCC. 

O Cd-Rom2 contém o Inventário e Catalogação das obras do 

MVCC [Fichas de Inventário e Caracterização das obras inseridas no Protó-

tipo; Catálogo Temático do acervo do museu] e os Documentos anexos 

[Fichas de observação e análise do Cartaz online; Fichas de observação e 

análise dos Museus no Ciberespaço].

Os capítulos da Dissertação são constituídos, por subcapítu-

los temáticos. Cada um dos capítulos apresenta também uma 

nota introdutória e uma síntese conclusiva. 

Estrutura da Dissertação
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A introdução faz o enquadramento do estudo, contextuali-

zando o projecto e enunciando os objectivos e o processo de 

investigação. Apresenta o percurso, os princípios, os pressu-

postos e as questões de investigação, bem como os procedi-

mentos metodológicos que orientaram o trabalho e o organo-

grama do processo de investigação.

O Capítulo 1 Design de Comunicação e Novas Museografias 

reflecte sobre o papel do Design como instrumento museográ-

fico e aborda o Design de Comunicação nos Museus do sécu-

lo XXI, caracterizando os percursos que conduziram a grandes 

transformações: do Museu Institucional ao Museu sem Fron-

teiras e do Museu Digital ao Museu Virtual.   

O Capítulo 2 Museus no Ciberespaço: exemplos referenciais 

aborda o tema através da análise de casos de estudo selec-

cionados no panorama internacional e nacional, no âmbito de 

dois conjuntos tipológicos [Museus Virtuais e Museus Digitais; Museus 

de Design e Museus de Arte], apresentado a metodologia de análise 

especificamente construída e os resultados obtidos

O Capítulo 3 Práticas Museográficas online e modelos exposi-

tivos virtuais analisa e estabelece uma tipologia de classifica-

ção, agrupando formatos digitais online [formato catálogo; forma-

to multimédia] e identificando e caracterizando os espaços mu-

seológicos virtuais através do processo de representação 

[espaços virtuais 2D; espaços virtuais 3D].

O Capítulo 4 O Cartaz em Contexto Museal situa a problemá-

tica do cartaz nas colecções museais e arquivísticas online, 

através de casos de estudo, analisando as questões relativas 

ao cartaz em contexto expositivo físico nas modalidades de 

exposição permanente e de exposição temporária e especifi-

cando a condição do cartaz como objecto museal de Design, 

com destaque para fundamentos, aplicações e boas práticas.

O Capítulo 5 Cartaz Cultural: Novo Ciclo de Vida do objecto 

gráfico aborda o cartaz em duas narrativas: objecto gráfico de 

comunicação como meio de divulgação de acontecimentos 
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culturais; objecto gráfico de comunicação com valor artístico 

e documental. Enquadra o Cartaz Cultural no Novo Ciclo de 

Vida, aplicando princípios e processos de documentação com 

critérios disciplinares do Design Gráfico e apresenta instru-

mentos de gestão museológica do Cartaz Cultural, especial-

mente concebidos no âmbito desta investigação.

O Capítulo 6 Museu Virtual do Cartaz Cultural|MVCC – Plano 

e Programa organiza o Plano museológico e o Programa mu-

seográfico, aplicando os critérios e metodologias estabeleci-

dos no capítulo anterior. Desenvolve a identidade, a singulari-

dade e a actividade deste Museu de Design. 

O Capítulo 7 Museu Virtual do Cartaz Cultural|MVCC – Projec-

to e Protótipo apresenta o Projecto expositivo demonstrando 

a hipótese, através da concretização do museu com base num 

processo de implementação em espaço virtual, através de 

protótipo, revelando as condições de viabilidade com o resul-

tado da avaliação feita por peritos e visitantes.

As Conclusões e Considerações finais destacam os resultados 

da investigação nos seus aspectos teóricos e na sua aplicação 

prática através do projecto do MVCC e estabelecem uma refle-

xão sobre o contributo do trabalho para possíveis desenvolvi-

mentos no âmbito disciplinar do Design.  
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Questão de Investigação

Pode o novo ciclo de vida dos objectos gráficos ser prolongado por uma intervenção museográfica?

Tema

Design Gráfico|Museografia

Objecto de Estudo

Cartaz Cultural

Investigação Literária

Crítica Literária Casos de Estudo
Observação Directa

Museus
online

Design
Nova Museologia

Novas Museografias

construção de instru-
mentos de análise:

Ficha Análise

construção de instru-
mentos de análise:

Ficha Análise

Colecções Museais e 
Arquivísticas online

Contexto Expositivo:
Exp.Permanentes
Exp. Temporárias

Observação
Registo

Observação
Registo

Visita espaços
 expositivos físicos

Observação
Registo

Tratamento de dadosTratamento de dados Análise Análise

ConclusãoConclusão Conclusão

Conclusão

Conclusão

Museus Virtuais
Museus Digitais
Museus Design
Museus Arte

Práticas Museográficas 
e 

Modelos Expositivos

Cartaz 
em contexto museal

Capítulo 2|3Capítulo 1 Capítulo 4
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Título

O Novo Ciclo de Vida dos Objectos Gráficos.
Museu Virtual do Cartaz Cultural.

Hipótese

MVCC|Museu Virtual do Cartaz Cultural: 
Museu de Design que prolonga o ciclo de vida do objecto gráfico Cartaz Cultural 

e o valoriza como Bem e Património Cultural do Design.

Cartaz Cultural
Estudo de Caso

construção de fichas de registo 
documental:

Ficha Inventário
Ficha de Catalogação

definição e construção
Projecto 
MVCC

Colecções
MMF; MNT; ECES; BNP; FCG; JB; 

JM; JN; JR

Recolha

Documentação

Investigação

Apresentação

Investigação Literária

Crítica Literária

Capítulo 5 Capítulo 6|7

Plano Museológico

Programa Museográfico

Projecto Expositivo

F.001
Design de Investigação.

Desenvolvido por Sílvia Rala.
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Nota Introdutória

Este capítulo encontra-se estruturado em dois tópicos princi-

pais, que abordam o Design como instrumento museográfico 

e apresentam o papel do Design de Comunicação nos museus 

do século XXI. Equaciona a problemática teórica e contextua-

liza a actuação dos museus e das novas práticas museográ-

ficas. Tem como finalidade relacionar as áreas disciplinares 

do Design e da Museologia, estabelecendo a articulação do 

Design de Comunicação com as Novas Museografias. 

O Design tem um enquadramento próprio no quadro da Mu-

seografia. Com o desenvolvimento dos princípios da Nova 

Museologia e, consequentemente, com as Novas Museogra-

fias, o Design passou a ter uma dimensão cada vez mais 

alargada e relevante, dando um contributo essencial e muito 

específico para a concretização da instituição museal como 

espaço de conhecimento e de comunicação cultural. Sendo 

condição essencial do museu a sua concretização através de 

actividades e processos expositivos, a intervenção do Design 

insere-se no campo museográfico, sobretudo como instru-

mento de concepção e aplicação. 

Nota Introdutória
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Neste contexto, o Design de Comunicação é relevante e a 

sua esfera de intervenção tem contribuído para o processo 

evolutivo dos museus, no que se refere a modelos organiza-

tivos, estratégias de actuação e processos de concretização. 

Para compreender o papel do Design de Comunicação nos 

Museus do século XXI, é também necessário associá-lo ao 

percurso transformador dos museus, do museu institucional 

ao museu sem fronteiras e do museu digital ao museu virtual. 

Esta abordagem passa pela caracterização do estado da arte, 

com base nos autores que teorizam e conceptualizam sobre 

as diferentes temáticas, mas também pela identificação de 

algumas práticas recentes e emergentes das novas museo-

grafias nos museus contemporâneos, cuja aplicação, muitas 

vezes antecede a teorização.  



[1]  
T.L. “[…] [A] realidade patrimonial e 

museológica precedeu, 
cronologicamente e em termos de
práticas museográficas, a própria 

justificação e existência de 
uma ciência museológica.” 

Design 
e Novas Museografias

“[…] um Museu não é apenas uma colecção, um edifício e um público 
mas sim um recurso de desenvolvimento bem mais abrangente onde 
os objectos devem ser sobretudo formas e meios de comunicação ao 
serviço de ideias.”
(Mário Moutinho in Cadernos de Museologia nº14, 1999, p. 10)

“[…] [L]a realidad patrimonial y museable ha precedido en el tiempo y 
en laprática museográfica a la propria justificación y existencia de una 
ciencia museológica.” [1]  

(FERNÁNDEZ, 2001, p. 17)
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Museus e Comunicação Cultural

O museu como instituição pública surge no final do séculoXVIII 

e desenvolve-se ao longo da Época Contemporânea, nos sécu-

los XIX e XX, como um espaço essencial de suporte à própria  

afirmação da cultura urbana e da sociedade de comunicação. 

Numa sociedade em transformação, foi longo o processo evo-

lutivo dos museus, que começaram por ter funções de conser-

vação e referenciação da memória colectiva e se afirmam hoje 

também como instituições de educação, conhecimento e frui-

ção, espaços de sociabilidade e lugares de cidadania. 

No século XXI, o papel dos museus é essencial e reconhecido, 

tanto para os territórios e comunidades de pertença como 

para a sociedade no mundo global. Os instrumentos e técni-

cas hoje disponíveis para a comunicação dos museus são 

cada vez mais diversos e inovadores, colocando desafios às 

áreas disciplinares que actuam no domínio da museografia, 

nomeadamente o Design. A própria evolução do pensamento 

e da tecnologia permitem colocar o museu ao alcance de to-

dos os cidadãos.

Compreender o percurso de evolução temporal dos museus 

é essencial para equacionar a relação entre o Design e a 
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Museologia. A origem dos museus remonta ao coleccionis-

mo. Ao longo dos séculos, membros destacados da socieda-

de civil, militar e religiosa formaram colecções de objectos, 

com base em valores, significados, crenças do seu tempo e 

de acordo com o seu próprio gosto (HERNÁNDEZ, 1998, p 14). 

Imperadores, monarcas, guerreiros e membros da igreja, mas 

também burgueses endinheirados, humanistas e artistas 

sentiram necessidade e prazer em reunir uma diversidade de 

objectos, gerando as colecções privadas e públicas que de-

ram origem aos museus. A especificidade das colecções e a 

quantidade de objectos representados prevaleciam face à sua 

comunicação e interpretação dos mesmos, uma vez que o 

conjunto de fruidores era reduzido e motivado mais pelo valor 

material e simbólico de carácter religioso. Foi ainda na anti-

guidade clássica que se iniciou a exposição das colecções ao 

público em recintos religiosos [santuários] (FERNÁNDEZ, 2001, p. 45). 

Na Grécia, surgiu o vocábulo e o conceito que viria a confor-

mar a matriz da definição de museu. A palavra museion utili-

zou-se para designar templo das musas, no âmbito da mitolo-

gia ou, então, escolas filosóficas destinadas ao pensamento e 

conhecimento humanístico e científico (HERNÁNDEZ, 2006, p. 18). 

Nos santuários mais importantes do mundo clássico grego e 

helenístico existiam salas com tesouros, muitos deles prove-

nientes de doações de cidadãos destacados e de devotos 

anónimos. Nos primeiros séculos da nossa era, durante a ro-

manização, os Imperadores coleccionaram troféus e tesouros 

provenientes dos territórios conquistados, apresentados como 

símbolo das glórias do Império. 

Ao longo da Idade Média, igrejas e mosteiros tornaram-se 

grandes centros de produção cultural e de concentração de 

obras de arte. As ofertas de reis, nobres e peregrinos, que 

circulavam nos territórios da Europa cristã, acorriam a estes 

locais e contribuíram para o enriquecimento das suas colec-

ções. Sacerdotes e abades agiam como verdadeiros guardiões 

das colecções. As casas reais eram também coleccionadoras 

de obras de arte e de relíquias (HERNÁNDEZ, 1998, p. 14). 
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A partir do século XV, começou-se a abandonar a ideia de que 

os objectos preservados só tinham valor material e simbólico e 

a destacar-se o valor histórico, artístico e documental. Por sua 

vez, o Renascimento ficou marcado pela revalorização do mun-

do clássico e de todas as culturas antigas. Muitos humanistas 

recolhiam “antiqualhas”, verdadeiras raridades da época roma-

na reveladas pela arqueologia, como moedas, e instrumentos 

bélicos. Durante o Período Renascentista na Europa, para além 

dos objectos de arte coleccionaram-se objectos do mundo na-

tural, como minerais, objectos botânicos e zoológicos. 

No século XVI, alguns destes objectos foram guardados em 

espaços privados especificamente destinados a este fim, 

como as galerias, dedicadas particularmente à pintura [F.002]. 

A galeria era tanto o conjunto de obras como o local onde se 

guardavam. Surgiram os gabinetes de curiosidades, salas de 

pequenas dimensões, que albergavam objectos raros, insólitos 

e preciosos (HERNÁNDEZ, 1998, p. 17-19). A iconografia artística 

dos séculos XVII e XVIII documenta, por vezes com grande 

minúcia, alguns destes gabinetes e galerias [F.003]. No fron-

tispício do livro Museum Wormiani, um catálogo do cientista 

Olaus Wormius, publicado já depois da morte do coleccionador, 

no qual surge a aplicação do vocábulo museu, associado ao 

conceito de organização de uma colecção e sua arrumação 

num espaço concreto [F.004].

No século XVII, em 1683, nasceu a primeira estrutura que deu 

origem a um museu organizado, o Ashmolean Museum da 

Universidade de Oxford, criado com base na doação do co-

leccionador inglês Elias Ashmolean (1617-1692). A colecção 

reunia Mirablia [obras concebidas e produzidas pelo homem e antiguida-

des] e Naturalia [obras do reino animal, vegetal e mineral], curiosida-

des e obras de Botânica e História Natural que Ashmole ad-

quirira ao naturalista Jon Tradescant, pai, (c. 1570-1638) e por 

seu filho, o botânico e jardineiro real, também chamado John 

Tradescant (1608-1672) (BLOOM, 2003, p. 72-75) [F.005].

Para albergar esta colecção foi construído um edifício [F.006]. 

A criação deste núcleo fundador do museu demonstra que, 

 

 

 

F.003
Andrea Domenico Remps (1620-1699): 

Gabinete de Curiosidades. Pintura, óleo 
sobre tela, c. 1690.

http://www.wikigallery.org/wiki/
painting_223727/Domenico-Remps/Cabinet-

of-Curiosities

 

 

 

 

F.004
Gabinete de Curiosidades de Olaus 
Wormius [Dinamarca 1588-1654], 

publicado em Museum Womriani, 1655.

http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Museum_Wormianum.jpg

 

 

 

F.002
Samuel Morse (1791- 1872): 

Galleria do Louvre. Óleo sobre tela, c. 1833. 
Col. Museée du Louvre

http://www.berfrois.com/2012/07/
paintings-within-paintings/



O Novo Ciclo de Vida dos Objectos Gráficos. Museu Virtual do Cartaz Cultural.010

já existia a preocupação de organizar ambientes apropriados 

para que as colecções pudessem ser contempladas pelo pú-

blico (HERNÁNDEZ, 1998, p.19-20). 

O desenvolvimento conceptual do museu como instituição 

cultural e patrimonial, ao longo dos séculos, sofreu alterações 

práticas e teóricas. A definição de ‘museu’ foi estabelecida 

por teóricos como George Brown Goode, M. Foyles, George 

H. Riviére, entre outros. Todavia, foi já no século XX, com a 

criação do Conselho Internacional de Museus [ICOM|International 

Council of Museums[2]] que a definição se estabilizou e passou a 

ser aceite universalmente (HERNÁNDEZ, 1998,p.69). Este organis-

mo, em 1946, apresentou uma definição para ‘museu’. Contu-

do, ao longo dos anos, o papel do museu na sociedade tem 

evoluído e esta realidade reflecte-se nas sucessivas defini-

ções adoptadas pelo próprio ICOM. 

Em 1946, o ICOM define museu como um local de colecções 

abertas ao público com exposições permanentes. Cinco anos 

depois, em 1951, acrescenta que o museu deve ser uma ins-

tituição com o propósito de conservar, estudar e expor os 

objectos de valor cultural. Em 1961, amplia a definição de 

museu de forma a englobar uma diversidade de instituições 

então surgidas [jardins zoológicos, jardins botânicos, bibliotecas], in-

cluindo monumentos e reservas naturais. A grande alteração 

do ICOM na definição de museu efectua-se na década de 70, 

em 1974, no qual o museu é considerado como uma institui-

ção sem fins lucrativos ao serviço da sociedade, que adquire, 

conserva, preserva, investiga, promove e expõe os testemu-

nhos para efeitos de educação e entretinimento. Nos con-

gressos de 1989, 1995 e 2001 foram realizadas pequenas al-

terações, sendo que, em 2001 reconhece como instituições 

museias todas as identidades onde se identificam caracterís-

ticas, funções e propósitos do conceito de museu, mesmo 

que, o seu interesse ou propósito seja preservar os recursos 

patrimoniais de natureza material ou imaterial com base na 

actividade de criação digital.

[2]  
Criado em 1946, O Conselho 
Internacional de Museus [ICOM] foi a 
primeira organização com a função de 
promover os interesses da museologia e 
a gestão dos museus.

 

F.005
John Tradescant Junior com seu amigo 
Roger Frend e a sua colecção de conchas 
exóticas. Pintura atribuída a Thomas de 
Critz, séc. XVII. Col. Ashmolen Museum.

http://www.ashmolean.org/php/
makepage.php
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A partir das sucessivas delimitações dos conceitos e da espe-

cificação das funções da instituição museal, elaborámos um 

quadro síntese que permite compreender a evolução desta 

problemática, cuja aplicação influencia e envolve a Museolo-

gia e o próprio campo de actuação do Design. Esta sistema-

tização traduz as referências doutrinárias e as práticas que 

vão surgindo, de acordo com a evolução das sociedades, 

mentalidades, consciência cívica e intervenção dos técnicos 

que nesta área trabalham [Q.001].

F.007
Actual edifício de Ashmolean Museum. 
University of oxford.

http://www.ashmolean.org/plan/17 Março 2013

F.006
Antigo edifício de Ashmolen Museum, gravura.

http://www.ashmolean.org/ash/amulets/
tradescant/tradescant00.html
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“The word “museums” includes all collections open to the 
public, of artistic, technical, scientific, historical or 
archaeological material, including zoos and botanical 
gardens, but excluding libraries, except in so far as they 
maintain permanent exhibition rooms.”

1946 “O termo “museus” engloba toda as colecções de material 
artístico, técnico, científico, histórico ou arqueológico 
abertas ao público incluindo os jardins zoológicos e os 
jardins botânicos, mas excluindo as bibliotecas, excepto se 
possuírem salas com exposições permanentes.”

“The word museum here denotes any permanent 
establishment, administered in the general interest, for 
the purpose of preserving, studying, enhancing by various 
means and, in particular, of exhibiting to the public for its 
delectation and instruction groups of objects and 
specimens of cultural value: artistic, historical, scientific 
and technological collections, botanical and zoological 
gardens and aquariums. Public libraries and public archival 
institutions maintaining permanent exhibition rooms shall 
be considered to be museums.”

1951 “A palavra museu significa aqui qualquer estabelecimento, 
gerido tendo em mente o interesse geral, com o objectivo 
de conservar, de estudar, de melhorar de diversas formas 
e, em especial, de exibir ao público para seu 
entretenimento e educação grupos de objectos e 
espécimenes de valor cultural: colecções artísticas, 
científicas e tecnológicas, jardins botânicos e jardins 
zoológicos e aquários. As bibliotecas públicas e os centros 
de arquivo públicos que tenham salas com exposições 
permanentes deverão ser considerados como museus.”

“ICOM shall recognise as a museum any permanent 
institution which conserves and displays, for purposes of a 
study, education and enjoyment, collections of objects of 
cultural or scientific significance.
Within this definition fall: 
a. exhibition galleries permanently maintained by public 
libraries and collections of archives, 
b. historical monuments and parts of historical monuments 
or their dependencies, such as cathedral treasuries, 
historical, archaeological and natural sites, which are 
officially open to the public, 
c. botanical and zoological gardens, aquaria, vivaria, and 
other institutions which display living specimens,
d. natural reserves.”

1961 “O ICOM [International Council of Museums] reconhece 
como museu qualquer instituição que preserve e exponha 
colecções de objectos de importância cultural ou científica 
para efeitos de investigação, educação e entretenimento.
Nesta definição incluem-se: 
a. salas de exposição permanentes mantidas por 
bibliotecas públicas e arquivos; 
b. monumentos históricos e partes de monumentos 
históricos ou suas dependências, tais como os tesouros das 
catedrais e locais históricos, arqueológicos e naturais 
oficialmente abertos ao público;
c. jardins botânicos e jardins zoológicos, aquários, viveiros 
e outras instituições que  tenham espécimenes vivos 
expostos ao público; 
d. reservas naturais.”

A museum is a non-profit making, permanent institution in 
the service of the society and its development, and open 
to the public, which acquires, conserves, researches, 
communicates, and exhibits, for purposes of study, 
education and enjoyment, material evidence of man and 
his environment. 
In addition to museums designated as such, ICOM 
recognizes that the following comply with the above 
definition: 
a. conservation institutes and exhibition galleries 
permanently maintained by libraries and archive centres. 
b. natural, archaeological, and ethnographic monuments 
and sites and historical monuments and sites of a museum 
nature, for their acquisition, conservation and 
communication activities. 
c. institutions displaying live specimens, such as botanical 
and zoological gardens, aquaria, vivaria, etc. 
d. nature reserves. 
e. science centres and planetariums.

1974 Um museu é uma instituição sem fins lucrativos ao serviço 
da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, 
que adquire, preserva, estuda, promove e exibe 
testemunhos materiais do Homem e do seu meio, para 
efeitos de investigação, educação e entretenimento. 
Para além dos museus designados como tal, o ICOM 
reconhece que a definição anterior abrange também: 
a. institutos de conservação e salas de exposição mantidos 
por bibliotecas e centros de arquivo;
b. monumentos e locais naturais, arqueológicos e 
etnográficos e locais de natureza museológica devido às 
suas actividades de aquisição, preservação e divulgação; 
c. instituições com espécimenes vivos em exposição, 
nomeadamente jardins botânicos e jardins zoológicos, 
aquários, viveiros, etc.; 
d. reservas naturais; 
e. centros científicos e planetários.

Evolução do conceito e da missão do museu.

Q.001
Evolução do conceito e da missão do Museu.
Fonte: documentos e normativas do ICOM.

http://archives.icom.museum/hist_def_eng.html

T.L. 
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Um museu é uma instituição sem fins lucrativos ao serviço da 
sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que 
adquire, preserva, estuda, promove e exibe testemunhos 
materiais do Homem e do seu meio, para efeitos de 
investigação, educação e entretenimento. 
a. A definição anterior deverá ser aplicada 
independentemente da natureza do organismo gestor, do 
carácter territorial, da estrutura funcional ou da orientação 
das colecções da instituição em causa. 
b. Para além das instituições designadas como “museus”, para 
efeitos desta definição também se qualificam como museus 
os seguintes: 

i. monumentos e locais naturais, arqueológicos e 
etnográficos e monumentos e locais históricos de natureza 
museológica que adquirem, preservam e promovem 
testemunhos materiais do Homem e do seu meio; 
ii. instituições que mantêm e exibem colecções de 
espécimenes vivos, plantas e animais, nomeadamente 
jardins botânicos e jardins zoológicos, aquários e viveiros; 
iii. centros científicos e planetários; 
iv. institutos de conservação e salas de exposição mantidos 
por bibliotecas e centros de arquivo; 
v. reservas naturais;
vi. outras instituições que o Conselho Executivo, após 
solicitar o parecer da Comissão de Aconselhamento, 
considere que reúnem algumas ou todas as características 
de um museu, ou que prestem apoio a museus e aos 
profissionais dos museus através de actividades de 
investigação museológica, educação e formação 
profissional.  

1989 A museum is a non-profit making, permanent institution in 
the service of society and its development, and open to the 
public which acquires, conserves, researches, communicates 
and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, 
material evidence of people and their environment.
a. The above definition of a museum shall be applied without 
any limitation arising from the nature of the governing body, 
the territorial character, the functional structure or the 
orientation of the collections of the institution concerned. 
b. In addition to institutions designated as “museums” the 
following qualify as museums for the purposes of this 
definition: 

i. natural, archaeological and ethnographic monuments and 
sites and historical monuments and sites of a museum 
nature that acquire, conserve and communicate material 
evidence of people and their environment; 
ii. institutions holding collections of and displaying live 
specimens of plants and animals, such as botanical and 
zoological gardens, aquaria and vivaria; 
iii. science centres and planetaria; 
iv. conservation institutes and exhibition galleries 
permanently maintained by libraries and archive centres; 
v. nature reserves; 
vi. such other institutions as the Executive Council, after 
seeking the advice of the Advisory Committee, considers as 
having some or all the characteristics of a museum, or as 
supporting museums and professional museum workers 
through museological research, education or training.

[...]
viii. outras instituições que o Conselho Executivo, após 
solicitar o parecer da Comissão de Aconselhamento, 
considere que reúnem algumas ou todas as características 
de um museu, ou que prestem apoio a museus e aos 
profissionais dos museus através de actividades de 
investigação museológica, educação e formação 
profissional.

1995 [...]
viii. such other institutions as the Executive Council, after 
seeking the advice of the Advisory Commitee, considers as 
having some or all of the characteristics of a museum, or as 
supporting museums and professional museum workers 
through museological research, educaton or training.

[...]
ix. outras instituições que o Conselho Executivo, após 
solicitar o parecer da Comissão de Aconselhamento, 
considere que reúnem algumas ou todas as características 
de um museu, ou que prestem apoio a museus e aos 
profissionais dos museus através de actividades de 
investigação museológica, educação e formação 
profissional.

2001 [...]
ix. such other institutions as the Executive Council, after 
seeking the advice of the Advisory Committee, considers as 
having some or all of the characteristics of a museum, or as 
supporting museums and professional museum personnel 
through museological research, education or training.

“Museu. Um museu é uma instituição sem fins lucrativos ao 
serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao 
público, que adquire, preserva, estuda, promove e exibe o 
património material e imaterial da humanidade e seu meio 
ambiente para fins de educação, estudo e diversão”.

2007 “Museum. A museum is a non-profit, permanent institution in 
the service of society and its development, open to the 
public, which acquires, conserves, researches, communicates 
and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity 
and its environment for the purposes of education, study and 
enjoyment.”

T.L. 
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“Los museos ofrecen experiencias, ideas y satisfacciones que no pueden 
encontrarse en otros lugares. Tal aportación deriva de los objetos autén-
ticos de índole natural, histórica, científica y artística que los museos 
poseen y exhiben, de las experiencias sensoriales con los objetos tridi-
mensionales que presentan e interpretan, y de la investigación, erudi-
ción e interpretación desarrolladas a partir de las colecciones y exposi-
ciones de los museos.” [3]  

(KOLER, 2001, p.30) 

Os conceitos de Museologia, Museografia e Património desde 

o final do século XX que têm sido debatidos nas questões da 

participação e da cidadania nos museus. Destas reflexões 

emergiu um novo movimento definido durante a realização do 

“Atelier Internacional Ecomuseus/Nova Museologia” em Que-

bec – Canadá, em Outubro de 1984, que marca a contempo-

raneidade da Museologia – a Nova Museologia (Cadernos de 

Museologia nº15, 1999, p. 209 a 212). 

“Numa perspectiva museológica moderna, um museu constitui um espa-
ço de lazer e de entretenimento público; um sistema de comunicação 
com aqueles que o frequentam; um ambiente pedagógico onde se trans-
mitem e adquirem conhecimentos diversificados, de forma orientada e 
sistemática; um espaço de investigação científica e de criação cultural; 
um repositório de materiais de valor patrimonial elevado, vocacionado 
para a sua conservação a longo prazo.”
(ROCHA-TRINDADE, 1993, p.89) 

O movimento da Nova Museologia diferencia-se da museolo-

gia tradicional em três pontos de análise: da monodisciplinari-

dade à pluridisciplinaridade; do público à comunidade; do edi-

fício ao território (Cadernos de Museologia nº15, 1999, FERNÁNDEZ, 1999). 

O novo movimento tem preocupações de carácter global de 

ordem científica, social, económica e cultural. Colocou novos 

desafios aos profissionais dos museus onde “[…] o museu é 

visto como uma instituição social, adaptado às necessidades 

da sociedade […]. O museu deixou de ser um mero depósito de 

obras raras de carácter cultural e passou a ser uma instituição 

voltada para o desenvolvimento”(HENRIQUES, 2004, p.35). Segundo 

os conceitos da Nova Museologia o museu necessita de estar 

sempre em renovação e ter um papel activo no processo de 

Nova Museologia 
e Novas Museografias

[3]  
T.L. “Não é possível encontrar noutros 
locais as experiências, as ideias e o 
prazer que os museus proporcionam. Esta 
contribuição deve-se ao facto de o 
museus possuírem e exibirem objectos 
verdadeiros de índole natural, histórica, 
científica e artística, às experiências 
sensoriais com os objectos 
tridimensionais que apresentam e 
interpretam, à investigação, 
conhecimento e leituras desenvolvidas a 
partir das colecções e exposições dos 
museus.” 
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desenvolvimento da sociedade, criando condições para trans-

mitir o seu trabalho a um maior número de pessoas (FERNÁNDEZ, 

1999, p. 85).

“La nueva museología es, como defiende Marc Maure, un «fenómeno 
histórico» y un «sistema de valores»; una «museología de acción», que 
puede ser esquemáticamente definida por los parámetros siguientes:

1. Por el de «la democracia Cultural». Ninguna cultura dominante 
debe ser ensalzada como «la cultura» en detrimento de la variedad 
de culturas existentes o que han existido en el territorio nacional; 
hay que preservar, valorar, utilizar y difundir la propia cultura de 
cada grupo.
2. Por el de «un nuevo y triple paradigma» (en que se constata cla-
ramente su diferencia tanto con la museología como con el museo 
tradicional), enunciado de este modo: «de la monodisciplinaridad a 
la pluridisciplinaridad, del público a la comunidad y del edificio al 
territorio».
3. Por el de «la concienciación» (de la comunidad respecto de la 
existencia y valor de su propia cultura).
4. Por el de «un sistema abierto e interactivo». Un nuevo modelo de 
trabajo museístico, en el que el proceso u operaciones lineales de 
colectar, preservar y difundir en el museo tradicional – constituyen-
do un mundo en parte aislado de la sociedad – se transforma e inte-
gra en el nuevo museo, dinámicamente, en otro circular y abierto, 
teniendo por objeto el patrimonio donado por la comunidad.
5. museo está basado en la participación activa de los miembros de 
la comunidad. El museólogo deja de contemplarse como el experto 
encargado de dirimir la verdad, para convertirse en un «catalizador» 
al servicio de las necesidades de la comunidad.” [4]  

(FERNÁNDEZ, 2001, p. 27)

Os debates da Nova museologia abriram novos caminhos de 

actuação nos museus onde a exposição ganha nova forma de 

relação entre os públicos e a obra de arte. Nesta concepção 

o museu deixa de ser um depósito de bens e abraça novos 

desafios no modo de concepção expositiva. A emergência 

desta nova percepção e a adequação dos museus às deman-

das da contemporaneidade leva a renovadas formas de disse-

minação e apresentação dos bens patrimoniais. É neste con-

texto que o uso das novas tecnologias se revela como um 

meio importante na divulgação das instituições museais e 

oferece à Museografia uma possibilidade de divulgação mais 

[4]  
T.L. ”A nova museologia, segundo a 

definição de Marc Maure, é um 
«fenómeno histórico» e um «sistema de 

valores»; uma «museologia de acção», 
que pode ser categorizada de acordo com 

os seguintes parâmetros:
1. A «democracia cultural». Nenhuma

 cultura dominante deve ser enaltecida 
como «a cultura» em detrimento da 

multiplicidade de culturas existentes ou 
que tenham existido no território 

nacional; a cultura própria de cada grupo 
deve ser preservada, valorizada, 

utilizada e difundida.
2. O «novo e triplo paradigma» (no qual 

se constata de forma inequívoca a 
distinção face à museologia e ao museu 

tradicional), assim enunciado: «da 
monodisciplinaridade à 

pluridisciplinaridade, do público à 
comunidade e do edifício ao território».

3. A «consciencialização» (da 
comunidade em relação à existência e ao 

valor da sua própria cultura).
4. O «sistema aberto e interactivo». Um 
novo modelo de trabalho museológico, 

no qual o processo ou as operações 
lineares de recolha, preservação e 

difusão no museu tradicional – 
constituindo um mundo até certo ponto 
isolado da sociedade – se transformam e 
integram de forma dinâmica, recíproca e 

transparente no novo museu, cujo acervo 
é composto pelo património doado pela 

comunidade. 
5. O «diálogo entre sujeitos». O 

funcionamento do novo museu é baseado 
na participação activa dos membros da 
comunidade. O museólogo deixa de ser 

visto como o especialista encarregue de 
apurar a verdade, para passar a ter um 

papel de «incentivador» ao serviço das 
necessidades da comunidade.”
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activa do património. Deste modo, cada vez mais, os museus 

contemporâneos são instrumentos de comunicação e, recor-

rem ao Design e às novas tecnologias de comunicação e in-

formação para realizarem as suas funções como emissores 

de cultura e de educação, aplicando os conceitos da Nova 

Museologia e as aplicações das Novas Museografias (RALA[F], 

2012).

“As novas tecnologias não só tornaram a informação mais acessível, 
aceleraram a velocidade da sua transmissão e diminuíram as distâncias 
entre pessoas, como permitiram o surgimento de todo um mundo virtual, 
cada vez mais perfeito, e o desenvolvimento da interactividade, onde o 
utilizador tem um papel activo na manipulação da informação. […] 

Os museus, caso não dêem a devida importância a esta transformação, 
que será rápida e profunda, se não se deixarem contaminar pela nova 
mentalidade cibernética, irão, sem margem para dúvida, enfrentar uma 
grave crise de identidade – e de público – nos próximos anos”.
(GARCIA, 2003, p.56 e 57)

A cibercultura tornou-se num meio de comunicação paralelo 

ou independente da instituição museal tornando-se numa 

infra-estrutura importante na promoção e divulgação de 

acontecimentos culturais alterando o modo como a socieda-

de interpreta e transmite a informação. A aplicação das novas 

tecnologias possibilitou englobar diferentes formas de comu-

nicação na Museologia e nas Novas Museografias.



1.1 • Design e Novas Museografias
Capítulo 1 • Design de Comunicação e Novas Museografias 017

Design no contexto 
das Novas Museografias

A prática museológica evidência a necessidade da realização 

de trabalho interdisciplinar entre museólogos, pedagogos, 

curadores, designers, entre outros. Neste sentido e focando 

o Design, salientamos a importância do contributo profissio-

nal dos designers na comunicação das actividades culturais 

dos museus. 

Na Museologia e Museografia, o Design deve ser encarado 

como uma disciplina de aplicabilidade prática benéfica e in-

dispensável no processo comunicativo museal. Os campos 

de actuação do Design, nomeadamente, no campo do De-

sign Gráfico, Design Expositivo e Webdesign, assumem um 

papel essencial na concretização, aplicação e transmissão 

dos conteúdos museais. O Design procura apresentar e co-

municar o universo museológico e museográfico actuando 

como meio auxiliador na interpretação, divulgação e proximi-

dade do(s) público(s) aos bens históricos, científicos, artísti-

cos e culturais.

O Design acompanha os museus desde que o entendemos 

como instituição cultural, mesmo que nem sempre o campo 

de actuação do Design tenha sido reconhecido e valorizado. 

As áreas disciplinares do Design têm contribuído para a 
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Design Gráfico nos Museus.
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concepção de logótipos, cartazes, folhetos, brochuras, livros, 

mapas, entre outros [F.008]. Assim como, na definição do pla-

no expositivo o Design actua como suporte que consolida a 

narrativa expositiva, integrando e orientando o visitante no 

percurso museográfico permitindo estabelecer a leitura e a 

percepção da mensagem desenhada no percurso da acção 

museal [envolvência|objectos|sujeito] [F.009]. E, com o surgimento 

das novas tecnologias nos museus, mais uma vez, o Design 

tem um papel preponderante. A crescente importância e as 

constantes transformações dos modos de comunicar na ci-

bercultura coloca o Design, nomeadamente o Webdesign, 

num constante desafio na produção de novos produtos e na 

necessidade de dotar os espaços museias online de respos-

tas adequadas aos interesses e solicitações do público global 

[F.010]. Os Museus Imaginários, Museus sem Fronteiras, Mu-

seus Digitais e Museus Virtuais, supõem uma nova realidade 

cultural na difusão artística e técnica. 

Esta nova dinâmica nos museus encontrou na Nova Museo-

logia seus propósitos e forma de actuação e nas Novas Mu-

seografias a premência da reformulação e questionamento 

do espaço expositivo. É neste contexto que abordamos o 

papel, as funções, os meios e as formas do Design de Comu-

nicação nos museus do século XXI [capítulo 1|1.2]. 

  

F.008
Logótipo | A 

 [Fotografias de Sílvia Rala] Cartaz | B
Mapa do Museu |  C     

Capa do Livro 150 ans Publicité | D
Páginação do Livro 150 ans Publicité | E

B B B

A A A

A

C

A

D E

The British Museum
Victória and Albert Museum

Museu do Design e da Moda 
Tate Modern

Musée des Arts Decoratifs
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Design Gráfico no contexto expositivo.

F.009
A | Espaço quadra|Matosinhos [Agosto 2012]
B | Tate Modern|Londres [Maio 2010]

[Fotografias de Sílvia Rala]

B

A
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Museus e Webdesign

F.010
Primeira página dos sites: 

Vitra Design Museum | A
Design Museum de Londres | B

[30 Abril 2013]

B

A





No século XX o conceito e aplicabilidade de Museu, Museo-

logia e Museografia sofre grandes mudanças, como vimos 

anteriormente. O constante debate das actividades e propó-

sitos das instituições museias, assim como, as novas tecno-

logias e técnicas museográficas convergiram em modifica-

ções e adequações do método de comunicação dos museus 

do século XXI. 

Que modificações e propostas de (re)adequação surgiram  

nos museus contemporâneos? Como foram concebidas as 

Novas Museografias? Que tipo de museus são estes? E em 

que diferem? 

Design de Comunicação
nos Museus do Século XXI
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Do Museu Institucional 
ao Museu Imaginário

O museu é tradicionalmente uma instituição com funções 

públicas e sociais que conserva e expõe bens patrimoniais. 

Espaços de contemplação, constituídos de vastas colecções 

de objectos. O museu institucional, tal como o entendemos 

hoje, é uma instituição que expõe testemunhos de natureza 

material e imaterial com preocupações de preservação, con-

servação, catalogação, investigação e concepção de activi-

dades expositivas (TUGORES, 2006, p. 96) pensadas e concretiza-

das em espaços físicos.

Nesta linha de pensamento e segundo André Malraux expor 

é transformar um objecto em imagem. O museu é encarado 

como um espaço constituído por imagens na qual se desen-

volve a “descontextualização e recontextualização” dos bens 

coleccionáveis. Ou seja, em contexto museal “a Virgem de 

Cimabue é um quadro, não é a Virgem” (MALRAUX, 2000 [1965], 

p. 173). Este processo de ‘descontextualização’ que o museu 

promove, ao compor o espaço expositivo constituído por um 

conjunto de obras oriundas de diferentes espaços torna o 

museu numa necrópole ao transportar os objectos à imorta-

lidade (MALRAUX, 2000 [1965], p. 215).
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Em 1965, Malraux propôs o conceito de Museu Imaginário, 

onde as obras de arte são apresentadas segundo uma nova 

perspectiva – a representação do bem através da imagem. A 

reprodução e a divulgação das obras reunidas em álbuns [li-

vros] permitem leituras e comparações não perspectivadas, 

como a confrontação entre representações, estilos e escolas 

– “[a] Chegada de Maria de Médicis é mais comparável com 

outras obras de Rubens do que com Ticiano ou Rafael; e é 

comparável com seu esboço” (MALRAUX, 2000 [1965], p .80).

A obra é representada pela imagem [fotografia] que segundo o 

autor “o modelo torna-se o meio da imagem, muito mais do 

que a imagem é a reprodução do modelo”. A fotografia não 

rivaliza com a obra mas “evoca-a e sugere-a” (MALRAUX, 2000 

[1965], p.88). Um álbum de fotos ou um livro de obras-primas 

na verdade cria “um lugar imaginário que só existe por si” 

(MALRAUX, 2000 [1965], p.205). Malraux salienta que a fotografia 

não conduz à rejeição dos originais da mesma forma que o 

disco “não conduziu ao desprezo pelo concerto”, mas sim 

permite-nos contemplar as obras acessíveis e as inacessíveis 

que as conheçamos (MALRAUX, 2000 [1965] p.108). 

O uso da fotografia e da digitalização como fonte de preser-

vação da memória patrimonial permitiu assimilar novas técni-

cas e tecnologias nas formas de actuação e divulgação do 

património nos museus. O museu do século XXI estrutura as 

políticas culturais compreendendo os aspectos da cultura 

contemporânea readequando as suas actividades e propósi-

tos de consulta e divulgação dos núcleos museias com a 

criação de espaços sem fronteiras [Museu Digital, Museu Virtual].  

.

F.011
André Malraux com a fotografias para 
The Voices of Silence, c, 1950.

http://www.artintheage.com/wp-content/
uploads/2008/10/1986imagerynew_picscan.jpg
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Do Museu Digital ao Museu Virtual 

A museologia contemporânea reconhece que a comunicação 

é um elemento essencial na relação com o público (ANDRADE, 

2008, p.36) e, ultimamente aplica-a em conjunto com a criati-

vidade e empenho das actividades digitais. Cada vez mais, 

as instituições museológicas têm de se adaptar às necessi-

dades das sociedades e integrar os novos desenvolvimentos 

das tecnologias de comunicação. A Internet, entre os meios 

de comunicação dos media[5], ganhou destaque e tornou-se 

numa ferramenta de acesso à informação. Como mercado de 

divulgação e informação dos bens culturais em catálogos e 

bases de dados disponíveis online (RALA[F], 2012). 

Os estudos sobre estas aplicações nas Novas Museografias 

são relativamente recentes. Surgem depois da aplicação das 

tecnologias dos novos media em projectos e sectores espe-

cíficos de museus. De um modo geral, começaram por se 

remeter a apresentação de casos e resultados ou ao questio-

namento sobre o alcance e os limites destas aplicações. 

Apesar do inquestionável consenso sobre a importância dos 

media no museu, nesta matéria, a prática tem precedido a 

teorização, a delimitação de conceitos ou mesmo a constitui-

ção de modelos testados e estabilizados. O desenvolvimento 

da Nova Museologia e das novas tecnologias associadas à 

sociedade do conhecimento desenvolveram-se, desde os 

[5]  
“Os media são o suporte ou o veículo da 

mensagem. A imprensa, a rádio, a 
televisão, o cinema ou a internet.”

(LÉVY, 1997, p. 66)
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anos 80|90 do século passado, num mesmo contexto tempo-

ral. Tinham em comum o interesse da comunicação em favor 

da comunidade. O cruzamento destas duas áreas fez-se, 

primeiro, pontualmente e intensificou-se sobretudo a partir 

do final do século XX, interagindo, cada vez mais e com 

maior alcance, no século XXI.

Jacques Attali (n. 1943), economista, analista e comentador, 

no seu Dicionário do Século XXI, uma obra provocatória e 

premonitória, editada em França em 1998, define ciberespaço 

como “velha palavra para designar o hipermundo” (ATALI, 1999, 

p. 60), associando a este último conceito um conjunto de po-

tencialidades de enorme alcance:

Hipermundo – Conjunto de actividades económicas, políticas, sociais ou 
culturais que se desenrolam no mundo virtual em complemento ou em 
simulação do real. O hipermundo será a locomotiva da economia do sé-
culo XXI e o essencial do emprego real produzido pela economia virtual 
[…] Mais tarde ainda, o hipermundo adquirirá três dimensões, nele vindo 
a ser possível fazer coisas como tocar, saborear e sentir. A fronteira com 
o mundo real acabará por se dissolver como o açúcar na água. 
(ATALI, 1999, p. 137-138)

Dentro das actividades culturais, o mundo dos museus repre-

senta, hoje, de facto, um sector onde esta realidade tem forte 

expressão, sob as mais diversas formas, produzindo efeitos e 

gerando novas modos de acesso ao conhecimento, de acordo 

com a missão social da instituição museológica. Embora a 

análise e conhecimento das aplicações sejam a matéria cen-

tral deste capítulo, merecem referência autores e obras de 

reflexão e teorização, principalmente os mais recentes, por 

colocarem a problemática na visão actual da comunidade 

científica, académica e profissional.    

Em 1998, Suzaane Keene, professora de Museologia e Patri-

mónio Cultural no Instituto de Arqueologia da University 

College de Londres, publica Digital Collections: Museums and 

the Information Age, abordando a temática das colecções 

digitais como uma das novas realidades dos museus na so-

ciedade da informação e conhecimento (KEENE, 1998).
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Também nesta data, Selma Thomas, editora da revista Cura-

tor – The Museum Journal,  e Ann Mintz fazem a coordena-

ção editorial de uma obra pioneira, The Virtual and the Real: 

Media in the Museum. Nesta obra, editada pela American 

Association of Museums, colaboram diversos especialistas. 

A abordagem é de natureza temática, cobrindo o leque das 

principais questões, apresentado exemplos e integrando ain-

da um caso de estudo. Assumindo o sucesso e a popularida-

de face à presença dos media nos museus, os autores inter-

rogam-se sobre os efeitos destes novos meios nos visitantes 

e no próprio museu. As diferentes análises e pontos de vista 

focam a questão da autenticidade, dos públicos ou audiên-

cias, da correlação de papéis e intervenientes e defendem a 

importância de exemplos específicos para ajuda a gestores, 

curadores, designers, e outros profissionais do sector muse-

ológico, na escolha de opções e soluções para as suas insti-

tuições (THOMAS, 1998).

Em 1999 e 2000, a revista Museum International, reconhecida 

pela UNESCO e pelo ICOM como a mais importante publicação 

periódica sobre Museologia e Museografia, dedica dois núme-

ros à problemática dos museus na sua relação com a cultura 

virtual e as potencialidades dos recursos tecnológicos dispo-

níveis, o que revela a importância desta matéria. Estes dois 

números, intitulados Museums and Internet, apresentam 

abordagens temáticas e análises de exemplos concretos. Os 

autores são provenientes das duas áreas, Museologia e Tec-

nologia Virtual, mas todos eles são especialistas na aplicação 

das tecnologias da comunicação virtual nos museus, tendo 

em vista promover a conservação e alargar a comunicação 

com o público. Teorizam a partir de experiências concretas 

que realizaram e tiveram carácter pioneiro. Estão neste caso, 

entre outros, Jonathan Bowen (n. 1956), cientista da área de 

computação que em 1994 criou no Laboratório de Computa-

ção da Universidade de Oxford a Virtual Library museum 

pages|VLmp, um directório de museus online, que veio a ser 

adoptado pelo ICOM (SOANE, 2000).
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A disseminação do conhecimento em obras individuais e 

colectivas intensificou-se no século XXI e, sobretudo, nos 

últimos anos. Em 2006, Michelle Henning, investigadora do 

DCRC|Digital Cultures Research Center de Bristol, publica 

Museums, Media and Cultural Theory (HENNING, 2006), enqua-

drando a problemática do museus na sua dimensão multidis-

ciplinar e em particular a relação com os media.   

Em 2007, um grupo de investigadores, entre os quais se 

destaca o Professor Yeuda Kalay da Universidade de Berk-

ley, coordena a edição de New Heritage: New Media and 

Cultural Heritage, que traz um importante contributo, publi-

cando textos de um vasto conjunto de autores, cujas abor-

dagens se remetem à aplicação dos media ao Património 

Cultural. Equaciona a problemática relativa às potencialida-

des e estratégias, à representação e interpretação da heran-

ça cultural, ao discurso ou narrativa adequada e apresenta 

aplicações e exemplos concretos (KALAY, 2007). Na mesma 

data, Ross Parry, um investigador e professor do Departa-

mento de Museologia da Universidade de Leicester, director 

da unidade de investigação sobre Património Digital, coor-

denou a Conferência Internacional sobre Museums on the 

Web – the internacional conference for culture and heritage 

online e publicou uma obra de referência sobre museus e 

cultura digital, com uma abordagem histórica e crítica Reco-

ding the Museum: Digital Heritage and Technologies of 

Change (PARRY, 2007). 

Em 2007, Paul F. Marty da Florida State University e Kathe-

rine Burton coordenam a edição de Museum informatics: 

people, information, and technology in museums, obra dedi-

cada à aplicação das tecnologias da informação nos museus 

(MARTY, 2007).Em 2008, Loic Tallon e Kevin Walker coordena-

ram a edição da obra Digital Technologies and the Museum 

Experience: Handheld Guides and Other Media, editada pela 

AltaMira Press, onde os autores se debruçam sobre as ne-

cessidades e os processos para envolver os visitantes e 

utilizadores (TALLON, 2008).

 

 

 

 

 

 

F.012      F.013
F.014      F.015
Obras: teorização sobre património, 
museus e cultura virtual. 
Autores citados.
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O ano de 2010 fica marcado pela disponibilização de diversas 

obras, provenientes do trabalho de investigação desenvolvido 

na Inglaterra e nos Estados Unidos da América. Fiona Came-

ron e Sarah Kenderdine organizam uma nova edição de Theo-

rizing Digital Cultural Heritage, uma obra de grande profundi-

dade editada pela primeira vez por MIT Press em 2007, onde 

são focadas as diversas vertentes, desde os princípios teóri-

cos e contextuais, à aplicação dos sistemas virtuais, passan-

do pelas metodologias adequadas (CAMERON, 2007). 

Também em 2010, uma obra coordenada por um autor já an-

teriormente referido, Ross Parry, intitulada Museums in the 

Digital Age, traz a público textos de uma vasta participação 

de especialistas, focando múltiplos aspectos da Museogra-

fia, na perspectiva dos profissionais e do interesse dos utili-

zadores (PARRY, 2010).

Em 2011, James E. Katz, Wayne LaBar e Ellen Lynch coorde-

nam a edição de Creativity and Technology: Social Media, 

Mobiles and Museums, abordando os novos suportes multi-

média ao alcance dos museus (KATZ, 2011). Em simultâneo, 

Vince Dziekian publica Virtuality and Art of Exibition: Cura-

turial Design for the Multimedial Museum, abordando ques-

tões muito relacionadas com o campo da curadoria e da 

museografia expositiva, onde o Design tem papel de relevo 

(DZIEKIEN, 2012). 

A digitalização das obras e sua inserção em bases de dados 

consagraram novas possibilidades de divulgação no meio 

global de informação, a Internet, permitindo a conformação 

de novos museus, os Museus Digitais [F.016 e F.017]. Este tipo de 

museu amplia e transforma os campos de actuação dos 

processos de acesso e apropriação dos acervos. Neste âmbi-

to, a web é uma importante ferramenta de divulgação. 

O ciberespaço[6] [www] trouxe para a cultura museal uma nova 

perspectiva e avanço na disponibilização do património cul-

tural e documental. A reformulação e|ou reestruturação das 

[6]  
“O Ciberespaço (a que se chamará 

também a «rede» é o novo meio de 
comunicação que emerge da interligação 

mundial dos computadores. O termo 
designa não só a infra-estrutura material 

da comunicação digital, mas também o 
universo oceânico das informações que 

ela alberga bem como os seres humanos 
que nele navegam e alimentam.”

(LÉVY, 1997, p. 17)
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F.016
Inventário Artístico da Arquidiocese 
de Évora: 

A | Primeira página do site
B | Menu de Navegação: 

segunda página do site
C | Página “Pesquisa Geral”

A

B

C

Museu Digital. 
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F.017
Inventário Artístico da Arquidiocese

de Évora: 

Página de apresentação: | D
resultado da pesquisa

Ficha de Inventário do objecto | E

D

E

Museu Digital. 



F.018
A | Louvre. Online Tours.

http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

B | Smithsoinian National Museum 
of Natural History.
http://www.mnh.si.edu/vtp/1-desktop/

F.019
A | Museu Virtual RTP.

http://museu.rtp.pt/

B | MWNF | Museum With No Fronteirs.
http://www.discoverislamicart.org/index.php/

A

B

A

B

Museus sem Fronteiras

Museus Virtuais
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formas de comunicação e o modo como transmitimos, dispo-

nibilizamos e expomos à sociedade os objectos patrimoniais 

na cibercultura permitiu a ocorrência dos Museus sem 

Fronteiras [F.018] e dos Museus Virtuais [F.019]. Esta forma de 

expor com ligação à interactividade desenha novas formas 

de leitura e visualização, por vezes, exigindo a participação e 

a escolha por parte do visitante.

O surgimento desta nova forma de cultura através da utiliza-

ção das novas tecnologias como ferramenta museográfica 

guarda semelhanças e herda funcionalidades das acções mu-

seias pensadas para museus com implementação em ambi-

entes físicos. No museu institucional, as exposições são or-

ganizadas em espaços onde se articulam suportes, vitrinas, 

iluminação e onde se estabelece um percurso na concretiza-

ção de ideias, narrativas e transmissão de conteúdos.

As Novas Museografias trabalham com imagens inseridas 

em espaços virtuais, utilizando recursos das novas tecnolo-

gias. O museu como instituição tradicional, tal como referia 

Malraux, já expõe objectos que são representações. Os Mu-

seus Virtuais e os Museus sem Fronteiras disponibilizam re-

presentações de representações. No entanto e na conjuntura 

do século XXI, esta prática museográfica não pode ser des-

valorizada, mas sim considerada como uma ferramenta de 

ampliação na divulgação, educação, investigação e captação 

de públicos.

“Las posibilidades didácticas de los museos virtuales son extraordina-
rias, sobre todo  en el ámbito escolar, ya que permiten la vivencia casi 
real del museo a los alumnos desde el aula. Desde la perspectiva de la 
difusión, permiten la visita remota a usuarios que viven alejados del 
museo, y también hacen posible el ofrecimiento de diferentes interpre-
taciones de las colecciones, organizadas de una forma mucho más glo-

bal y unitaria.” [7]

(GANT, 2001, p.265 e 266) 

[7]  

T.L. “Os museus virtuais oferecem 

extraordinárias possibilidades 

didácticas, principalmente no âmbito 

escolar, uma vez que proporcionam aos 

alunos uma experiência quase real sem 

saírem da sala de aula. Do ponto de 

vista da difusão, permitem que uma 

pessoa que viva longe do museu o 

visite remotamente e também tornam 

possível oferecer diferentes 

interpretações das colecções, 

organizadas de um modo muito mais 

global e coeso.”
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“No nos cabe duda de las grandes ventajas de los museos virtuales fren-
te a los museos tradicionales:

1. una primera ventaja de tipo práctico es la facilidad de acceso que 
encontramos en este tipo de museos: acceso al museo de visitantes 
que viven fuera de la ciudad o del país, acceso a cualquier hora y a 
cualquier parte del museo y posibilidad de consultar obras que están 
prestadas o conservadas en las almacenes.
2. Permiten diferentes interpretaciones de las colecciones desde dis-
tintos puntos de vista. Existen guías virtuales que nos explican obra 
por obra y permiten una interactividad mayor, siendo verdaderas 
experiencias formativas.
3. Logran organizar de una forma mucho más global y unificada las 
colecciones. Por ejemplo, todas las obras de Picasso que están distri-
buidas por el mundo se pueden visitar virtualmente de forma conjun-
ta en un museo que no existe físicamente. Incluso podrían recrear el 
auténtico emplazamiento de obras que, en muchos casos, se encuen-
tran descontextualizadas.
4. El acceso a un museo virtual es mucho más cómodo y atractivo 
para el usuario, que en muchas ocasiones siente un auténtico recha-
zo ante los enormes inconvenientes que presenta la visita física a 
ciertos museos.
5. El arte contemporáneo se caracteriza por la combinación de mate-
riales, formatos y técnicas mezclados con sonido, imagen y movi-
miento. Este tipo de obras tiene una muy buena adaptación en In-
ternet gracias a la tecnología multimedia.
6. La infraestructura necesaria para visitar virtualmente los museos 
cada vez resulta más accesible: un coste mínimo permitirá la desma-
sificación de los museos, reservándolos primariamente para el estu-
dio de los originales.” [8]

(GANT, 2001, p.253 e 254) 

Eiji Mizushima[9] designa os museus ligados aos critérios das 

Novas Museografias como “museus inteligentes”, concebidos 

para que a transmissão e recepção dos conteúdos circule 

com grande facilidade e dinamismo. Estas identidades mu-

seias devem gerir e organizar as acções museográficas e es-

truturar a informação e a comunicação, utilizando infra-estru-

turas informáticas (HERNÁNDEZ, 2006, p. 261). 

As novas gerações de visitantes, actuais e futuros, dos mu-

seus assumem esta transmissão de informação como uma 

exigência e necessidade. Rejeitar as novas tecnologias nos 

[8]  
T.L. “Não há como negar as grandes 

vantagens dos museus virtuais quando 

comparados com os tradicionais:

1. Uma primeira vantagem de ordem 

prática é a facilidade de acesso que 

encontramos neste tipo de museus: o 

acesso ao museu por parte de visitantes 

que vivem fora daquela cidade ou do país, 

o acesso a qualquer hora e a qualquer 

parte do museu e a possibilidade de 

consultar obras que tenham sido 

emprestadas ou estejam guardadas longe 

do olhar do grande público.

2. Permitem fazer diferentes leituras das 

colecções a partir de várias perspectivas. 

Existem guias virtuais que explicam as 

obras, uma por uma, e permitem uma 

maior interactividade, tornando-se 

autênticas experiências formativas.

3. Conseguem organizar as colecções de 

forma mais global e coesa. Por exemplo, 

todas as obras de Picasso, dispersas pelo 

mundo inteiro, podem ser visitadas, 

virtualmente, enquanto conjunto, num 

museu fisicamente inexistente. É 

inclusivamente possível recriar o 

verdadeiro contexto de obras que, em 

muitos casos, surgem 

descontextualizadas.

4. O acesso ao museu virtual é mais fácil 

e agradável para o visitante que, por 

vezes, perde a motivação perante os 

enormes inconvenientes que a visita 

física a alguns museus implica.

5. A arte contemporânea caracteriza-se 

pela mistura de materiais, formatos e 

técnicas combinadas com som, imagem e 

movimento. Este tipo de obras tem uma 

muito boa transposição para a Internet 

graças à tecnologia multimédia.

6. A infra-estrutura necessária para se 

visitar os museus virtualmente está cada 

vez mais próxima: através de um 

investimento mínimo será possível 

desmassificar os museus, reservando-os 

somente para o estudo das peças 

originais.”
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museus, de certa forma, seria contribuir para a sua extinção 

como espaço de comunicação (RALA[F], 2012).

“Hoje em dia, qualquer cidadão tem um imaginário e um horizonte 
cultural – saberes, costumes, desejos, expectativas – cujas característi-
cas e configurações dependem, em larga medida, e numa percentagem 
que cresce cada vez mais depressa, de informações, imagens, ideias e 
opiniões que circulam e se geram na circulação à escala global e não 
dependem das características eventualmente peculiares do território 
geográfico em que o indivíduo nasceu ou vive.”
(MELO, 2002, p.47)

No entanto, este tipo de museus não deve substituir os mu-

seus tradicionais nem a observação do objecto físico. Toda-

via, as possibilidades didácticas e comunicativas dos Museus 

Digitais e Virtuais proporcionam amplos benefícios para a 

comunidade na democratização do património cultural.

A teorização dos campos de actuação dos museus integrados 

nas Novas Museografias é ainda uma problemática recente, 

pelo que a definição e limitação de conceitos e práticas dos 

museus do século XXI ainda se encontram em consolidação. 

A leitura crítica desta matéria permitiu-nos tipificar uma no-

menclatura de campos tipológicos das identidades museais 

no âmbito das Novas Museografias [Q.002]: 

• Museu institucional: Museu imaginário; 

• Museu virtual;

• Museu sem fronteiras;

• Cibermuseu;

• Museu Digital.

Cada uma destas tipologias tem a sua própria definição, âmbi-

to e modo de aplicação, que procuramos definir no quadro 

síntese. Sempre que possível, recorremos a definições de au-

tores citados e de referência na matéria. Estão neste caso: 

Museu institucional, Museu imaginário, Museu virtual, Museu 

sem fronteiras, Cibermuseu. Estabelecemos a definição de 

Museu Digital com base na observação de aplicações por 

parte das instituições museais ou de projectos culturais. 

[9] 
Engenheiro japonês que se dedica à 
concepção de museus no âmbito das 
Novas Tecnologias.
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Nomenclatura de Campos Tipológicos 
das Identidades Museais 

Museu 
Institucional

Instituição Museal que adquire conserva e expõe o 
património em espaço físico.

Definição segundo:
“Museum. A museum is a non-profit, permanent 
institution in the service of society and its development, 
open to the public, which acquires, conserves, researches, 
communicates and exhibits the tangible and intangible 
heritage of humanity and its environment for the 
purposes of education, study and enjoyment.” [10] 

(ICOM, 2007-1946)

Museu 
Imaginário

Descontextualização e recontextualização dos 
objectos museais.

Definição segundo:
“[O] nosso Museu Imaginário se baseia na metamorfose da 
pertença das obras que contém.” 
“O Museu Imaginário não é uma herança de fervores 
desaparecidos, é uma assembleia de obras de arte – mas, 
como não ver nestas obras senão a expressão da vontade 
de arte?” 
(MALRAUX, 2000, p.215 e 234)

“[C]oncepto elaborado par Malraux para designar el 
processo de ‘descontextualización/recontextualización’.”[11] 
(DELOCHE, 2002, p.226)

Museu 
Virtual

Identidade museal disponível na Internet indepen-
dente da instituição museal com ou sem imple-
mentação museal.

Definição segundo:
“El museo virtual es mucho más que poner fotos en 
Internet de las reservas, colecciones permanentes y 
muestras temporarias. Se trata de concebir un museo 
totalmente nuevo.” [12]

(BATTRO, 1999, p.3) 
“Um ambiente informático caracterizado por uma 
estrutura hipertextual e hipermédia e um sistema de 
interface, de metáforas que se socorrem de uma 
representação gráfica mais ou menos intuitiva e que 
permite a navegação no interior desse ambiente, ou a 
possibilidade por parte do visitante de cumprir acções e, 
portanto, de interagir com o contexto podendo também 
modificá-lo.”
(TOTA, 2000, p.222) 
“O museu virtual é um espaço virtual de mediação e de 
relação do património com os utilizadores. É um museu 
paralelo e complementar que privilegia a comunicação 
como forma de envolver e dar a conhecer determinado 
património. […] [S]ó pode ser considerado museu 
virtual, aquele que tem suas acções museológicas, ou 
parte delas trabalhadas num espaço virtual.”
(HENRIQUES, 2004, p.67)

[10] 
T.L. “Museu. Um museu é uma instituição 
sem fins lucrativos ao serviço da 
sociedade e do seu desenvolvimento, 
aberta ao público, que adquire, preserva, 
estuda, promove e exibe o património 
material e imaterial da humanidade e seu 
meio ambiente para fins de educação, 
estudo e diversão”.

ICOM, The International Council of 
Museums- Development of the Museum 
Definition according to ICOM Statutes.   
(2007-1946). Artigo III, ICOM Estatutos, 
22ª Assembleia Geral (Viena, Áustria, 24 
Agosto 2007)

[11] 
T.L. “[C]onceito elaborado por Malraux 
para designar o processo de 
‘descontextualização|recontextualização’.”

[12] 
T.L. “O museu virtual é muito mais do 
que colocar fotografias das reservas, das 
colecções permanentes e das exposições 
temporárias na Internet. Trata-se de 
conceber um museu inteiramente novo.”
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Q.002
Nomenclatura de campos tipológicos das 

identidades museais no âmbito das 
Novas Museografias. 

Desenvolvido por Sílvia Rala.

Museu sem 
Fronteiras

Representação virtual do museu Institucional.

Definição segundo: 
“O museu virtual é essencialmente um museu sem 
fronteiras, capaz de criar um diálogo com o visitante, 
dando-lhe uma visão dinâmica, multidisciplinar e um 
contacto com a colecção e com o espaço expositivo. Ao 
tentar representar o real cria-se uma nova realidade, 
paralela e coexistente com a primeira, que deve ser 
vista como uma nova visão, ou conjunto de novas 
visões, sobre o museu tradicional.”
(MUCHACHO, 2005a, p.582) 

Museu 
Digital

Base de dados online | Catálogo online dos bens 
patrimoniais.

Definição segundo análise de exemplos práticos.

CiberMuseu Descontextualização e recontextualização dos 
objectos museais.

Definição segundo:
“[U]n museo informatizado, en forma de cederron o de 
página de Internet, que sustituye o completa al museo 
institucional.” [13] 
(DELOCHE, 2002, p.228) 

[13] 
T.L. “[U]m museu informatizado, sob a 
forma de um CD-ROM ou de uma página 

da Internet, que substitui ou 
complementa o museu institucional.”





Capítulo 1 • Design de Comunicação e Novas Museografias 041

Síntese Conclusiva

A história dos museus começa com os gabinetes de curiosida-

de dos renascentistas, seguindo-se a configuração da institui-

ção – Museu – com colecções catalogadas segundo tipologias 

que facilitam o acesso ao conhecimento. Ao longo do sécu-

lo XX surgiram os conceitos das novas teorias museológicas e 

as novas práticas museográficas, envolvendo estratégias co-

municativas mono e pluridisciplinares, nas quais se enquadra 

o Design, nomeadamente o Design de Comunicação.

O movimento da Nova Museologia trouxe para o campo de 

acção museal preocupações e função teórico-práticas adapta-

das às necessidades da sociedade – o museu com papel acti-

vo na comunidade, aberto a novos desafios. E as Novas Mu-

seografias a aplicabilidade dos instrumentos museias na ciber-

cultura, surgindo novas tipologias museias – Museu Virtual, 

Museu Digital, Museu sem Fronteiras – facilitando a dissemi-

nação e consulta dos bens patrimoniais e conteúdos expositi-

vos sem limitações geográficas e temporais, de modo não 

presencial.

Síntese Conclusiva
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Nota Introdutória

As novas formas de comunicação têm cada vez maior expres-

são na actividade dos museus. Os museus inserem-se no ci-

berespaço e revelam-se à comunidade mundial, informando 

sobre a actividade, motivando os visitantes, interagindo. O 

website de um museu é um veículo dinâmico de comunicação 

global, que permite conhecer a instituição, a sua organização 

e funcionamento, as diversas actividades, nomeadamente as 

de natureza expositiva. Agiliza a relação do museu com os 

seus diversos públicos, dos visitantes comuns aos investiga-

dores, passando pela comunidade escolar e pelos grupos de 

cidadãos com necessidades especiais. Possibilita a marcação 

de visitas, a participação em actividades, a aquisição de 

produtos culturais disponíveis na loja do museu. Em muitos 

casos, o museu instalado revela também aqui as suas colec-

ções e conteúdos sob a forma de museu digital, disponibili-

zando as colecções online. No âmbito da sociedade do co-

nhecimento, também os museus virtuais ganham especial 

pertinência. Revelam-se exclusivamente no ciberespaço e 

permitem disponibilizar obras e conteúdos diversos e disper-

sos, associados tematicamente. 

Face à actualidade e carácter emergente de muitos aspectos 

relacionados com esta problemática dos museus no ciberes-

paço, a teorização é ainda escassa. Por isso, a análise de 

Nota Introdutória
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exemplos e práticas de referência torna-se particularmente 

importante para este estudo, de modo a identificar soluções 

e a considerar a sua aplicabilidade. Assim, no domínio das 

práticas museais no ciberespaço, analisamos um conjunto de 

museus com presença online, de forma a conhecer modelos 

e estratégias comunicativas no âmbito da Nova Museologia 

e das Novas Museografias. Esta análise incide sobre museus 

que se apresentam, parcial ou totalmente no ciberespaço, 

nomeadamente Museus Virtuais, Museus Digitais, Museus 

Design e Museus Arte. Com base numa grelha de análise 

especialmente concebida para o efeito, reflectimos sobre a 

organização de conteúdos e os meios de comunicação apre-

sentados na web pelos museus, destacando modelos e prá-

ticas úteis para o desenvolvimento do MVCC.



Os princípios, os conceitos e as bases metodológicas para o 

estudo desta temática remetem-se ao campo da Museologia 

em geral e das suas aplicações museográficas. É precisamen-

te no que diz respeito à Museografia no campo dos museus 

virtuais e dos museus digitais que a informação é ainda es-

cassa e dispersa, tal como a sistematização de regras e pro-

cedimentos. Por isso, as abordagens monográficas e a obser-

vação de exemplos são importantes. Considerando que o 

conhecimento mais directo e actualizado sobre esta proble-

mática de investigação passa, em grande parte, pela análise 

de exemplos ou casos relevantes, de modo a identificar ten-

dências e caminhos a seguir. Procuramos abordar os museus 

no ciberespaço através de um conjunto de exemplos referen-

ciais, nomeadamente no âmbito dos Museus Virtuais, Mu-

seus Digitais, Museus de Design e Museus de Arte.

A definição das tipologias museias que integram este estudo 

prende-se com o facto de a observação contribuir para a 

clarificação de processos, identificação de modelos e boas 

práticas aplicáveis na definição do Plano, do Programa e do 

Projecto Museológico do Museal Virtual do Cartaz Cultu-

ral|MVCC, concebido como uma identidade museal com fun-

ções de preservação, documentação, investigação e exposição 

de objectos de Design, no ramo do Design Gráfico e na tipolo-

gia de Cartaz Cultural. 

Casos 
de Estudos
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Para seleccionar a amostra foram considerados sites de Mu-

seus Virtuais, Museus Digitais, Museus Design e Museus de 

Arte, porque o projecto a desenvolver enquadra-se na nomen-

clatura de Museu de Design, na tipologia de Museu Virtual e 

Digital. Também, pelo facto de o cartaz ser habitualmente in-

tegrado em acervos dos Museus de Arte, seleccionamos 

exemplos deste tipo de museus. 

Neste sentindo, em 2009 foi realizada a pesquisa nos moto-

res de busca da Internet e depois efectuada a selecção da 

amostra dos sites dos museus, entre Janeiro e Março de 

2010, com base nos seguintes critérios: identificação e vali-

dação da caracterização dos sites segundo a nomenclatura 

de classificação de instituições e identidades e tipologias 

museais, já anteriormente estabelecida neste trabalho, parâ-

metros de análise definidos na ficha analítica, especifica-

mente construída para o efeito e devidamente testada. As-

sim, os parâmetros de análise foram definidos segundo a 

sistematização crítica de exemplos de referência, no âmbito 

do Webdesign e Multimédia, Museologia e Museografia e 

através do exercício de experimentação prática de navega-

ção nos sites. Esta abordagem permitiu identificar os pontos 

de análise que melhor se adaptavam ao objectivo do nosso 

estudo, na caracterização geral dos conteúdos museológi-

cos disponibilizados online e interface gráfica.

Do já vasto panorama de possibilidades, optámos por selec-

cionar vinte e seis casos do contexto nacional e internacional, 

distribuídos do seguinte modo: seis exemplos de Museus 

Virtuais [três nacionais e três internacionais]; seis exemplos de 

Museus Digitais [três nacionais e três internacionais]; oito exemplos 

de Museus Design [um nacionais e sete internacionais]; seis exem-

plos de Museus Arte [três nacionais e três internacionais]. 
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Museus Virtuais e Museus Digitais

No campo dos Museus Digitais e dos Museus Virtuais, procu-

rámos respeitar critérios de equidade, com igual número de 

exemplos de cada tipo e critérios de representatividade, face 

ao modo como abordaram, mesmo que por vezes de modo 

diversificado, a resolução das questões de natureza museo-

gráfica, no domínio do que poderemos designar por uma mu-

seografia virtual. Perspectivámos esta análise no sentido de 

identificar soluções e boas práticas que se pudessem consti-

tuir como ponto de partida para o nosso trabalho. 

No que diz respeito aos Museus Virtuais [ver Q.003], a escolha 

recaiu ainda sobre exemplos portugueses e internacionais, em 

igual proporção. Na sua diversidade e especificidade, apresen-

tam conteúdos informativos de natureza cultural e artística e 

todos eles revelam uma estrutura elaborada e com utilização 

de vários tipos de recursos visuais e narrativos.

Os Museus Digitais revelam-se como espaços mediadores, 

fornecendo a imagem de obras dos museus e de outros bens 

do Património cultural. Configuram-se como catálogos online 

de colecções e inventários. Observámos três casos do con-

texto português e três de outros países [ver Q.004], abrangendo 

diversos tipos de museus e recursos culturais e focámos a 

análise na organização do inventário e respectivos campos e, 

na relação entre a imagem e os conteúdos descritivos.
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Museus
Virtuais

Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes. 
Portugal, 2007. [Consult. 20 Outubro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://mvasm.sapo.pt/>. 

Museu Virtual da RTP. 
Portugal - Lisboa. [Consult. 10 Outubro 2010]. 
Disponível em WWW: <http://museu.rtp.pt/#/pt/intro>. 

Museu Virtual das Comunicações. 
Portugal - Lisboa. [Consult. 20 Outubro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.eurocommuseum.com/>. 

MUVA: Museo Virtual de Artes. 
Uruguai 1997. [Consult. 10 Outubro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://muva.elpais.com.uy/>. 

MWNF: Museum with No Fronteirs. 
Bélgica - Bruxelas, 1994. [Consult. 10 Outubro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.discoverislamicart.org/>. 

The Virtual Museum of Canada. 
Canadá, 2001. [Consult. 10 Outubro 2009]. 
Disponível em WWW:<http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca>. 

Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes|MVASM, acessível 

desde 2008, narra o acto de desobediência consciente do 

cidadão Aristides de Sousa Mendes que, enquanto Cônsul de 

Portugal em Bordéus, possibilitou, através dos vistos conce-

didos a judeus, salvar do holocausto um elevado número de 

pessoas. Concebido por Luísa Pacheco Marques, Margarida 

Dantas e Margarida Magalhães Ramalho e realizado por uma 

equipa multidisciplinar, este Museu é concretizado como pro-

jecto transdisciplinar, organizado temática e cronologicamen-

te, de forma sequencial. Os conteúdos narrativos e visuais 

incluem documentos de natureza fotográfica, fílmica e arqui-

vística. Estão organizados na forma de Exposição Virtual, com 

os seguintes temas: Corredor da Guerra, Corredor da Fuga e 

Corredor da Liberdade; Base de Conhecimento. A disponibili-

zação do espólio online é consubstanciada numa base de 

dados hipermédia [texto, imagem, vídeo, som] (Museu Virtual Aristides 

de Sousa Mendes, 2007).

Museus Virtuais 

Q.003
Museus Virtuais. Casos de Estudo. 

F.020
Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes. 
Primeira página do site. 
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Museu Virtual da RTP, disponibilizado em 2009, pretende dar 

a conhecer uma parte da colecção museológica da rádio e 

da televisão em Portugal. Narra acontecimentos históricos 

que marcaram a produção radiofónica e televisiva no passa-

do, apresentando acções museográficas virtuais. Este espa-

ço permite uma visita guiada ao outro lado da RTP, formali-

zada por um conjunto de actividades expositivas interactivas 

que apresentam ambientes, objectos, imagens e documen-

tos. Permite consulta em português e em inglês (Museu Virtual 

da RTP).

Museu Virtual das Telecomunicações foi organizado como 

projecto experimental no âmbito do Programa Cultura 2000, 

pela Fundação Portuguesa das Comunicações, em parceria 

com outros museus de correios e telecomunicações de vá-

rios países europeus, nomeadamente: Museo de las Teleco-

municaciones de Espanha e Museum für Kommunikation de 

Frankfurt. Recentemente suspenso pela entidade promoto-

ra, foi objecto do nosso estudo em 2010, por se enquadrar na 

tipologia de museu virtual e ser um dos exemplos do con-

texto português e se concretizar através de modelagem tridi-

mensional. Acessível em quatro idiomas [português, inglês, espa-

nhol e alemão], a actividade museográfica narra a história das 

telecomunicações desde 1832 até 2002 (Museu Virtual das Teleco-

municações).

MUVA|Museo Virtual de Artes do Uruguai, criado em 1997, 

tem como propósito divulgar a arte contemporânea da Amé-

rica Latina, especificamente a criação artística do Uruguai. A 

conceptualização do MUVA tem como base o desenvolvimen-

to do projecto arquitectónico para a construção do museu 

físico, que por impedimentos logísticos e financeiros acabou 

por dar origem à concepção do museu virtual, desenvolvido 

por modelagem tridimensional, o MUVA II. Trata-se de um 

museu dinâmico e interactivo, concretizado com utilização 

das tecnologias do programa Adobe Flash (MUVA, 1997).
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Museum With No Frontiers|MWNF, concebido em 1994 e apre-

sentado em 1996, no âmbito do Programa Euromed Heritage, 

teve na sua génese um projecto expositivo itinerante, con-

cretizado com base em itinerários temáticos transnacionais, 

centrados na arte e tradições islâmicas. Em 2004, foi concre-

tizado o museu digital, disponibilizando as obras que tinham 

figurado nas exposições e que passaram a constituir a base de 

dados da sua colecção digital permanente. Em 2007, foram 

incorporadas exposições virtuais. Apresenta um acervo de 

1235 obras e bens culturais, pertencentes a museus, monu-

mentos e sítios arqueológicos de catorze países e catorze ex-

posições temáticas, reunindo obras de artes, arquitectura e 

arqueologia da Europa, Norte da África e Médio Oriente. 

Destaca-se por disponibilizar, simultaneamente um acervo di-

gital, e exposições temáticas concebidas no âmbito das Novas 

Museografias. Actualmente, o Museu sem Fronteiras integra-

-se no Portal para a Aliança das Civilizações (MWNF, 1994).

The Virtual Museum of Canada é uma plataforma administra-

da pela Canadian Heritage Information Network, disponível 

desde 2001, que reúne exposições virtuais, material educati-

vo e mais de 900 mil imagens dos museus canadianos. Orga-

niza-se com base numa estrutura em rede, em permanente 

alargamento e actualização. Incentiva as instituições locais a 

divulgarem o património e desenvolverem actividades expo-

sitivas no âmbito do programa do VMC. Com uma vertente 

patrimonial e educativa, para além do acesso directo às co-

lecções e actividades das instituições museais em rede, dis-

ponibiliza exposições virtuais temáticas e materiais pedagó-

gicos (The Virtual Museum of Canada, 2001).
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Museus
Digitais

Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora:
Inventário Online.
Portugal - Évora. [Consult. 10 Outubro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://diocese-evora.inwebonline.net/>.

Museu da Ciência. Universidade de Coimbra: 
Colecção Online. 
Portugal - Coimbra, 2006. [Consult. 10 Outubro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.museudaciencia.pt/>. 

Património Museológico da Educação: Inventário Online. 
Portugal - Lisboa, 2004. [Consult. 10 Outubro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://edumuseu.sg.min-edu.pt/>. 

The State Hermitage Museum Digital Collection. 
Russia - S. Pettersburg, 1997. [Consult. 10 Outubro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.hermitagemuseum.org/html_
En/index.html>.

Toyko Digital Museum. 
Japão - Toyko. [Consult. 04 Novembro 2009].  Disponível em WWW: 
<http://digitalmuseum.rekibun.or.jp/index.html>. 

Word Digital Library. 
Estados Unidos da América, 2009. [Consult. 04 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.wdl.org/pt/>. 

Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora, iniciado em 

2002, tem por base um levantamento exaustivo do acervo 

cultural desta estrutura religiosa, incluindo património imóvel, 

como igrejas, capelas, seminários, e património cultural mó-

vel de instituições diocesanas. Este projecto, desenvolvido 

em parceria com a Fundação Eugénio de Almeida visa dar a 

conhecer, valorizar, salvaguardar e partilhar os bens na ciber-

cultura. Caracteriza-se pela compatibilidade entre rigor cien-

tífico e vertente pedagógica, lúdica e interactiva. No website 

acede-se à base de dados que constitui o trabalho de inven-

tário, consulta de roteiros temáticos, newsletter e glossário 

de termos (Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora).

Museu da Ciência da Universidade de Coimbra detém um 

espólio de objectos da física, astronomia, química, história 

natural e ciências médicas, único a nível nacional e relevante 

no plano internacional. Museu dinâmico, mantém uma activi-

dade diversificada, entre exposições temporárias, visitas 

Museus Digitais 

Q.004
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guiadas, conversas com cientistas e ateliers. Em 2006, con-

cretizou o projecto de digitalização das colecções, com objec-

tivo de as tornar acessíveis ao grande público, promovendo o 

conhecimento científico e motivando para a visita ao museu 

e participação nas actividades. A informatização do acervo, 

para além de permitir uma gestão mais eficaz, correcta e 

cuidada das colecções, contribuí para a sua preservação, va-

lorização e comunicação do património numa escala global. 

Além da inventariação possui catalogação temática por gran-

des campos: História Natural, instrumentos científicos, Etno-

grafia e Modelos. Permite pesquisa simples, pesquisa especí-

fica, pesquisa orientada e pesquisa guiada (Museu da Ciência. 

Universidade de Coimbra, 2006).

Património Museológico da Educação: inventário online é um 

projecto do Ministério da Educação de Portugal que visa o 

levantamento dos bens patrimoniais dos vários estabeleci-

mentos de ensino, com o objectivo de partilhar com a comu-

nidade o trabalho que envolve a comunidade escolar, divul-

gando parte do valioso e vasto património museológico que 

se encontra sob a tutela do Ministério da Educação. Carac-

teriza-se por tornar acessíveis bens de valor cultural, cientí-

fico, pedagógico e didáctico, cuja fruição e observação di-

recta é, por vezes, difícil. Para além das imagens e do inven-

tário cujos campos respeitam as normas de documentação 

museológica, apresenta exposições virtuais temáticas. Per-

mite pesquisa geral, por palavra ou por expressão, pesquisa 

específica, cruzando dados relativos a autor, designação e 

produção e, ainda pesquisa guiada e pesquisa por escolas 

(Património Museológico da Educação).

The State Hermitage Museum é um dos maiores museus de 

arte do mundo, localizado em São Petersburgo, Rússia, com 

uma vasta colecção com mais de três milhões de peças. O 

acervo Hermitage inclui pinturas, obras gráficas, esculturas 

e obras de arte aplicada, achados arqueológicos e material 

F.029
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numismático. No sentido de disponibilizar parte da colecção 

no ciberespaço, desenvolveu uma galeria virtual de imagens 

– Digital Collection – com algumas das mais importantes 

obras de arte do museu. Também possui exposições virtuais 

– Virtual Viewings e exposições com carácter educativo, 

especialmente concebidas para público escolar – Virtual 

Academy. Permite, ainda uma visita virtual às diversas 

secções e pisos do museu (The State Hermitage Museum 1997).

Toyko Digital Museum, um projecto de Tokyo Metropolitan 

Foundation for History and Culture, divulga e expõe na Inter-

net bens museais de quatro instituições de Tokyo: Edo-Tokyo 

Museum, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Mu-

seum of Contemporary Art Tokyo e Edo-Tokyo Open Air Ar-

chitectual Museum. Este museu digital é uma mais-valia na 

disponibilização do património de um conjunto de institui-

ções museias japonesas numa única plataforma Web. Revela 

as obras, numa estrutura de inventário simplificado e através 

de exposições temáticas (Toyko Digital Museum).

World Digital Library, Biblioteca Digital Mundial, é um projec-

to que reúne documentos [manuscritos, mapas, livros raros, filmes, 

gravações sonoras, gravuras e fotografias] de bibliotecas e arquivos 

de todo o mundo. O objectivo é disponibilizar na Internet 

conteúdos culturais para educadores, estudantes e público 

em geral, aumentando a troca intercultural entre os países. 

Permite acesso através de uma orgânica geográfica, por gran-

des regiões do mundo. Para além dos conteúdos descritivos e 

dos campos de inventário, e de uma catalogação temática, a 

visualização tem um papel importante na apresentação de 

cada documento, incluindo imagem global e pormenores des-

tacados da mesma. O acesso e a pesquisa podem fazer-se 

através diversos campos: lugar, tema, objecto, instituição. 

Pode ainda, ser feito por palavra-chave em diversos idiomas, 

como, por exemplo, inglês, francês, português, russo, espa-

nhol, árabe, chinês (Word Digital Library, 2009).

F.031
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O estudo dos Museus Virtuais e dos Museus Digitais foi mui-

to importante para conceber e formalizar o projecto do Museu 

Virtual do Cartaz Cultural, permitindo identificar soluções que 

melhor se adequam aos nossos objectivos, sobretudo no que 

diz respeito aos processos de apresentação museográfica 

virtual e de disseminação da informação e dos conteúdos.
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Museus de Design e Museus de Arte

No campo dos Museus de Design e dos Museus de Arte, 

procurámos, sobretudo, respeitar critérios de representativi-

dade e nestas áreas, seleccionando oito Museus de Design e 

seis Museus de Arte. Os Museus de Design permitem obser-

var o tratamento específico destes objectos, nomeadamente 

os de natureza gráfica. Os Museus de Arte permitem verificar 

como são abordados os materiais e conteúdos de Design nos 

processos aplicados por esta tipologia museal, onde se inse-

rem muitos materiais e colecções de Design. Perspectivámos 

a análise no sentido de conhecer o modo como se organizam 

expositivamente estes dois tipos de museus e como comuni-

cam e interagem no ciberespaço. 

No que diz respeito aos Museus de Design [ver Q.005], a escolha 

recaiu sobre sete exemplos internacionais, intitulados como 

Museus de Design e pelo único nacional, também identifica-

do e assumido como Museu de Design.   

Quanto aos Museus de Arte, respeitámos o critério de equi-

dade, analisando três museus de referência do contexto in-

ternacional e três casos portugueses de grande dimensão e 

visibilidade internacional. Apesar da sua especificidade, se-

guem modelos e normas internacionais, definidas pelos orga-

nismos científicos e técnicos tutelares, no que diz respeito a 

organização das colecções e estão em permanente actualiza-

ção e incorporação de novas práticas.
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Museus 
de Design

Cooper Hewitt: National Design Museum. 
EUA - Nova Iorque. [Consult. 04 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW:<http://www.cooperhewitt.org/>. 

Design Museum. 
Bélgica-Gent. [Consult. 04 Novembro 2009]. Disponível em 
WWW:<http://design.museum.gent.be/index.htm>. 

Design Museo 
Finlândia - Helsínquia. [Consult. 04 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.designmuseum.fi/>. 

Design Museum. 
Reino Unido - Londres, 1989. [Consult. 04 Novembro de 2009]. 
Disponível em WWW:<http://designmuseum.org/>. 

MODA: Museum of Design Atlanta. 
EUA - Atlanta. [Consult. 04 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW:<http://www.museumofdesign.org>. 

MUDE: Museu do Design e da Moda. 
Portugal - Lisboa, 2009. [Consult. 04 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW:<http://www.mude.pt/>. 

Museum of Arts and Design | MAD   
EUA - Nova Iorque, 1956. [Consult. 04 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW:<http://www.madmuseum.org/>. 

Vitra Design Museum. 
Alemanha - Weil am Rhein [Consult. 04 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW:<http://www.design-museum.de/>. 

Cooper Hewitt: National Design Museum, fundado no final do 

século XIX nos Estados Unidos e originalmente chamado 

Cooper Union Museum, é uma instituição museal dedicada 

ao percurso histórico e contemporâneo do Design. A colec-

ção do museu inclui mais de 250 mil objectos de Design que 

narram, cerca de 240 anos, do percurso estético e criativo do 

Design. Colecção disponibilizada online. Na data em que rea-

lizamos a análise dos casos de referência, encontrava-se es-

truturada em quatro departamentos ou secções: Desenho, 

Pintura e Design Gráfico; Design de Produto e Artes Deco-

rativas; Têxteis; Papel de Parede. Recentemente, está a ser 

reorganizada e permite o acesso através dos seguintes cam-

pos: cor, países, departamentos exposições, autores, perío-

dos, profissão, tipos de objectos, palavra-chave. Uma das 

inovações mais importante relaciona-se com a associação de 

uma paleta de cores a cada imagem. Para além das exposições 

Museus de Design 

Q.005
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permanentes, o Museu tem programas educativos, promove 

anualmente os Prémios Nacionais de Design e a Semana do 

Design (Cooper Hewitt).

Design museum Gent na Bélgica tem origem no antigo Museu 

de Artes Decorativas e Design da Associação de Artes Deco-

rativas e Industriais. Foi adquirido pela cidade de Gent em 

1958 e em 1992 teve uma ampliação e uma reorganização 

como Museu de Design. É reconhecido pelo Ministério da 

Cultura da Flandres como importante instituição cultural. 

Museu tutelar de uma vasta colecção de objectos desde o 

século XVII, possui obras relevantes de ilustres designers de 

nacionalidade belga ou estrangeira, como Henry van deVelde, 

Le Corbusier, Aldo Rossi, Alexandre Mendini, Ettore Sottasse, 

Marco Zanesse, Hans Hollein, entre muitos outros. As peças 

de mobiliário, joalharia, cerâmica e vidro da colecção do Mu-

seu de Design de Gent retractam o percurso histórico das 

Artes Decorativas tradicionais e do Design moderno e con-

temporâneo. A colecção permanente está exposta por crono-

logia e expressões artísticas, mas não se encontra disponível 

online. Destaca-se pela organização das exposições tempo-

rárias, mantendo sempre acesso ao texto explicativo sobre 

cada uma delas, desde as já realizadas às que se encontram 

abertas ao público (Design Museum). 

Design Museum Finland de Helsínquia preserva uma extensa 

e diversificada colecção, nomeadamente, no âmbito do De-

sign Industrial, desenvolvendo a sua actividade museal base-

ada na própria colecção, de designers finlandeses. A colecção 

do Museu está organizada por autores, empresas e produtos. 

Em cada campo, algumas das obras mais representativas es-

tão catalogadas e acessíveis online. Investe sobretudo, em 

exposições temporárias e actividades complementares ligadas 

ao Design contemporâneo. O museu oferece um ambiente de 

educação e lazer a todos os interessados pela área disciplinar 

do projecto, tendo como missão, demonstrar como o Design 

é parte integrante do nosso meio ambiente (Design Museo). 

F.034
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Design Museum de Londres, formou-se em 1989 e conta a 

história do Design desde a era do desenvolvimento da produ-

ção industrializada. A colecção reúne peças do início da dé-

cada de 1900 até à vanguarda do Design contemporâneo, 

composta por mobiliário, iluminação, electrodomésticos e 

objectos das telecomunicações. O Design Museum defende o 

Design como parte integrante de todos os aspectos da vida, 

ajudando-nos a compreender o que nos rodeia a torná-lo um 

melhor lugar para se viver. Tem uma ligação com as escolas 

de Design e organiza-se, sobretudo, com base em exposições 

temáticas, dando espaço destacado aos jovens criadores 

(Design Museum, 1989). 

Museum of Design Atlanta|MODA, nos Estados Unidos da 

América, conhecido anteriormente como Atlanta International 

Museum of Art & Design, é dedicado ao estudo e exposição 

dos campos disciplinares do Design, nomeadamente, Design 

de Produto, Design de Interiores, Design Gráfico, Design de 

Moda. MODA tem como missão auxiliar a compreensão e va-

lorização do Design como disciplina criativa de aplicação 

prática-funcional através do desenvolvendo de acções muse-

ológicas (MODA). 

MUDE|Museu do Design e da Moda de Lisboa, possui uma 

colecção constituída por Francisco Capelo e adquirida pela 

Camara Municipal de Lisboa em Dezembro de 2002, compos-

ta por mais de 1000 objectos de Design de equipamento e 

1200 peças de moda. Acervo de excepção, tanto em Portugal 

como no panorama internacional, o MUDE apresenta o per-

curso do Design o século XX, desenhando o contexto histó-

rico e mostrando as novas tendências e caminhos do Design 

do século XXI. A par da exposição permanente, realiza expo-

sições temporárias. Não tem a colecção acessível online 

(MUDE, 2009).
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Museum of Arts and Design|MAD, sediado na cidade de Nova 

Iorque|EUA, foi fundado em 1956 com a designação de Mu-

seum of Contemporary Crafts e em 2002 adquiriu a actual 

designação. A colecção permanente encontra-se acessível 

online, com base numa catalogação específica: por data, por 

artista, por material e por tipo de objecto. Destaca a criativi-

dade contemporânea e o modo como artistas e designers de 

todo o mundo transformam materiais em objectos através de 

processos que vão desde a artesanal ao digital. Porém, o 

principal objectivo do museu é reconhecer o trabalho artesanal 

como forma de expressão na época da industrialização. Tem 

uma intensa actividade de exposições temporárias e também 

permite acesso permanente aos materiais destas exposições, 

já realizadas e em curso (Museum of Arts and Design | MAD).

Vitra Design Museum, inaugurado em 1989, é um museu de 

empresa que dedica a sua actividade ao campo disciplinar do 

projecto, sobretudo na área do Design e da Arquitectura. 

Considerado como um dos museus de Design mais importan-

tes do mundo, instalado em Weil am Rhein na Alemanha, 

num edifício projectado por Frank Gehry. Recorrentemente, 

desenvolve exposições sobre temas contemporâneos como 

tecnologias futuras, sustentabilidade, mobilidades e cons-

ciência social. Por outro lado, apresenta a História do Design 

expondo objectos da sua colecção que engloba peças de 

elevado prestígio, mas também, bens de importantes autores 

como Charles & Ray Eames, George Nelson, Verner Panton, 

Alerxander Girard. Possui material de arquivo dos principais 

autores, preservado e organizado. A colecção encontra-se 

organizada em três grandes áreas: mobiliário, iluminação e 

outros materiais. Disponibiliza informação sobre cada uma 

destas secções e destaca os objectos principais, mas a co-

lecção não está acessível online (Vitra Design Museum).

F.039
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Museu 
de Arte

Centro Pompidou. 
França - Paris. [Consult. 24 Junho 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.centrepompidou.fr/>. 

Fundação Calouste Gulbenkian. 
Portugal - Lisboa. [Consult. 24 Julho 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.gulbenkian.pt/>. 

Fundação Serralves. 
Portugal - Porto. [Consult. 24 Julho 2009]. Disponível em WWW: 
<http://www.serralves.pt/gca/index.php?id=61>. 

MOMA: The Museum of Modern Art. 
EUA - Nova Iorque. [Consult. 24 Junho 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.moma.org/>. 

Museu Colecção Berardo. 
Portugal - Lisboa, 2007. [Consult. 24 Julho 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.museuberardo.com/>. 

Vitória and Albert Museum. 
Reino Unido - Londres. [Consult. 24 Junho 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.vam.ac.uk/>. 

Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, mais 

conhecido por Centre Pompidou, é um centro de artes e 

cultura, inaugurado em 1977, que organiza exposições tem-

porárias, conferências, ciclos de cinema e espectáculos. Al-

berga uma das maiores bibliotecas públicas, auditórios e o 

Musée National d’Art Moderne|MNAM. Este museu reúne 

uma das mais prestigiadas colecções de Arte Moderna e 

Contemporânea do século XX e XXI, com mais de 76 mil 

obras. O Museu tem exposição permanente e o Centro procu-

ra desenvolver a sua actividade na concepção de exposições 

temporárias sobre as diversas artes, autores e formas de 

produção artística. Muitas destas exposições temáticas, mul-

tidisciplinares e monográficas, são dedicadas a designers do 

século XX e XXI. Através do Centro, pode aceder-se à colec-

ção do Museu online, através de campos temáticos: número 

de inventário, artista, país de nascimento, tipo de obras, pa-

lavras no título da obra, ano de criação, ano de aquisição, 

palavra-chave, sector da colecção. Os sectores da colecção 

são: Artes Plásticas, Arquitectura, Design, Fotografia, Cine-

ma, Novos Media, Artes Gráficas (Centro Pompidou). 

Museus de Arte
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Museu Calouste Gulbenkian pertence à Fundação Calouste 

Gulbenkian, uma instituição privada portuguesa criada em 

1956, por vontade testamentária de Calouste Sarkis Gul-

benkian, um amante e coleccionador de arte. A Fundação 

desenvolve uma vasta actividade em Portugal e no estran-

geiro, dentro dos objectivos definidos pelos seus estatutos: 

Arte, Beneficiência, Ciência e Educação. Dispõe de auditó-

rios, biblioteca de arte e dois museus: Museu Gulbenkian e 

Centro de Arte Moderna, com um acervo com cerca de seis 

mil peças. O Museu Calouste Gulbenkian apresenta as 

obras do legado do coleccionador, organizada nas seguintes 

secções: Arte Egípcia, arte Greco-Romana, arte da Meso-

potâmia, Arte do Oriente Islâmico, Arte Arménia, Arte do 

Extremo-Oriente, Escultura, Arte do Livro, Pintura, Artes 

Decorativas, René Lalique. Em cada secção, o museu des-

taca um reduzido número de peças, que disponibiliza online. 

Possui um serviço educativo dinâmico, com materiais peda-

gógicos, visitas guiadas e ateliers e edita publicações rela-

cionadas com a actividade expositiva. A Fundação realiza 

exposições individuais e colectivas, cursos, conferências, 

temporadas de concertos e ciclos de espectáculos (Museu 

Calouste Gulbenkian).

O Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves é 

uma instituição museal dedicada à arte contemporânea, com 

uma actividade muito vocacionada para a realização de expo-

sições temporárias. A Fundação é uma instituição cultural de 

relevância nacional e internacional que tem como missão 

sensibilizar o público para a arte contemporânea e o ambien-

te, através do Museu, do Parque e do Auditório. Fiel à sua 

Missão, Visão e Valores, a Fundação tem vindo a desenvolver 

a sua actividade em torno de cinco eixos estratégicos: Artes, 

Ambiente, Educação, Reflexão e Indústrias Criativas. O Mu-

seu está instalado num edifício projectado pelo arquitecto 

Álvaro Siza Vieira. Disponibiliza um catálogo online com in-

formação sobre artistas e obras. Possui uma biblioteca espe-

cializada com o respectivo catálogo online (Fundação Serralves). 

F.042
Museu Calouste Gulbenkian.

Primeira página do site. 

F.043
Museu de Arte Contemporânea

da Fundação de Serralves. 
Primeira página do site.
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Museum of Modern Art|MoMA de Nova Iorque é um dos mais 

importantes museus de arte moderna e contemporânea do 

mundo. Possui uma colecção de arte, composta por vários 

núcleos: Arquitectura e Design; Desenho; Media e Artes 

Performativas; Pintura e Escultura; Cinema; Edição e Livro 

Ilustrado. Concebido nos anos 30 do século XX como um 

museu de arte moderna, veio a actualizar as suas colecções 

e actividades também no âmbito da arte contemporânea. O 

MoMA preserva, documenta, desenvolve exposições perma-

nentes e temporárias e programas educacionais no âmbito da 

sua colecção de arte moderna contemporânea. O catálogo 

da colecção está disponível online, com pesquisa possível 

por termos, artistas e secções temáticas. O processo de 

comunicação no ciberespaço é dinâmico e procura dar res-

posta aos interesses dos diferentes públicos (MOMA). 

Museu Colecção Berardo, instalado no Centro Cultural de 

Belém, alberga a colecção de José Manuel Rodrigues Berardo, 

um acervo composto por cerca de 900 obras que construem 

a história da arte do século XX e XXI e dão a conhecer grandes 

nomes da cena artística nacional e internacional, como Marcel 

Duchamp, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Andy Warhol, Francis 

Bacon, Maria Helena Vieira da Silva e Helena Almeida, entre 

muitos outros. A colecção percorre importantes movimentos 

artísticos como o Surrealismo, Pop Art, Hiper-realismo, Arte 

minimalista, Arte conceptual, retratando também, a arte mo-

derna e contemporânea portuguesa. Disponibiliza online catá-

logo da colecção (Museu Colecção Berardo, 2007). 

Victoria and Albert Museum|V&A é um dos maiores e mais 

importantes museus de Artes Decorativas, Artes Visuais e 

Design. Organizado a partir de meados do século XIX como 

museu de artes industriais, foi aberto ao público em 1852. 

Possui um acervo com peças cuja cronologia vai da antigui-

dade à contemporaneidade. Apresenta uma rica e vasta expo-

sição permanente na qual desenvolve a promoção do conheci-

mento, compreensão e apreciação da colecção [arquitectura, 

F.044
MoMA | Museum of Modern Art.
Primeira página do site.

F.045
Museu Colecção Berardo.
Primeira página do site.
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pintura, escultura, fotografia, desenho, design gráfico, design de produto, 

design de moda]. Paralelamente, organiza um programa de expo-

sições temporárias, complementares à actividade museo-

gráfica permanente, que abordam assuntos desde a moda e o 

design, fotografia e arquitectura. Tem as peças da sua colec-

ção devidamente catalogadas, por períodos, áreas artísticas, 

temas e autores, completamente acessíveis online (Vitória and 

Albert Museum).

F.046
V&A | Victoria and Albert Museum.

Primeira página do site.





A análise dos museus no ciberespaço pretende identificar 

conteúdos, modelos e estratégias disponibilizados nos sites 

das instituições e identidades museias, assim como, conteú-

dos e serviços, meios de comunicação e métodos de imple-

mentação. Neste sentido, a metodologia de trabalho traduz-se 

nas seguintes fases:

• Elaboração da ficha analítica;

• Levantamento e selecção dos exemplos referenciais;

• Preenchimento da ficha analítica a partir da observação    

da amostra;

• Tratamento estatístico dos dados recolhidos. 

Metodologia 
de Análise
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Ficha Analítica

O instrumento usado na recolha de dados das instituições 

museológicas seleccionadas foi a ficha analítica dos exem-

plos referenciais de tipo museal, elaborada com o propósito 

de identificar os conteúdos disponibilizados online quanto a: 

classificação e tipologia dos sites; colecções e exposições; 

actividades educativas; e questões relacionadas com o web-

design [F.047]. 

Os parâmetros de análise foram definidos segundo a sistema-

tização crítica de obras de referência, no âmbito do Webdesign 

e Multimédia, Museologia e Museografia e através da experi-

mentação prática de navegação nos sites. Esta conjuntura 

permitiu identificar os pontos de análise que melhor se adap-

tavam ao objectivo do nosso estudo na caracterização geral 

dos conteúdos museológicos disponibilizados online e sua 

apresentação gráfica.
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Ficha Analítica | Exemplos Referenciais
Museus online

Data de Acesso: 
Identificação Instituição [Nome]:
País:
URL:

Informação Base
Língua:   Outros:
Contactos:   sim  não 
Quais?       Email     telefone     ferramentas web 2.0    Outros: 
Data Criação:
Data da última actualização:
Projecto [de]:
Equipa:   sim  não 
Tutela:   Público  Privado 
Apoios:      sim  não    Quais:

Caracterização
Classificação do Museu

Museu Virtual  

Museu Digital     Sim: Catálogo online    Base de dados online 
Museu sem Fronteiras 

Cibermuseu  
Outro: 

Tipo
Conteúdo:

Design    Arte    Ciência e Tecnologia    Outro:
Modo Instalação:

Espaço Físico    Espaço Virtual    Outro:

Colecções
Informação Geral:     sim  não 
Disponibilização em Base de Dados:   sim  não 
Sistema de Pesquisa:     sim  não 
Outros: 

Exposições
Visita Virtual: sim  não    Quais: 
Galeria Imagem: sim  não    Quais:
Outros: 

1• 

2• 

3• 

4• 
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Actividades Educativas
Actividades online:  sim  não  Quais: 
Actividades para download: sim  não  Quais: 
Materiais Pedagógicos online: sim  não  Quais: 
Outros: 

Serviços
Biblioteca ou Centro de Documentação online: sim  não  
    Base de Dados:  sim  não   
Loja online: sim  não 

WebDesign
Design de Interface: sim  não 

Hierarquia da informação [Menu de Navegação]: sim  não 
Layout 1ª página diferente:  sim  não 
Mapa do site:    sim  não 
Links:     sim  não 
Novidades:    sim  não 
Destaques:    sim  não 

Criatividade:     sim  não 
Usabilidade:    sim  não 
Acessibilidade [Norma W3C]:   sim  não 
Aplicação Multimédia:   HTML    Javascript    Outros:
Caracterização Visual:

Observações

5• 

6• 

7• 

8• 

F.047
Ficha Analítica dos exemplos referenciais 
dos Museus online





2.2 • Metodologia de Análise
Capítulo 2 • Os museus no ciberespaço: exemplos referenciais 077

Campos de Análise

A descrição do instrumento de análise para a recolha de da-

dos, considera os seguintes aspectos:

Informação Base

Língua 
Na sociedade da informação em que vivemos, é importante 

a disponibilização dos conteúdos em várias línguas. Realça a 

preocupação das instituições em alcançarem públicos-alvo 

mais abrangentes.

Contactos 
Averigua a disponibilização da seguinte informação: email, 

telefone, ferramentas 2.0 e o campo aberto – outro – que in-

clui qualquer tipo de contactos que não se integrem nos 

campos especificados. 

Data de Criação e Data de Actualização 

Verifica-se a indicação da data de criação e actualização do site. 

Projecto (de)
Identifica o grupo de gestão do projecto, a responsabilidade 

da própria instituição e|ou a partilha com outras identidades.

Equipa 
Informa sobre elementos da equipa como o nome, função e 

contacto, o que possibilita uma melhor dinamização da reso-

lução de problemas de ordem técnica e administrativa. 

1• 
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2• 

Tutela
Reconhece se a instituição museal é de tutela pública ou 

privada, permite conhecer a própria identidade e enquadra-

mento institucional e verifica a origem dos recursos financei-

ros [públicos, privados, mecenato].

Apoios 
Identificação da existência de apoio financeiro ou outro, de 

origem pública ou privada.

Caracterização
Este campo procura identificar os conteúdos disponibilizados 

pelos museus nos sites e o(s) modo(s) de instalação, conside-

rando os seguintes pontos: classificação e tipologia do mu-

seu. As definições destes pontos de análise estabeleceram-

-se com base nos conceitos dos novos tipos de museus, de-

senvolvida na análise e sistematização literária, abordada no 

ponto Museus|Novas Museografias desta dissertação. 

Classificação do Museu
Esta componente averigua como se classificam as institui-

ções quanto à nomenclatura de conceitos dos novos tipos de 

museus, que procurámos actualizar e estabilizar nesta inves-

tigação [ver Q.002].

Tipo 
Este campo abrange a recolha de informação referente ao 

conteúdo e à instalação do museu:

• Conteúdo – analisa que percentagem de museus são Mu-

seu de Design, Museu de Arte, Museu de Ciência e Tec-

nologia ou de outro tipo de acervos patrimoniais.

• Modo de Instalação – verifica o modo de instalação das 

instituições museológicas: instituição com espaço físico e 

disponibilização do património em instalações arquitectó-

nicas e|ou instituição com espaço virtual e disponibiliza-

ção do património no ciberespaço. 
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Colecções
No âmbito das colecções foram considerados os seguintes 

pontos:

Informação Geral 
Averigua a disponibilização da informação genérica sobre as 

colecções da instituição museológica.

Bases de Dados
Averigua a disponibilização online das colecções em base 

de dados. Uma base de dados de colecções museológicas 

é composta por um conjunto de fichas de registo com in-

formação sobre os objectos patrimoniais. O objectivo deste 

sistema informático é permitir efectuar pesquisas orientadas, 

como por exemplo, através do nome do autor, data, número 

de inventário, entre outras especificações, sem que seja ne-

cessária a deslocação ao espaço físico. Permite desenvolver 

investigação e preparar a visita ao museu.  

Sistema de Pesquisa
Averigua a existência de um sistema de pesquisa.

Outros
Campo aberto que incluí qualquer tipo de informação sobre as 

colecções que não se integre nos campos específicos consi-

derados relevantes para o estudo.

Exposições
A exposição dos objectos culturais é uma função histórica e 

social dos museus. As exposições são tema de interesse por 

parte do utilizador, visto que, “[…] constituem as formas de 

dar a conhecer os bens culturais incorporados ou deposita-

dos no museu de forma a propiciar o seu acesso ao público. 

O museu utiliza, sempre que possível, novas tecnologias de 

comunicação e informação, designadamente a Internet, na 

divulgação dos bens culturais e das suas iniciativas” 

(Lei Quadro dos Museus Portugueses. Decreto Lei 19-08-2004, artigo 39º).

3• 

4• 
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Assim, este ponto de análise compreende:

Visita Virtual 
Verifica se a instituição museológica disponibiliza a visita 

virtual aos espaços do museu. 

Galeria de Imagens
Averigua se existe documentação online, em formato de 

imagem estática, sobre as exposições que ocorrem ou já 

ocorreram na instituição.

Outros
Campo aberto que incluí qualquer tipo de informação sobre 

as exposições e que não se integre nos campos específicos 

considerados relevantes para o estudo. 

Actividades Educativas
As actividades educativas são uma das áreas de trabalho 

mais dinâmicas das instituições museias, sendo recorrente a 

utilização de diferentes estratégias de comunicação, projec-

tos pedagógicos e materiais didácticos, direccionados para 

diversos públicos. Nos últimos anos, a função educativa dos 

museus sofreu uma reforma com a utilização da tecnologia 

digital. Esta ferramenta promoveu a redefinição da actuação 

dos museus e, nalguns casos, contribuiu para a estruturação 

de novos objectivos, estratégias e recursos museais no cam-

po da educação (MASACHS, 2007, p.189). Assim, analisamos a 

seguinte informação, estruturada nos seguintes campos:

Actividades online 
Averigua a existência da disponibilização de passatempos, 

jogos, entre outros conteúdos lúdicos. Estas actividades po-

dem contribuir para uma aproximação do museu à comunida-

de, gerando a vontade de ver e rever as colecções.

Actividades para Download 
Averigua a possibilidade de descarregar conteúdos lúdico- 

-pedagógicos para o computador do utilizador|visitante.

Materiais Pedagógicos online 
Numa era em que a Internet é um meio de pesquisa e recurso 

informativo, é importante verificar se os museus disponibilizam 

5•
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online materiais pedagógicos sobre as temáticas das colec-

ções, exposições e actividades museais a professores, estu-

dantes e visitantes.

Outros
Campo aberto que inclui qualquer tipo de informação sobre 

as actividades educativas que não se integrem nos campos 

específicos considerados relevantes para o estudo. 

Serviços
Neste campo, analisamos a existência de biblioteca e loja 

online.

Biblioteca online | Centro De Documentação online 

“As evoluções tecnológicas recentes têm conduzido ao aparecimento no 
mercado de um elevado número de títulos em suporte electrónico. As-
siste-se a uma diversidade, em riqueza e quantidade, de conteúdos em 
formato electrónico que prefiguram uma alteração radical ao modo de 
conceber uma biblioteca. […] A evolução tecnológica observada nos 
últimos anos e sobretudo a expansão da Internet, vieram modificar os 
hábitos das pessoas e prevê-se que essa alteração se aprofunde à medi-
da que as auto-estradas da informação se generalizem”. 

(MSI, 1997, p. 40)

A disponibilização dos registos bibliográficos ou o conteúdo 

das obras para consulta nas páginas dos sites dos museus, 

inseridos em forma de catálogo ou disponíveis através de 

uma base de dados, tende a existir em maior número. Nesta 

análise, pretende-se verificar nas instituições seleccionadas 

para as que disponibilizam Biblioteca online|Centro de Docu-

mentação online, através de Base de Dados. O objectivo 

deste sistema informático é permitir efectuar pesquisas orien-

tadas, como, por exemplo, através do nome do autor, data 

publicação, número de catálogo ou cota da obra, entre outras 

especificações.

Loja online 
Verifica a possibilidade de compra online dos produtos comer-

cializados pela instituição, como catálogos, obras de criação 

contemporânea, materiais didácticos ou réplicas de peças da 

colecção.

6• 
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Webdesign
A Internet tornou-se numa importante ferramenta de comuni-

cação mundial na dinamização e disseminação da informação. 

Este benefício verifica-se cada vez mais nos museus pela im-

plementação de soluções no âmbito das Novas Museografias. 

Contudo, a disponibilização da informação sobre as acções e 

conteúdos museias implica a construção de websites e, con-

sequentemente, a actuação do webdesign na estrutura da in-

formação, composição gráfica, usabilidade, entre outros as-

pectos. Por isso, foram considerados os seguintes pontos 

para análise:

Design de Interface 
A estrutura e definição da(s) grelhas(s) gráfica(s) do Design 

de Interface é a base do website. O utilizador primeiro obser-

va, inadvertidamente, a apresentação visual e estética, antes 

de iniciar a leitura dos conteúdos, pelo que pretendemos 

verificar a existência e coerência de um layout base na cons-

trução da totalidade do site.

Hierarquia da Informação [Menu de Navegação]

Verifica a definição e organização dos menus de navegação do 

site, assim como considerar os seguintes pontos de análise:

• Layout 1ª página – verificar a existência de um layout dife-

renciado na primeira em relação às restantes páginas de 

conteúdo. 

• Mapa do Site – verificar a disponibilização da estrutura do 

site em forma de índice. Esta componente poderá ser útil 

na identificação de todos os conteúdos disponíveis no 

site e|ou facilitar a navegação.

• Novidades e Destaques – verificar a existência de página(s) de 

conteúdo(s) para inserir novidades e destaques. Permite ao 

utilizador|visitante do museu identificar e informar-se das 

notícias e eventos da actualidade. A existência e actualiza-

ção deste tipo de conteúdos demonstram a preocupação 

da instituição em actualizar a informação sobre as exposi-

ções, conferências, cursos, workshops, entre outros.

7• 
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Criatividade
Embora este seja um campo difícil de medir, devido tanto à 

sua conceptualização como a natureza qualitativa de que se 

reveste, não quisemos deixar de o considerar. Bruno Munari 

compreende a criatividade como o conjunto entre a fantasia 

e a invenção, utilizada nas áreas de projecto, com a finalidade 

de procurar soluções para um colectivo (MUNARI, 1987). Mas, 

segundo a teoria do pensamento criativo de Edward Bono, 

criatividade é mais do que fantasia e invenção. Bono define o 

pensamento criativo como um ‘pensamento lateral’, em opo-

sição a um ‘pensamento vertical’. Entende o ‘pensamento 

lateral’ como um pensamento lógico, matemático e pragmáti-

co focado num objectivo, enquanto o ‘pensamento vertical’ 

integra procedimentos mentais que procuram novas visões e 

possibilidades, introduzindo, assim, uma nova direcção no 

processo criativo (BONO, 1998 [1970]). 

Na nossa análise pretendemos verificar a utilização de uma 

componente gráfica ou de conteúdo webdesign que desta-

que o site dos restantes, através de novas combinações com 

preocupações de adequação na transmissão da informação, 

encontrando respostas adequadas e satisfatórias no proces-

so criativo, face à resolução dos problemas de composição e 

disponibilização dos conteúdos. 

Usabilidade
A usabilidade trata de questões que envolvem a facilidade de 

uso e a qualidade de interacção. O objectivo da usabilidade é 

assegurar que o site cumpre as finalidades a que se propõe 

(FIGUEIREDO, 2004, p 186). Na definição da grelha gráfica, o de-

signer tem em consideração, aspectos como a navegação, 

orientação e estrutura gráfica do site, de forma a indicar ao 

utilizador “onde estou” e “o que poderei consultar”. 

Acessibilidade
Um dos princípios básicos dos sites deverá ser o de permitir 

que todos os utilizadores tenham acesso à informação, inde-

pendentemente das limitações físicas (LYNCH, 2004, p.26). Pre-

tendemos verificar a afixação do Símbolo de Acessibilidade 
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e a preocupação das instituições museias em implementar as 

directrizes de W3C|World Wide Web Consortium com o ob-

jectivo de promover a acessibilidade. 

Aplicação Multimédia
Averigua o tipo de linguagem utilizado na construção do site. 

Habitualmente, a linguagem de aplicação web mais comum 

é o HTML, que permite a criação de páginas web estáticas 

com interactividade limitada (RIBEIRO, 2004, p. 362). E, para a 

interactividade ser aumentada é necessário a utilização de 

linguagem scripts. A script mais utilizada é o JavaScript (RI-

BEIRO, 2004, p. 367). 

Caracterização Visual
Campo aberto que incluí qualquer tipo de informação refe-

rente à componente e construção gráfica, na identificação 

dos benefícios e desvantagens das funcionalidades e dos 

conteúdos das escolhas no âmbito da Webdesign.

Observações
Considera qualquer informação ou serviço não enquadrável 

em nenhuma das componentes anteriormente referidas e a 

captura da imagem das páginas dos sites, de forma a facilitar 

a identificação visual e a auxiliar na descrição|observações 

descritas na ficha de análise.

8• 



O nosso estudo tem como análise o resultado do conjunto 

dos Museus Virtuais, Museus Digitais, Museus de Design e 

Museus de Arte [vinte e seis casos]. Os resultados recolhidos 

foram alvo de tratamento dos dados representados em forma 

de gráficos, permitindo uma leitura isolada e a análise do 

conjunto de todas as tipologias observadas. Para uma leitura 

pormenorizada, representativa e identificativa de cada análi-

se das amostras tipológicas dos sites seleccionados, e sem-

pre que justificável, recorremos a exemplos e elementos dos 

sites dos museus em estudo. 

Os dados foram recolhidos, entre Maio e Junho de 2010, atra-

vés da observação e análise dos vinte e seis sites museais, 

tendo como suporte a ficha de análise. Para avaliarmos os 

sites, foi realizado o registo dos dados segundo uma observa-

ção rigorosa de todas as páginas web dos museus e efectua-

do o tratamento de dados. Como auxílio ao processo de reco-

lha de dados, foi realizado a captura da imagem das páginas 

web e efectuado um registo em vídeo exemplificativo da na-

vegação, dispositivos e conteúdos das páginas. O recurso a 

estes dispositivos permite facilitar a identificação visual e 

registar a interacção multimédia da navegação do site.

Apresentação
dos resultados



O Novo Ciclo de Vida dos Objectos Gráficos. Museu Virtual do Cartaz Cultural.086

O estudo inicia-se com o preenchimento da data de acesso 

em que foi realizado o levantamento dos dados, a identifica-

ção da instituição, país e URL. A indicação do país tem como 

objectivo identificar se a instituição em estudo é nacional ou 

internacional e conhecer o contexto em que se insere. Assim, 

permite-nos ter dois níveis de leitura dos resultados: o trata-

mento estatístico de conjunto e o estudo individual das ins-

tituições nacionais e internacionais. Posteriormente inicia-se 

a recolha de dados dos oito pontos de análise: informação 

base; caracterização; colecções; exposições; actividades 

educativas; serviços; webdesign e observações. 
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Características Institucionais

Na análise dos pontos Informação Base dos vinte e seis sítios 

de carácter museal, dez nacionais e dezasseis internacionais, 

permitindo-nos concluir [G.001]:

Todas as instituições e identidades museais estão disponí-

veis na língua de origem e 38% [total de 16 = 5 nacionais e 11 inter-

nacionais] disponibilizam os seus conteúdos noutros idiomas, 

sendo os cinco mais utilizados: inglês, francês e espanhol, 

alemão e árabe, respectivamente. 

Verificamos que os sítios dos Museus Virtuais e dos Museus 

de Arte estão disponíveis com maior percentagem [83%] em 

outros idiomas, para além da língua de origem. E, deste con-

junto, são os Museus Arte internacionais que disponibilizam 

o seu site em maior número de idiomas. No que respeita aos 

Museus Digitais nacionais verificamos a inexistência da utili-

zação deste recurso.

Apenas um dos vinte e seis sítios não fornece contactos. Os 

restantes apresentam as seguintes características:

• 92% disponibilizam o endereço de email [total de 24 = 10 nacio-

nais + 14 internacionais]; 

• 73% indica o telefone [total de 19 = 6 nacionais + 13 internacionais];

• 50% anunciam as ferramentas web 2.0 utilizadas pela insti-

tuição [total de 13 = 5 nacionais + 8 internacionais];

1• Informação Base
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• 62% faz referência a outro tipos de contactos, tais como, 

morada e fax [total de 16 = 7 nacionais  + 9 internacionais].

Das tipologias estudadas 42% apresentam a data de criação 

[total de 11 = 4 nacionais + 7 internacionais] e 58% não apresentam 

a data de criação [total de 15 = 6 nacionais + 9 internacionais].

Verificamos que os Museus Virtuais e os Museus Digitais 

têm uma maior preocupação de referenciar a data criação do 

espaço museal online.

Nenhuma das instituições refere a data da última actualização.

Os resultados obtidos provam que a maioria dos museus não 

considera necessário referenciar as datas de criação e actua-

lização dos sites. Contudo, a indicação das datas assume 

particular relevância e deve ser elemento de presença obriga-

tória nas páginas web (LYNCH, 2004, p. 19). A primeira data 

anuncia a antiguidade do sítio e manifesta desde quando o 

museu tem presença na Internet, enquanto a segunda data 

revela a preocupação da instituição em actualizar os conteú-

dos disponibilizados. 

No que refere ao projecto web, 73% fazem referência à insti-

tuição que apoiou a realização do projecto [total de 19 = 

9 nacionais + 10 internacionais] e 27% não o refere [total de 7 = 1 na-

cionais + 6 internacionais].

Metade dos casos analisados [total de 13 =  5 nacionais + 8 interna-

cionais] faz referência à equipa de trabalho.

No que respeita à tutela, 31% das instituições são de tutela 

pública [total de 8 = 5 nacionais + 3 internacionais] e 69% de tutela 

privada [total de 18 = 5 nacionais + 13 internacionais]. Verificamos 

que a nível nacional predomina a gestão pública e a nível in-

ternacional as instituições recorrem a modelos de gestão e 

recursos financeiros privados. 

Em mais de metade das instituições não se identificou a 

existência de apoio financeiro. Apenas 46% das instituições 
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[total de 12 = 3 nacionais + 9 internacionais] fazem referência a este 

aspecto. Relativamente aos donativos e contribuições finan-

ceiras para as instituições privadas, verificou-se que são 

oriundos de fundos de particulares, empresas e fundações. 

É de salvaguardar que as instituições identificadas como não 

tendo apoio financeiro externo, 54% [total de 14 = 7 nacionais + 7 

internacionais], pode não representar a percentagem efectiva, 

visto que o resultado apurado refere-se aos sites que não 

faziam qualquer alusão à existência de apoio financeiro.

A análise apresenta os resultados relativos à classificação do 

museu quanto à colecção e ao tipo de instalação [G.002]. 

Na Classificação do Museu, verificamos o campo de actua-

ção das instituições e identidades museais no âmbito das 

Novas Museografias, segundo a nomenclatura estabilizada 

neste trabalho de investigação [Q.002], pelo que aferimos:

• 11% são Museus Virtuais [total de 3 = 2 nacionais + 1 internacional];

•  8% são Museus Digitais [total de 4 = 2 nacionais + 2 internacionais];

• Não se identificou Museu sem Fronteiras;

• 23% são Cibermuseu [total de 6 = 1 nacional + 5 internacionais];

• 31% são um conjunto de Cibermuseu e Museu Digital 

[total de 9 = 4 nacionais + 5 internacionais];

• 8% representa o conjunto de Cibermuseu, Museu Digital e 

Museu Virtual [total de 1 nacional];

• 8% representa o conjunto de Cibermuseu, Museu Digital e 

Museu Sem fronteiras [total de 1 internacional];

• 11% representa o conjunto de Museu Digital e Museu Virtual 

[total de 2 internacionais].

Das dezassete instituições e|ou identidades museais com 

características de Museu Digital, 24% [total de 4 = 3 nacionais + 1 

internacional] apresenta os conteúdos em forma de catálogo 

online e 76% [total de 13 = 4 nacionais + 9 internacionais] em base de 

dados online.

2• Caracterização

G.002
Museus online:
Caracterização



Realizando uma análise individual das tipologias de casos 

estudados, verificamos que:

• Os sites dos Museus Design são 75% Cibermuseus e apenas 

25% representa o conjunto de Cibermuseu e Museu Digital 

[50% catálogo e 50% base de dados] [F.048]. 

• No que diz respeito aos Museus de Arte, 83% são Cibermu-

seu e Museu Digital e 17% Cibermuseu, Museu Digital e 

Museu sem fronteiras [F.049].

• Das entidades analisadas na tipologia de Museus Virtuais 

50% [total de 3 = 2 nacionais + 1 internacional] são exclusivamente 

Museus Virtuais. 

Os restantes são conjuntos de Museu Virtual, Museu Digital 

e Cibermuseu, representando 33% [total de 2 = 1 nacional + 1 in-

ternacional]. Estão neste último caso [Museu Virtual + Museu Digital 

+ Cibermuseu] os seguintes exemplos: MWNF|Museum with No 

Fronteirs e Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes [F.050]. 

O conjunto das sobreposições das tipologias de Museu Vir-

tual e Museu Digital é representado com 17% [1 internacional]: 

The Virtual Museum of Canada. 

• No caso dos Museus Digitais, todos têm características 

desta tipologia. Contudo, 67% [4 dos 6 casos estudados] têm outro 

tipo de funcionalidades. Estão neste caso: o Museu da Ciên-

cia [F.053], com características de Cibermuseu e Museu Digital; 

o The State Hermitage Museum, conjunto de Cibermuseu, 

Museu Digital e Museu sem Fronteiras [F.051]; e o site do Pa-

trimónio Museológico da Educação: Inventário Online e tam-

bém o Toyko Digital Museum, com particularidades de Museu 

Digital e Museu Virtual. Todos os museus com característi-

cas digitais apresentam os conteúdos unicamente em forma-

to de base de dados.

Concluímos que a classificação do museu, segundo a no-

menclatura definida, é, maioritariamente, o site informativo 

do museu [Cibermuseu]. Contudo, por vezes, é agrupado a ou-

tras nomenclaturas de identidades museais.
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No campo Tipo de Museu, analisamos os casos de estudo 

quanto ao conteúdo e modo de instalação dos museus e ob-

tivemos os seguintes resultados:

• Das 26 instituições ou identidades museais analisadas quan-

to ao conteúdo, aferimos o seguinte resultado: 

• 7 são Museus de Design [27%|1 nacional e 6 internacionais]; 

• 10 são Museus de Arte [38%|3 nacionais e 7 internacionais]; 

• 2 são Museus de Ciência e Tecnologia [8%|2 nacionais];

• 6 são de outras tipologias  [23%|4 nacionais e 2 internacional];

•1 dos museus acumula os três tipos [4%|1 internacional]: Design, 

Arte, Ciência e Tecnologia.

Na componente de análise relativa a museus de outras tipo-

logias, todos os casos foram identificados na observação 

dos Museus Virtuais e Museus Digitais, tendo sido identifica-

dos os seguintes tipos de acervos patrimoniais: defesa dos 

direitos humanos; comunicação; religioso; educação e centro 

documentação digital. 

No que respeita ao Modo de Instalação, verificamos que 54% 

[total de 14 = 4 nacionais + 10 internacionais] disponibilizam os seus 

acervos em espaço físico, 38% das instituições [total de 10 = 5 

nacionais + 5 internacionais] encontram-se disponíveis em espaço 

virtual e apenas 8% [total de 2 = 1 nacional e 1 internacional] tem 

modo de instalação em espaço físico e espaço virtual. Este 

último facto foi verificado nos Museus Digitais através das 

seguintes instituições: Museu da Ciência e The State Hermit-

age Museum. Foi ainda observado a inexistência de outro tipo 

de instalação que não integrasse os campos especificados.



Nomenclaturas tipológicas dos museus online. 
Museu de Design.

 

AA

B C

F.048
Cooper-Hewitt, National Design Museum 
e MAD|Museum of Arts and Design

A | Cibermuseu
B | Museu Digital com Catálogo
C | Museu Digital com Base de Dados



F.049
Museu de Arte Contemporânea.

Fundação de Serralves:

Cibermuseu | A 
Museu sem Fronteiras | B

 Museu Digital com Catálogo | C     

A

B
C

Nomenclaturas tipológicas dos museus online. 
Museu de Arte.



Nomenclaturas tipológicas dos museus online. 
Museu Virtual.

A
C

B

F.050
Museu Virtual Aristides de Sousa

A | Museu Virtual
B | Cibermuseu
C | Museu Digital com Catálogo



F.051
The State Hermitage Museum | Digital 

Collection

Cibermuseu | A 
Museu Digital com Catálogo | B

 Museu sem Fronteiras | C     

A

B

C

Nomenclaturas tipológicas dos museus online. 
Museu Digital.
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Colecções e Exposições

O ICOM destaca que “[o]s museus têm a responsabilidade de 

dar pleno acesso às suas colecções e às informações relevan-

tes existentes a seu respeito, guardadas as restrições decor-

rentes de confidencialidade ou segurança necessárias” (ICOM, 

2004). Por isso,  verificando os casos que disponibilizam visita 

virtual, galeria de imagem ou outras informações sobre as 

exposições disponíveis na Internet, podemos constatar [G.003]:

A maioria dos casos avaliados faculta informação geral sobre 

as colecções. No entanto, dentro dos vinte e seis casos, nove   

[3 nacionais e 6 internacionais] não disponibiliza dados sobre as 

colecções. Sendo a colecção o elemento principal na progra-

mação científica dos museus (HERNÁNDEZ, 1998) é injustificado 

que 35% dos casos não façam referência ao património mu-

seológico. 

Na análise de cada tipologia, verificamos que todos os Mu-

seus de Arte tinham uma contextualização genérica das co-

lecções. Apenas 13% dos Museus de Design [EX. MODA – Museum 

of Design Atlanta] não fez referência à colecção, assim como 

67% os Museus Virtuais e 67% Museus Digitais.

A disponibilização dos objectos museológicos na cibercultura 

é um aspecto importante em expansão no domínio da Museo-

logia e das Novas Museografias. Nesta componente, anali-

samos o número de sites de identidades e instituições 

3• Colecções
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museológicas que disponibilizam o património organizado em 

bases de dados ou em formato de catálogo e os resultados 

obtidos foram [F.054 e F.055]: 

• 46% [total de 12 = 4 nacionais e 8 internacionais] tem as colecções 

organizadas segundo um sistema informático que permite 

efectuar pesquisas orientadas;

• 54% [total de 14 = 6 nacionais e 8 internacionais] não disponibilizam 

esta funcionalidade ao utilizador|visitante. 

Dos exemplos referenciais analisados, constatamos que 

100% dos Museus Digitais, 50% dos Museus de Arte e dos 

Museus Virtuais e somente 13% dos Museus de Design dis-

ponibilizam os bens patrimoniais online através do sistema 

Base de Dados.

Verificamos que metade dos casos analisados [total de 13 = 4 

nacionais e 9 internacionais] permite realizar uma pesquisa simples 

através de palavras-chave.

Analisamos ainda, a possibilidade de existir outras aborda-

gens às colecções. Assim, constatamos que 15% [total de 4 = 1 

nacionais e 3 internacionais] dos casos estudados faculta outras 

informações sobre as colecções como: 

• Informação sobre novos objectos das colecções; 

• Comunicação sobre o empréstimo de objectos da colecção 

a outras identidades; 

• Áreas de acesso restrito às colecções acessível mediante 

registo online.
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F.052
MoMA | Museum of Modern Art:

A | Colecção: página de introdução
B | Pesquisa em base de dados:
apresentação do resultado
C | Ficha de Inventário do objecto

A

CB

Colecção: disponibilização em Base de Dados
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F.053
Museu Colouste Gulbenkian:

Colecção: página de introdução | A 
Colecção: página de introdução | B

formato catálogo
Ficha de Inventário do objecto | C

B

A

Colecção: disponibilização em Formato de Catálogo
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F.054
Museu Colecção Berardo:

A | Colecção: página de introdução
B | Núcleos da colecção do museu:

página de apresentação
C | Núcleo “Museu Colecção Berardo”:

página de apresentação de objectos 

CB

A

Colecção: disponibilização em Formato de Catálogo
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F.055
Museu Colecção Berardo:

Ficha de Inventário do objecto | D

D D
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4• Exposições As Exposições [G.004] são uma das principais ferramentas 

educativas do museu. 

Dos exemplos referenciais seleccionados, 38% [total de 16 = 5 

nacionais e 11 internacionais] tem visita virtual para 62% [total de 

10 = 5 nacionais e 5 internacionais] que não disponibilizam este 

serviço.

As tipologias de Museus estudadas com visita virtual são a 

totalidade dos Museus Virtuais, 50% dos Museus Digitais e 

17% dos Museus de Arte, sendo que em nenhum dos Museus 

de Design se verificou a aplicação deste meio de comunicação.

Dos casos estudados, 88% [total de 23 = 9 nacionais e 14 internacio-

nais] não dispõem de galeria de imagem das exposições pa-

tentes nos espaço museais e somente 25% [2 internacionais] 

dos Museus de Design e 17% [1 nacional] Museus de Arte dis-

ponibilizam Galeria de Imagem das exposições.

Averiguamos outras abordagens às exposições, pelo que, 

54% dos casos estudados [total de 14 = 4 nacionais e 10 internacio-

nais] disponibiliza outras informações sobre as exposições:

• Informação sobre as exposições, através de textos e imagens; 

• Disponibilização de vídeos; 

• Possibilidade de realizar download de documento informati-

vo sobre a exposição.
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F.056
A | Design Museum de Gent
B | Design Museo da Finlândia

Exposições:
página de introdução às exposições patentes.

A B
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F.057
Vitra Design Museum | C

Design Museum de Londres | D

Exposições:
página de introdução às exposições patentes.

C D
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Actividades Educativas e Serviços

Os resultados obtidos em relação às Actividades Educativas 

são apresentados no G.005. Assim, no decurso da nossa aná-

lise verificamos:

Relativamente aos novos recursos museais no campo da 

educação, as actividades online, apenas 12% dos casos ana-

lisados [total de 3 = 1 nacionais e 2 internacionais] disponibiliza acti-

vidades lúdicas. 

Nenhum dos Museus de Design disponibiliza actividades 

educativas online. Nas restantes tipologias, apenas 17%, de 

cada grupo [Museu Arte, Museu Virtual, Museu Digital], recorrem a 

recursos educativos desenvolvidos exclusivamente para es-

tarem presentes no site da instituição. As soluções encontra-

das são aplicações interactivas e didácticas online, como 

jogos de memória, jogos de perguntas, puzzles, criação de 

imagens 3D e apresentação de aulas temáticas online [F. 058].

A utilização das novas tecnologias digitais tem vindo a contri-

buir para novas formas de comunicar nos museus. Contudo, 

a percentagem da aplicação destes recursos educacionais 

online é escassa. Somente 15% dos casos analisados

[4 internacionais] disponibiliza actividades para download, sendo 

estes os Museus Virtuais e os Museus de Arte. 

5• Actividades Educativas
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As actividades encontradas para download foram: vídeos de 

exposições, artistas, eventos públicos, entre outros; exposi-

ções virtuais; imagens digitais; montagem de espaços e ob-

jectos tridimensionais.

Vinte e três por cento [total de 6 = 3 nacionais e 3 internacionais] 

disponibiliza materiais pedagógicos online, como: apresenta-

ção de aulas organizadas por assuntos e temas, dossiers pe-

dagógicos, glossários online [F. 059].

Analisamos também outras possibilidades de abordagem às 

actividades educativas e identificamos um caso que faz refe-

rência a actividades desenvolvidas no passado.

Os resultados da análise do campo serviços encontram-se G006:

No campo relativo a disponibilização de Biblioteca|Centro de 

Documentação online verificamos que 23% [total de 6 = 2 nacio-

nais e 4 internacionais] disponibiliza este serviço e destes seis 

casos todos estão organizados segundo Base de Dados.

A comercialização online é de 46% [total de 12 = 3 nacionais e 9 

internacionais]. No conjunto dos Museus analisados, os Mu-

seus de Arte com 83% e os Museus de Design com 62% são 

os que tem uma maior representatividade na venda online de 

produtos. Os Museus Digitais surgem apenas com 33% e a 

percentagem é nula nos Museus Virtuais.

6• Serviços
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F.058
Inventário Artístico da Arquidiocese 
de Évora – Junior – página:

A | Menu de Navegação de Jogos
B | Jogo “Memória”
C | Jogo “Painel de Azulejo” 
D | Jogo “Perguntas”
E | Jogo “Puzzles”

A

B

D

C

E

Actividades Educativas e Interactivas online. 
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F.059
Dossiers Pedagógicos. | A 

Centre Pompidou. 
Actividades | B 

e Eventos pedagógicos.V&A.

A

B

Actividades e Eventos Pedagógicos.
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Webdesign

A análise do parâmetro Webdesign é apresentada no G.007. 

Assim, no decurso da nossa observação podemos verificar:

Vinte e três dos exemplos analisados, 88% [total de 23 = 10 na-

cionais e 13 internacionais] têm estruturada e definida a grelha 

gráfica de Design de Interface. 

No campo da hierarquia da informação verificamos a existên-

cia de menus de navegação e os sites em que o Layout da 

primeira página é diferenciado das restantes páginas de con-

teúdo, a existência da estrutura do site com o Mapa do Site, 

Links e, a existência de um espaço na primeira página para 

Novidades e Destaques. Pelo que verificamos:

• Todos os casos estudados disponibilizam a informação hie-

rarquicamente através de menus de navegação. 

• Apenas cinco [19% - 2 Nacionais e 3 Internacionais] não têm uma 

construção gráfica diferente na primeira página: Fundação 

Calouste Gulbenkian; Fundação Serralves; Design Museum 

Londres; MODA|Museum of Design Atlanta e The State Her-

mitage Museum. 

Dois dos vinte e um exemplos de referência – Museu Colec-

ção Berardo e Museu Virtual da RTP – têm páginas de introdu-

ção distintas das restantes. A primeira página do site do Mu-

seu Colecção Berardo é constituída por uma lista de destaques 

e o Museu Virtual da RTP é uma apresentação multimédia.
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HTLM

Javascript

HTLM e Javascript
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F.060
MUDE:

A | primeira página do site
B | página “Contactos”
C | página “Programa Museológico”

A

B

C

C

Composição Gráfica.
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Dos casos analisados, 56% disponibilizam o mapa do site 

[total de 14 = 6 nacionais e 8 internacionais], enquanto os restantes 

46% [total de 12 = 4 nacionais e 8 internacionais], não disponibilizam;

Relativamente à existência de um espaço informativo no site 

de novidades e destaques, apenas 15% [4 internacionais] tem 

novidades e 38% [total de 10 = 3 nacionais e 7 internacionais] apre-

senta destaques.

Metade dos exemplos estudados [total de 13 = 6 nacionais e 7 inter-

nacionais] tem a presença do factor criatividade, solução origi-

nal e expressiva, projectada e realizada com o objectivo de 

responder inteiramente à função para o qual foi criada. Dos 

casos estudados, é de assinalar o exemplo do Design de In-

terface do Vitra Design Museum e do MUDE|Museu do Design 

e da Moda, pela metodologia de comunicação e pela expe-

riência criativa aliada à aplicação da cor e ao equilíbrio visual 

da composição do layout das páginas web [F.060, F.061 e F.062].

Em termos de usabilidade, verificamos a aplicação em 85% 

dos casos [total de 22 = 9 nacionais e 13 internacionais]. Consideramos 

o resultado deste ponto positivo, visto que, a aplicação da 

usabilidade no Webdesign é tão importante como a legibili-

dade no Design Gráfico.

Quanto à acessibilidade, concluímos que uma pequena per-

centagem tem sites acessíveis para todos, somente 8% [2 in-

ternacionais]. Actualmente, sendo a Internet um dos meios de 

comunicação mais usado, é pertinente disponibilizar as con-

dições de acessibilidade ao site para que este possa ser um 

espaço de navegação para todos.

Relativamente à aplicação multimédia, prevalece a utilização 

da linguagem de programação HTLM com 46% [total de 12 = 2 

nacionais e 10 internacionais], em seguida o conjunto de HTML e 

Javascript com 42% [total de 11 = 5 nacionais e 6 internacionais] e, 

por último, o Javascript com 12% [3 nacionais].
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F.061
Vitra Design Museum:

A | Vitra Design Museum: 
primeira página do site

B | Menu de Navegação:
segunda página do site

C | Página “Collection”

A

B

C

Composição Gráfica.
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F.062
Vitra Design Museum:

Página “All Exhibitions”: | D
Menu de Navegação

Página “Exhibitions - George Nielson” | E

D E

Composição Gráfica.
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Síntese Conclusiva

A observação e análise dos Museus Virtuais, Museus Digitais, 

Museus de Design e Museus de Artes permitiram constatar 

que os conteúdos dos sites dos museus nacionais seguem de 

perto os museus internacionais, embora, na maioria dos ca-

sos, os resultados a nível internacional sejam mais abrangen-

te e, por isso, mais positivos. 

De um modo geral, os sites dos museus disponibilizam so-

bretudo informação de carácter logístico [contactos, horários de 

funcionamento]. Apresentam o museu, fazem referência às co-

lecções, às exposições e às actividades do serviço educativo. 

Os resultados revelam-se menos positivos a nível das bases 

de dados das colecções, visitas virtuais, galeria de imagem 

das exposições, actividades educativas e material pedagógi-

co disponível online ou para download. 

Grande parte dos museus desenvolve actividades educativas 

no espaço físico da instituição, sobretudo para uma audiên-

cia mais jovem. Todavia, a aplicação destes recursos pedagó-

gicos ou a criação de novas actividades online é pouco recor-

rente, mesmo nas identidades museais desenvolvidas especi-

ficamente para estarem presentes na cibercultura. Verifica-

mos que, maioritariamente, os museus ainda apresentam os 

Síntese Conclusiva
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objectos da colecção em espaço físico e um pouco menos de 

metade reconhece na cibercultura uma mais-valia para revelar 

as suas colecções.

No que se refere a modelos e estratégias comunicativas no 

âmbito das Novas Museografias, nomeadamente conteúdos, 

meios informativos e processos de comunicação das institui-

ções na cibercultura, verifica-se que os casos observados 

desenvolvem, preferencialmente, exposições de carácter per-

manente ou temporário em espaço físico e recorrem ainda 

com alguma escassez a exposições virtuais, excepto no con-

junto da amostragem dos Museus Virtuais e em alguns dos 

Museus Digitais.

Esta observação permitiu-nos identificar abordagens particu-

larmente eficazes para as instituições museias e arquivísticas 

com presença na Internet, revelando-se um enorme contribu-

to para o desenvolvimento do objecto de estudo desta dis-

sertação, centrado na musealização do Cartaz Cultural.
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Nota Introdutória

Neste capítulo, analisamos práticas museográficas online e 

caracterizamos modelos expositivos virtuais, na sequência da 

verificação no capítulo anterior, onde analisamos os museus 

no ciberespaço. 

Estudados e caracterizados, os exemplos referenciais, quanto 

ao modo como se organizam e se revelam como instituição na 

sociedade global, procuramos desenvolver a caracterização 

das práticas museográficas online, centrando-nos em parti-

cular nos modelos expositivos virtuais, com vista à estabiliza-

ção de conceitos, muitos deles ainda pouco delimitados na 

bibliografia da especialidade. Identificar processos metodoló-

gicos e organizativos, sobretudo, na caracterização de mode-

los expositivos e, no modo como estes desenvolvem estraté-

gias de comunicação no âmbito das Novas Museografias. Os 

processos e modelos expositivos online constituem o centro 

desta análise.

Os três tópicos principais desta abordagem centram-se nos 

três campos de actuação identificados nas práticas museo-

gráficas: formatos digitais online; espaços museológicos vir-

tuais; estratégias de comunicação. No que diz respeito, aos 

formatos digitais online, destacamos o formato catálogo e o 

Nota Introdutória



O Novo Ciclo de Vida dos Objectos Gráficos. Museu Virtual do Cartaz Cultural.134

formato multimédia. Quanto a espaços museológicos virtuais, 

distinguimos o Espaço Virtal 2D e o Espaço Virtual 3D. Em 

relação às estratégias de comunicação, abordamos as ques-

tões que se colocam a nível de Design de Interface e da Hie-

rarquia da Informação.

O interesse no estudo destas práticas e modelos reside no 

facto de poderem constituir um referencial de aplicação na 

musealização do Cartaz, em particular no Museu Virtual do 

Cartaz Cultural|MVCC, objecto da nossa investigação.



Na análise referente à visita virtual dos espaços expositivos, 

verificámos diversos tipos de comunicação e variações em 

termos de linguagem gráfica e de interacção com o utilizador. 

Assim, podemos identificar dois grandes grupos de proces-

sos e mesmo de modelos expositivos: apresentação em for-

matos digitais online e espaços museológicos virtuais, que 

se concretizam tanto em montagem dos conteúdos expositi-

vos em formato de catálogo e formato multimédia, como na 

construção de espaços virtuais 2D e 3D.

Formatos Digitais 
Online
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Formato Catálogo 

No modelo de apresentação expositiva em formato de catá-

logo, a apresentação dos conteúdos expositivos é realizada 

através da disponibilização da informação em páginas online, 

devidamente ordenadas. Este processo foi identificado em 

três exemplos do conjunto de casos analisados: Toyko Digital 

Museum; MWNF|Museum With No Frontiers e VMC|The Vir-

tual Museum of Canada. 

No exemplo do Toyko Digital Museum, um projecto de Tokyo 

Metropolitan Foundation for History and Culture, que divulga 

e expõe na Internet os bens museais de quatro instituições de 

Tokyo [Edo-Tokyo Museum, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Mu-

seum of Contemporary Art Tokyo e Edo-Tokyo Open Air Architectual Museum], a 

informação disponível sobre actividades museográficas online 

organizam-se com base num texto descritivo sobre o objecto 

e na representação da sua imagem. 

A informação textual é sequencialmente apresentada, sem 

campos de análise correspondentes a uma catalogação temá-

tica, mas bastante desenvolvida, identificando autor e data 

de criação e referindo-se à própria natureza, características e 

outros aspectos relevantes. As informações relativas à iden-

tificação de determinadas obras, como por exemplo a pintura, 



F.063
Toyko Digital Museum:

A | Toyko Digital Museum:
primeira página do site

B | Exposição Virtual do Edo-Toyko 
Museum: página de apresentação 
de objecto.

C | Visualização de pormenores: 
zoom da imagem.

D | Texto descritivo.

A

B

C D

Modelo de apresentação expositiva: Formato de Catálogo.
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seguem alguns critérios relativas a este tipo de documenta-

ção, indicando técnica e dimensões. A mais-valia deste pro-

jecto digital é a disponibilização articulada do património de 

um conjunto de instituições museias numa única plataforma 

web. Acrescenta ainda uma base de dados sobre arquitectura 

histórica tradicional japonesa. No modelo expositivo, destaca-

mos a possibilidade de visualizar a imagem do bem patrimonial 

ampliada, permitindo a observação de pormenores [F.063]. 

No Museum With No Frontiers, as exposições virtuais deste 

museu online encontram-se organizadas do seguinte modo: 

índice dos temas expostos e as respectivas páginas de con-

teúdo associado. As páginas de conteúdo são compostas por 

texto e imagem, organizadas do seguinte modo: do lado es-

querdo a apresentação do conjunto de imagens do subtema 

e um texto explicativo; do lado direito a representação de 

uma imagem do conjunto temático e a ficha de catalogação 

do objecto. 

Do ponto de vista crítico, entre os casos observados, o facto 

de maior relevo neste exemplo é a possibilidade de na área 

do conteúdo descritivo do objecto podermos aceder a um 

nível de informação mais pormenorizado sobre o referido 

objecto ou bem cultural [por exemplo: ficha de contextualização do 

objecto museal ou a ficha de inventariação detalhada] [F.064 e F.065]. Se a 

imagem nos dá uma visão e uma aproximação do objecto, é 

com a informação descritiva e com os campos de caracteri-

zação que se constituí como mais-valia para o conhecimento 

do tema, com motivação e vantagem para os diversos utiliza-

dores. O catálogo, em si mesmo, é um instrumento de qual-

quer museu. Neste caso, ele integra obras de vários museus, 

que, podem ter a sua catalogação específica distinta ou se-

melhante e, ao mesmo tempo, integrar os conteúdos descri-

tivos no processo de catalogação deste museu digital.       
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“Introduction” “Administrative Reforms”

[...]

F.064
Museum With No Frontiers:

A | Exposição Virtual “The Umayyads”:  
primeira página - índice

B | Texto introdutório:página de conteúdo
C | Página de conteúdo: 

“Administrative Reforms”

A

B C

Modelo de apresentação expositiva: 
Formato de Catálogo.
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F.065
Museum With No Frontiers:

Ficha de Contextualização | D
do bem museal

Ficha de Inventário | E
do objecto [Base de Dados]

D E
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Formato Multimédia

Nos casos analisados na nossa análise, somente constata-

mos um exemplo que recorre unicamente à montagem audio-

visual para apresentação dos conteúdos expositivos. Refe-

rimo-nos ao Museu Virtual Aristides de Sousa|Portugal. O 

conteúdo expositivo é composto por três corredores temáti-

cos [Corredor da Guerra; Corredor da Fuga; Corredor da Liberdade] que 

narram o contexto e a acção de Aristides de Sousa Mendes 

enquanto Cônsul de Portugal, a favor da liberdade, apioando 

os refugiados, particularmente judeus,  durante a Segunda 

Guerra Mundial [1939-1945]. 

Podemos considerar que são três exposições, que correspon-

dem a três temáticas que estão presentes e se completam. 

Esta estrutura expositiva de carácter temático desenvolve-se 

com base em textos narrativos e em imagens, recorrendo a 

um vasto conjunto de documentos escritos e visuais, que in-

cluem fofografias, filmes, cartas, depoimentos, etc. Nos eixos 

temáticos expositivos, existe uma subdivisão em capítulos, 

como se de temas e áreas expositivas se tratasse. O Corre-

dor da Guerra subdivide-se em seis capítulos [a criação de um 

mito; os antecedentes da guerra; a invasão da Polónia; a conquista do Oci-

dente; o avanço sobre Paris]. O Corredor da Fuga Subdivide-se 

também em seis capítulos ou sub-temas [percursos de fuga em 
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F.066
Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes:

A | Primeira página do site.
B | Exposição Virtual: texto introdutório.
C | Exposição Virtual “Corredor da Guerra”: 

texto introdutório.
D | Exposição Virtual “Corredor da Guerra”:

apresentação multimédia.

A

B

C D

Modelo de apresentação expositiva: 
Formato de Multimédia.
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França; testemunhos 1; os vistos de Sousa Mendes;  testemunhos 2; a fuga 

para Portugal; Portugal em 1940]. O Corredor da Liberdade apre-

senta quatro sub-temas [a fronteira de Vilar Formoso; as estradas de 

Portugal; Lisboa dos refugiados; a Partida]. A par desta estrutura 

expositiva, é apresentado um Campo do Conhecimento, 

com a base bibliográfica, a base documental arquivística, o 

banco de imagens [fotografias e videos], os testemunhos [escritos 

e orais] e o registo dos refugiados [lista cronológica, lista alfabética, 

lista recente][F.066].

Para além da natureza e condição expositiva, este museu 

virtual está vocacionado para a informação e a investigação. 

Possui uma biblioteca virtual e campos de investigação orien-

tados. Na perspectiva da nossa investigação, destaca-se 

pela dimensão expositiva e pela organização dos núcleos te-

máticos e pelo modo como permite aceder a diversos tipos 

de informação e dar resposta aos interesses dos diferentes 

públicos [ver F.050]. 





Os espaços museológicos virtuais podem usar a bidimensio-

nalidade ou a tridimensionalidade, individualmente ou de for-

ma conjugada. Configuram-se como espaços museológicos 

virtuais, como se de um museu temático se tratasse.

A estrutura organizativa depende, em geral, do tema, dos 

recursos visuais e do alcance do projecto. Assim, procuramos 

fazer a sua análise, individualizando a forma com se concreti-

zam virtualmente. 

Espaços 
Museológicos Virtuais
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Espaço Virtual 2D

Espaço Virtual 2D concretiza-se com a representação de es-

paços tridimensionais através de imagens bidimensionais. Na 

forma de apresentação expositiva virtual 2D, identificamos 

um modelo expositivo deste tipo, no conjunto dos exemplos 

referenciais selecionados. Trata-se do site do Património Mu-

seológico da Educação|Portugal, que apresenta bens patri-

moniais do Ministério da Educação. Apresenta-se na forma 

de um inventário online que permite pesquisa geral e pesquisa 

orientada e no processo de exposições virtuais, através da 

configuração de um corredor de representação bidimensional. 

As exposições são dedicadas a diversas temáticas, tanto 

científicas, como humanísticas, artísticas, desportivas ou ou-

tras. O seu conteúdo é formado por objectos provenientes do 

Património Histórico, Artístico e Didáctico de diversas institui-

ções de ensino, associados tematicamente. Cada objecto tem 

a sua informação específica. 

O percurso expositivo, desenrola-se segundo a deslocação 

do espaço expositivo, para a direita ou para esquerda através 

da interacção do mouse sobre a imagem. Neste exemplo de 

exposição virtual, o conteúdo expositivo é composto por três 

níveis de informação. 



F.067
Património Museológico da Educação:

A | Primeira página do site
B | Exposição Virtual “Biodiversidade 2010”
C | Visualização e identificação do objecto
D | Sinopse da exposição virtual
E | Ficha de inventário do objecto

A

B

C

E

D

Modelo de apresentação expositiva: 
Espaço Virtual 2D.
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No primeiro, visualiza-se o conjunto integrado das imagens 

referentes aos objectos patentes na exposição. No segundo 

nível de comunicação, o visitante pode carregar individual-

mente em cada imagem e visualizá-la em formato maior e, 

por último, consultar a ficha do objecto [F.067].
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Espaço Virtual 3D

O Espaço Virtual 3D tem conformação na representação tridi-

mensional. Nos modelos de exposição em espaços virtuais 

3D, podemos identificar dois tipos de apresentação: a repro-

dução dos espaços expositivos do museu físico em contexto 

virtual, com representação do espaço expositivo através de 

fotografia panorâmica 360° e|ou com construção de modelos 

tridimensionais representativos do espaço físico do museu; e 

a construção de espaços expositivos virtuais de modelagem 

tridimensional.

Reprodução dos espaços expositivos do museu físico em con-

texto virtual consiste na apresentação das actividades museo-

gráficas da instituição no espaço da cibercultura. Identificamos 

dois tipos de representação do espaço museal físico, nos ca-

sos de estudo dos museus online: 

• Fotografia panorâmica 360° do espaço expositivo.

Este modelo de exposição foi identificado no The State 

Hermitage Museum, em S. Pettersburg|Rússia. Represen-

tação das salas de exposição permanente do museu através 

de fotografia panorâmica 360°, construída com base em 

várias fotografias do espaço físico.

Reprodução dos espaços 
expositivos do museu físico 

em contexto virtual
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O acesso à visita virtual das salas de exposição do museu 

realiza-se através do desenho de projecção horizontal das 

áreas do museu [planta] e, também, através da legenda do 

desenho. A exposição virtual consiste na visualização 360° 

das salas de exposição do museu e no destaque de duas 

obras presente no discurso expositivo [F.068].

O modelo representação tridimensional do espaço físico do 

museu de exposição foi identificado na Fundação Serralves, 

no Porto|Portugal. A apresentação de actividades museográ-

ficas do museu em contexto virtual é realizada por modela-

gem tridimensional de algumas salas do museu. 

O acesso à visita virtual realiza-se através da planta do museu 

e consiste na visualização 360° das salas de exposição. Neste 

exemplo, o utilizador não tem a possibilidade de consultar 

nenhum tipo de informação sobre os objectos museais expos-

tos, mas apenas visualizar a imagem do objecto museal [F.069].

A forma de apresentação expositiva virtual 3D consiste na 

construção de modelos tridimensionais de espaços arquitec-

tónicos. Nos exemplos identificados no estudo de casos, os 

objectos museológicos estão representados por meio de mo-

delos tridimensionais, através dos quais o visitante tem a 

possibilidade de aceder e obter informações específicas. Dos 

casos estudados, são exemplo desta forma de apresentação, 

o site do Museu Virtual das Telecomunicações de Portugal, o 

MUVA|Museo Virtual de Artes do Uruguai e o Museu Virtual 

da RTP de Portugal.

O projecto do Museu Virtual das Telecomunicações foi de-

senvolvido pela Fundação Portuguesa das Comunicações 

[Portugal], pelo Museu das Telecomunicações [Espanha] e pelo 

Museum für Kommunikation [Alemanha – Frankfurt], integrado 

Representação tridimensional 
do espaço físico do museu

Construção de espaços 
virtuais expositivos
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no Programa Cultura 2000. O discurso expositivo do Museu 

narra a história das telecomunicações desde 1832 até 2002. A 

actividade expositiva desenvolve-se em dez salas do museu. 

Cada área expositiva mostra um período histórico, através da 

exposição de modelos 3D dos objectos museológicos, dispo-

nibilizando a seguinte informação referente a cada época: 

texto relativo à história e à técnica e a listagem do inventário 

museológico dessa década.

A acção museográfica desencadeia-se através da apresenta-

ção multimédia do espaço expositivo com amplitude de 360° e 

apresentação das imagens dos bens patrimoniais. O utilizador 

poderá carregar em cada objecto exposto e obter as seguintes 

informações: texto explicativo; fotografias; biografia do inven-

tor. Pode ainda aumentar a imagem do modelo 3D [F.070].

O MUVA|Museo Virtual de Artes do Uruguai, expõe arte 

contemporânea uruguaiana e arte latino-americana. Trata-se 

de obras de arte, consideradas pela instituição muitas vezes 

inacessíveis ou de muito difícil acesso, razão que justifica o 

desenvolvimento do projecto do museu virtual. 

A identidade museal do MUVA foi disponibilizada na Internet 

em 1997, com o projecto do MUVA I. Este museu virtual é 

construído por meio de representação tridimensional estática 

do espaço arquitectónico, realizado pelo processo de rende-

rização e disponibilizado através da aplicação HTML. O per-

curso expositivo efectua-se por meio da interacção com os 

botões de navegação que possibilitam a rotação da imagem 

a 45° ou a 90°. O discurso expositivo do MUVA I cinge-se aos 

seguintes níveis de comunicação: visita aos espaços exposi-

tivos do museu, através da interação com os botões de na-

vegação; visualização individual da obra. Na página de con-

teúdo da apresentação da obra são disponibilizados os se-

guintes campos: texto com assuntos referentes ao artista; 

biografia do artista; glossário de termos relacionados com o 

trabalho do artista; e Galeria de Imagens [F.071].



F.068
The State Hermitage Museum: 

A | Acesso à visita virtual – piso 1
B | Visita Virtual – visualização 360° 

da sala 5, piso 1. Destaque de duas 
obras expostas na sala

C | Visualização da obra “Reclining Youth”

A

B C

Modelo de apresentação expositiva em espaço virtual 3D: 
Reprodução dos Espaços Expositivos do Museu Físico.



F.069
Museu da Fundação de Serralves.

F.070
Museu Virtual das Telecomunicações: | A

primeira página do site 
Visita Virtual: sala 1 [1832-1875] | B

“Mesa Telegráfica”: janela informativa | C

A

B

C

Modelo de apresentação expositiva em espaço virtual 3D: 

Representação Tridimensional do Espaço Físico. 

Modelo de apresentação expositiva em espaço virtual 3D: 

Construção de Espaços Virtuais Expositivos.



F.071
MUVA I: 

A | primeira página do site
B | Visita Virtual: simulação do percurso

da visita em espaço físico“Mesa 
C | Exposição “Lucy Duarte”: visita virtual 
D | Visita Virtual: visualização da obra
E | Obra: legenda e informações

A

B

CB

DE

Modelo de apresentação expositiva em espaço virtual 3D: 
Construção de Espaços Virtuais Expositivos.
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Com o avanço da tecnologia de representação tridimensional 

e criação de projectos web multimédia interactivos, uma dé-

cada após a inauguração do MUVA I, surge o projecto do 

MUVA II, um museu dinâmico e interactivo utilizando as tec-

nologias do programa Adobe Flash.

A construção do espaço virtual do MUVA II teve como base, a 

elaboração do projecto arquitectónico do arquitecto Ricardo 

Supparo, desenvolvido com o intuito de servir de apoio à 

execução da modelagem tridimensional da identidade museal. 

Posteriormente, à construção de todo o espaço virtual, foram 

geradas as vistas necessárias para permitir uma visita ao 

museu com amplitude de 360° e que melhor possibilitassem 

a visualização das obras. O discurso expositivo de cada sala 

do museu envolve os seguintes níveis de comunicação: visita 

ao espaço 3D com rotação interactiva de 360°; visualização 

individual das obras.

A partir da visualização individual de cada obra, pode ainda 

aceder-se aos seguintes campos:

• Minha Colecção, campo organizado em dois subcampos: 

Agregar Obra; Ver Colecção. No decorrer do percurso da visi-

ta pelas diferentes salas do museu, o utilizador tem a possibi-

lidade anexar obras à sua própria colecção e, quando enten-

der, consulta-las individualmente.

• Multimédia, campo organizado em cinco subcampos: Análi-

se; Entrevistas; Gravações Áudio e Vídeo. Disponibiliza infor-

mação sobre a exposição, ou acerca do autor, ou mesmo re-

lativo a outras actividades expositivas referentes ao tema, 

apresentadas através de gravações de áudio e vídeo.

• Comparação, campo organizado em três subcampos: Agre-

gar Obra; Eliminar Obra; Ver Comparação. Este campo permi-

te ao utilizador realizar uma análise de duas obras e enviar a 

sua apreciação crítica para o email pessoal, partilhar com 

outras pessoas ou enviar ao curador do museu.

• Artista, campo organizado em quatro subcampos: Biografia; 

Declarações do Artista; Exposições; Galeria de imagens. 

Apresenta temas relacionados com a história de vida pessoal 



[...]

Modelo de apresentação expositiva em espaço virtual 3D: 
Construção de Espaços Virtuais Expositivos.
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e profissional do artista e mostra exposições anteriormente 

patentes com obras do mesmo. Pode também disponibilizar na 

galeria de imagens outras obras não patentes na exposição.

• Obra, campo organizado em seis subcampos: Zoom; Análi-

se; Glossário; Bibliografia; Créditos; Agradecimentos. Permi-

te pontos de observação relacionados com a obra, nomeada-

mente: ampliação até 200%; análise da obra realizada por um 

ou dois críticos de arte; conjunto de palavras que resumem 

os temas principais do trabalho do artista ou da exposição; 

ficha técnica da obra.

O Museu Virtual da RTP foi uma iniciativa da RTP para dar a 

conhecer uma parte da sua colecção de peças museológicas 

da rádio e da televisão. A identidade museológica correspon-

de a um espaço criado para proporcionar uma aventura inte-

ractiva, uma visita guiada ao outro lado da RTP através dos 

espaços, dos objectos, das imagens e dos documentos (Museu 

Virtual da RTP).

A acção museográfica do Museu Virtual da Rádio e da Televi-

são de Portugal desencadeia-se através da utilização de um 

conjunto de novas aplicações interactivas que permitem apre-

sentar acontecimentos históricos que marcaram a produção 

radiofónica e televisiva no passado, por meios de comunica-

ção interactivos do presente. 

O acesso aos diversos espaços expositivos realiza-se através 

do espaço da recepção, construído por modelagem 3D. O 

utilizador pesquisa as acções expositivas do museu ao reali-

zar o movimento do rato, para a direita e para e esquerda, 

sobre a imagem do espaço de recepção e identifica os dife-

rentes espaços museográficos ou museológicos assinalados, 

com o seguinte símbolo –  . Em alternativa, o utilizador 

também pode visitar o museu através do menu de ‘navega-

ção rápida’ situado no canto inferior direito do monitor. 

F.072
MUVA II:

Primeira página do site | A
 Espaço exterior | B

Recepção | C 
Exposição “Petrona Viera”: visita virtual | D 

Visita Virtual: visualização da obra | E
Obra: vídeo | F

Obra: biografia da autora | G

A B

C

D

E

GF
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As actividades expositivas desenvolvem-se por meio das 

seguintes acções museográficas interactivas [F.073 e F.074]: 

• Apresentação expositiva em formato de catálogo interactivo;

•Visita Virtual em flash vídeo.

No modelo expositivo formato de catálogo interactivo encon-

tra-se patente ‘Laboratório Técnico’, espaço ‘Colecção do 

Museu’ e ‘Galeria Histórica’. 

No ‘Laboratório Técnico’ são apresentados aparelhos e equi-

pamentos considerados marcos históricos na evolução da 

rádio e da televisão.

No espaço ‘Colecção’  é apresentado parte do acervo da RTP 

relativo à rádio e à televisão. O núcleo relativo à colecção 

museológica divide-se em quatro salas de exposição: ‘Peças 

da Colecção Rádio’; ‘Peças da Colecção Televisão’; ‘Galeria 

conteúdos Rádio’; ‘Galeria conteúdos Televisão. Os conteúdos 

apresentados no Laboratório e nas exposições das Peças da 

Colecção da Rádio e da Televisão são a imagem e a legenda 

do objecto museológico, organizadas por categorias. Nas ex-

posições da Galeria, os campos estão organizadas por déca-

das, subdivididos por temas e subtemas e para cada período 

histórico é apresentada uma imagem de um objecto museo-

lógico e uma montagem de pequenos trechos radiofónicos ou 

televisivos que fizeram história em Portugal. 

Na Galeria Histórica é apresentada a evolução da rádio da 

televisão através da narração de acontecimentos, pessoas e 

objectos, ocorridos ao longo de quase 200 anos. A exposição 

dos principais factos históricos desencadeia-se através da 

actividade expositiva apresentada em barra cronológica com 

capacidades interactivas.

No modelo expositivo visita virtual em flash vídeo encontra-

se disponibilizado nas actividades museográficas: ‘Exposi-

ções RTP’, ‘Exposição 50 anos’ e ‘Carro de Exteriores RTP’.
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O vídeo da ‘Exposição RTP’ e da exposição comemorativa 

dos ‘50 anos da RTP’ são a representação virtual das mes-

mas. A primeira patente nas instalações da sede de Lisboa 

desde 2009 e a segunda foi aberta ao público em 2007. O 

‘Carro de Exteriores’ é a apresentação da primeira viatura 

de reportagem da televisão em Portugal. A visita às activi-

dades museográficas das três exposições ocorre através do 

percurso pré-definido na montagem do vídeo, com disponi-

bilização de conteúdos informativos como: legendas, vídeos 

e fotografias. 

No Museu Virtual da RTP, para além das actividades museo-

gráficas, descritas anteriormente, foram identificadas as se-

guintes acções de foro museológico e lúdico:

• Centro de Documentação e Informação, uma área que per-

mite efectuar pesquisas na base de dados da RTP relativos ao 

arquivo: Música Escrita, Arquivo Histórico, multimédia, livros 

RTP 50 anos. 

•  Estúdio Virtual, onde o utilizador tem a possibilidade realizar 

a sua própria gravação de uma apresentação televisiva. É 

disponibilizada a notícia e o teleponto e, a partir de casa, 

pode gravar a sua reportagem desde que possua webcam e 

microfone. 

• ‘Trivia RTP’, um  jogo didáctico sobre assuntos patentes nas 

acções museográficas do museu, no qual o visitante das 

actividades museias virtuais do museu pode responder a um 

conjunto de perguntas de nível básico ou avançado.
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“Peças 
de Colecção Rádio”

“Peças 
de Colecção Televisão”

[design expositivo igual] [design expositivo igual]

“Galeria
conteúdos Rádio”

“Galeria
conteúdos Televisão”

Modelo de apresentação expositiva em espaço virtual 3D: 

Construção de Espaços Virtuais Expositivos.
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F.073
Museu Virtual da RTP:

A | Espaço recepção
B | “Peça da Colecção Rádio”:

exposição virtual – formato catálogo
C | “Peça da Colecção Televisão”:

exposição virtual – formato catálogo
D | “Exposição RTP”:

exposição virtual – flash vídeo

A

DCB

DCB

DCB
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Modelo de apresentação expositiva em espaço virtual 3D: 

Construção de Espaços Virtuais Expositivos.
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Destacamos o Museu Virtual da RTP e o MUVA II[14] como 

casos de referência relevantes, pela qualidade interactiva e 

comunicativa das identidades museias virtuais. O visitante 

deixa de ser observador passivo, como nos casos de estudo 

do Museu Virtual Aristides de Sousa, ou no The State Hermit-he State Hermit-

age Museum ou na Fundação Serralves, para passar a ter um 

comportamento activo. O utilizador toma decisões ao intera-

gir com a informação disponibilizada. Compreende os objecti-

vos e a finalidade da comunicação da instituição e (re)conhe-

ce as mensagens, os conceitos, as técnicas.

Os museus com presença na Internet e implementação em 

espaço físico e, sem recurso a modelos expositivos virtuais 

online, poderiam recorrer à fotografia ou à filmagem dos es-

paços expositivos como meio de divulgação do património e 

das acções expositivas, assim como, poderiam também fun-

cionar como arquivo sucinto das actividades desenvolvidas 

pelo museu.

[14]  
“Dentro del ámbito latinoamericano, uno 

de los museos virtuales más elaborados 
que podemos encontrar en la red es la 
MUVA, Museo Virtual de Artes El País, 

creado como un museo interactivo que 
recoge importantes obras del arte 

uruguayo contemporáneo, y surge ante la 
imposibilidad económica de hacer 

físicamente un museo de estas 
características. Ante esta situación se contó 

con la realidad virtual y el desarrollo de 
Internet para diseñarlo. El MUVA se 

estructura como un auténtico museo, con 
seis plantas, todas ellas navegables, 

vestíbulos, pasillos, escaleras, ascensores… 
Las obras fueron fotografiadas en sus 

respectivas ubicaciones e digitalizadas para 
ser expuestas en el museo. A continuación 

se colgaron en las distintas salas y se 
iluminaron de forma adecuada. El visitante 
puede navegar por las salas, acercarse a las 

obras, la biografía del autor o información 
relativa a la exposición. Esta experiencia 

nos demuestra cómo Internet puede 
posibilitar que obras que habitualmente no 

serían conocidas por el público salgan a la 
luz, pueden ser expuestas en un museo no 

real y difundidas por todo el mundo, 
posibilidad esta última totalmente 

impensable en un museo convencional.”

(GANT, 2001, p. 252)

F.074
Museu Virtual da RTP: 

Espaço recepção | A
“Carros Exteriores”: | B

exposição virtual – flash vídeo
“Galeria Histórica”: | C

exposição virtual – barra 
cronológica intercativa

A

CB

CB

CB





Na criação de aplicações multimédia, o Design envolve ques-

tões de funcionalidade, composição e distribuição dos conte-

údos gráficos e informativos, onde o designer pondera os 

requisitos e limitações das tecnologias multimédia (RIBEIRO, 

2004, p. 251). Por esta razão, o layout [grelhas gráficas] do site 

deverá ser concebido e desenvolvido com base nas potencia-

lidades da aplicação multimédia, nos interesses e aptidões 

dos visitantes e garantir que, o utilizador navegue sem ne-

cessitar de ajuda ou ler qualquer tipo de instruções. O pro-

jecto de criação do site deve reunir os conceitos do webde-

sign [usabilidade, acessibilidade, criatividade] e a definição da estru-

tura de navegação [arquitectura de informação], tornando o site 

mais funcional e apelativo (LYNCH, 2004, p. 17 a 26) . 

Estratégias 
de Comunicação
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Design de Interface

A observação da composição e estrutura dos projectos web-

design dos casos de estudo permitiu-nos também analisar o 

Design de Interface e a Hierarquia da Informação.

No que se relaciona com o Design de Interface identificou-se 

uma diversidade de grelhas de composição gráfica, porém 

com características comuns, as quais organizamos em cinco 

grupos [Q.007]: Design de Interface Estático; Design de Inter-

face Dinâmico; Design de Interface Dinâmico e Estático; 

Design de Interface com Construção Virtual Tridimensional e 

Design Interface sem Conformidade de Estrutura Gráfica.

Páginas web com estrutura e composição gráfica de carácter 

estático. As características e elementos gráficos mantem-se 

em todas as páginas do site. Foi neste grupo que identifica-

mos o maior número de casos. Das soluções encontradas, 

destacamos as páginas web do Design Museum de Gent  

[ver F.056] e MODA - Museum of Design Atlanta [F.075]. Estes dois 

exemplos com grelhas de composição semelhantes divergem 

na solução utilizada pelo MODA|Museum of Design Atlanta, 

com a aplicação de uma imagem de fundo como elemento de 

Design de Interface Estático 
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Design de Interface 

Estático

Museu 
Virtual

The Virtual Museum of Canada

Museu 
Digital

Toyko Digital Museum | Japão
Património Museológico da Educação | Portugal
Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora | Portugal
The State Hermitage Museum | S. Pettersburg | Rússia

Museu 
Design

Design Museum | Gent | Bélgica
Design Museum | Helsínquia | Finlândia
MODA | Museum of Design Atlanta | EUA

Museu 
Arte

Museu Calouste Gulbenkian | Lisboa | Portugal
Museu de Arte Contemporânea | Fundação Serralves
Porto | Portugal

Design de Interface 

Dinâmico

Museu 
Digital

Word Digital Library | EUA

Museu 
Design

MUDE | Museu do Design e da Moda | Lisboa | Portugal
Vitra Design Museum | Weil am Rhein | Alemanha
Design Museum | Londres | Reino Unido

Design de Interface 

Dinâmico e Estático

Museu 
Virtual

Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes | Portugal

Museu 
Digital

Museu da Ciência | Universidade de Coimbra | Portugal

Museu 
Design

Cooper Hewitt. National Design Museum | Nova Iorque | EUA

Museu 
Arte

Centre Pompidou | Paris | França
MoMA | The Museum of Modern Art | Nova Iorque | EUA

Vitória and Albert Museum | Londres | Reino Unido

Design de Interface 

com Construção 

Virtual Tridimensional

Museu 
Virtual

Museu Virtual das Comunicações | Portugal
MUVA | Museo Virtual de Artes | Uruguai
Museu Virtual da RTP | Portugal

Design Interface 

sem Conformidade 

de Estrutura Gráfica

Museu 
Virtual

MWNF | Museum with No Fronteirs | Bélgica

Museu 
Design

MAD | Museum of Arts and Design | Nova Iorque | EUA

Museu 
Arte

Museu Colecção Berardo | Lisboa | Portugal

Grupos de Design de Interface
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composição do layout. A utilização deste elemento como 

fundo, em termos de usabilidade torna-se um componente 

perturbador na leitura dos conteúdos.

Sites com regras de construção gráfica, de estrutura e com-

posição dinâmica, e páginas web com layouts dissemelhantes 

mas com características gráficas comuns. Dos casos identifi-

cados, destacamos o Vitra Design Museum e o MUDE|Museu 

de Design de Portugal [ver F.060, F.061 e F.062]. 

No primeiro exemplo, o recurso ao elemento geométrico, 

rectângulo, aliado à cor, é o padrão gráfico dinâmico de toda 

a componente gráfica. No segundo caso, a solução gráfica 

destaca-se pela simplicidade de composição, aliada ao recur-

so da imagem e da cor. Apesar da diversidade de composição 

das páginas web é possível identificar uma coerência visual e 

identificar grelhas de construção gráfica. Em ambos os exem-

plos, está definida uma área para os menus de navegação e 

outra para a montagem dos elementos informativos, a dispo-

nibilizar nas páginas de conteúdo.

 

Sites com características de composição de Design de Inter-

face Estático e Dinâmico. O conjunto das páginas web destes 

museus divide-se em dois grupos: páginas com estrutura e 

composição gráfica de carácter estático; e páginas com es-

trutura e composição dinâmica. 

Nos sites com composição gráfica estática nas páginas de 

conteúdo e composição dinâmica nas páginas da loja online, 

identificamos o Cooper Hewitt, National Design Museum 

como exemplo desta conjuntura. O layout das páginas da loja 

online como menu interactivo destaca-se das restantes pági-

nas de conteúdo do site com regras de composição gráfica 

de carácter estático [F.076]. 
Q.007
Grupos de Design de Interface – exemplos 
referenciais. Desenvolvido por Sílvia Rala.

Design de Interface Dinâmico

Design de Interface 
Dinâmico e Estático
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F.075
MODA | Museum of Design Atlanta. 

Design de Interface Estático.
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Nos Sites com composição dinâmica nas páginas principais 

e composição estática nas páginas de conteúdo identifica-

mos: Museu Ciência; Centre Pompidou; Museum of Modern 

Art|MoMA, N. York; Victoria and Albert Museum, London; 

Museu Virtual Aristides Sousa Mendes. 

O Design de Interface do MoMA, destaca-se porque o site do 

museu tem páginas de composição dinâmica nas páginas de 

menu e submenus, com a alteração da imagem do botão à 

passagem do rato nas áreas de interacção e páginas de com-

posição estática nas páginas de conteúdo [ver F.052]. Embora, o 

Design de Interface do site do MoMA tenha particularidades 

de composição diferenciadas, mantem a conformidade gráfi-

ca com a localização fixa do menu horizontal na parte inferior 

do monitor [as páginas de conteúdo movimentam-se por de trás do menu]. 

Sites de interface com representação tridimensional de espa-

ços arquitectónicos com apresentação dos objectos museias 

através de modelos tridimensionais. Neste tipo de Design In-

terface foram identificados os seguintes museus: Museu 

Virtual das Telecomunicações, MUVA|Museo Virtual de Artes 

e Museu Virtual da RTP [ver F.070, F.072, F.073, F.074].

Sites com multiplicidade de grelhas de composição. Como 

exemplo, o site do Museu Colecção Berardo, com três mode-

los de Design de Interface com linguagens gráficas totalmen-

te distintas [F.077].

Design de Interface 
com Construção Virtual Tridimensional

Design de Interface 
sem Conformidade de Estrutura Gráfica



O Novo Ciclo de Vida dos Objectos Gráficos. Museu Virtual do Cartaz Cultural.176

F.076
Cooper Hewitt:

A | Interface estático. Página “Colecção”.
B | Interface dinâmico. Loja online.

Design de Interface Dinâmico e Estático.

A B

B
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F.077
Museu Colecção Berardo:

Página de abertura do site| A 
página de destaques

Primeira página do site | B
Primeira página da colecção online | C

Design de Interface sem conformidade 
de Estrutura Gráfica.

A B

C
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 Hierarquia da Informação

No projecto de um site a organização dos conteúdos é um 

aspecto muito importante (LYNCH, 2004, p.38). Por isso, face à 

Hierarquia da Informação analisamos a configuração dos 

Menus de Navegação e a estrutura gráfica da primeira pági-

na do site.

Os menus podem assumir as seguintes configurações: Menus 

Verticais e|ou Menus Horizontais, estáticos ou dinâmicos. Os 

menus verticais ou horizontais estáticos são constituídos 

pelos botões principais do site. Segundo Bruno Figueiredo, na 

sua obra Web Design: Estrutura, concepção e produção de 

sites web, os menus dinâmicos são uma variante do menu 

estático, mas com subsecções (FIGUEIREDO, 2004, p.29). 

Na observação dos casos de estudos sobre os sites dos mu-

seus, identificamos os quatro tipos de menus de navegação 

enunciados pelo referido autor. No entanto, nos casos anali-

sados, para além do horizontal e vertical estático e do hori-

zontal e vertical dinâmico, identificamos as seguintes combi-

nações [Q.008]:

• Horizontal Estático e submenu vertical estático nas páginas 

de conteúdo;

Menu Navegação
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Q.008
Grupos de Menus de Navegação 

dos exemplos referenciais. 

Desenvolvido por Sílvia Rala.

Menu Instituições

Vertical Estático

MWNF | Museum with No Fronteirs | Bélgica
Museu Virtual da RTP | Portugal
Património Museológico da Educação | Portugal
Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora | Portugal
MODA | Museum of Design Atlanta | EUA

Vertical Dinâmico
MUVA II | Museo Virtual de Artes | Uruguai
Museu Calouste Gulbenkian | Lisboa | Portugal
Design Museum | Gent | Bélgica

Horizontal Estático
Museu Virtual das Comunicações | Portugal
MUVA I | Museo Virtual de Artes | Uruguai
Word Digital Library | EUA

Horizontal Dinâmico MoMA | The Museum of Modern Art | Nova Iorque | EUA

Horizontal Estático 

com Submenu Vertical 

Estático nas páginas 

de conteúdo

Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes | Portugal
The State Hermitage Museum | S. Pettersburg | Rússia
Cooper Hewitt. National Design Museum | Nova Iorque | EUA

Vitra Design Museum | Weil am Rhein | Alemanha

Horizontal Estático 

com Submenu Horizontal 

Estático nas páginas 

de conteúdo

The Virtual Museum of Canada
Vitória and Albert Museum | Londres | Reino Unido
Museu da Ciência | Portugal
Toyko Digital Museum | Japão
Design Museum | Helsínquia | Finlândia
Design Museum | Londres | Reino Unido
MUDE | Museu do Design e da Moda | Lisboa | Portugal
MAD | Museum of Arts and Design | Nova Iorque | EUA

Vertical Dinâmico 

com Menu Secundário 

Horizontal Estático
Centre Pompidou | Paris | França

Vertical Estático 

com Submenu Vertical 

Estático nas páginas 

de conteúdo

Museu de Arte Contenporânea | Fundação Serralves 
Porto | Portugal

Vertical Estático 

e Vertical Dinâmico
Museu Colecção Berardo | Lisboa | Portugal

Grupos de Menus de Navegação
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• Horizontal estático e submenu horizontal estático nas pági-

nas de conteúdo;

•Vertical Dinâmico com menu secundário horizontal estático;

•Vertical estático e submenu vertical estático nas páginas de 

conteúdo. 

F.078

Menu Horizontal Estático | A
Menu Horizontal Dinâmino | B

B

A

Menu de Navegação: configuração.
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Q.009
Composição gráfica da primeira página 

dos sites dos exemplos referenciais. 
Desenvolvido por Sílvia Rala.

F.079
A | Design Museum de Gent
B | Cooper Hewitt
C | Centre Pompidou

Composição Gráfica: layout primeira página do site.

B

C

A
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Layout | primeira página

A

Design Museum | Gent | Bélgica
Design Museum | Helsínquia | Finlândia
MUDE | Museu do Design e da Moda | Lisboa | Portugal
MAD | Museum of Arts and Design | Nova Iorque | EUA

Vitra Design Museum | Weil am Rhein | Alemanha
Inventário Artístico da Arquidiocese de Évora | Portugal
Word Digital Library | EUA

Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes | Portugal
MUVA | Museo Virtual de Artes | Uruguai

B

Cooper Hewitt. National Design Museum| Nova Iorque | EUA

MoMA | The Museum of Modern Art | Nova Iorque | EUA

Museu da Ciência | Portugal
Património Museológico da Educação | Portugal
Toyko Digital Museum | Japão
Museu Virtual das Comunicações | Portugal
The Virtual Museum of Canada | Canada
Vitória and Albert Museum | Londres | Reino Unido

C

Centre Pompidou | Paris | França
MWNF | Museum with No Fronteirs | Bélgica

Imagem e|ou 

Texto

Menu Horizontal

Destaques

Imagem e|ou 

Texto

Botões - 
Idioma | Tema | Secção

Imagem

Menu Horizontal

Destaques

Nos exemplos estudados, identificamos três layouts de com-

posições gráficas da primeira página do site: 

•  página de introdução do site, por vezes constituída por 

imagem, texto introdutório ou botões de navegação, como 

por exemplo opção de escolha do idioma, tema e secção; 

•  página de introdução do site, constituída com imagem e|ou 

texto introdutório, menu horizontal e destaques; 

•  página de introdução do site, constituída com imagem e|ou 

texto introdutório, menu vertical e destaques [Q.009 e F.079].

Composição Gráfica
primeira página do site
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Síntese Conclusiva

No enquadramento tipológico de museus online, identifica-

mos dois grandes grupos de modelos expositivos virtuais: 

apresentação em formato de catálogo; exposições virtuais 

cuja “arquitectura” se concretiza tanto em montagem dos 

conteúdos expositivos em formato multimédia como na 

construção de espaços virtuais 2D e 3D. Os diversos tipos de 

modelos expositivos diferem na linguagem gráfica, nos con-

teúdos informativos e nos meios de transmissão e interacção 

com o utilizador. O modelo de apresentação museográfica 

em formato de catálogo disponibiliza os conteúdos expositi-

vos online através da montagem dos conteúdos em páginas 

web ordenadas.

Na ‘arquitectura’ das exposições virtuais foram identificados 

três modelos: formato multimédia; espaço virtual 2D e espaço 

virtual 3D. A montagem dos conteúdos expositivos em forma-

to multimédia é um modelo que recorre a ferramentas audio-

visual para apresentação das acções museográficas. O mode-

lo de espaço virtual 2D representa espaços expositivos tridi-

mensionais através de imagens bidimensionais. Por último, o 

modelo de espaços expositivos virtuais 3D subdivide-se em 

dois tipos de apresentação: a reprodução do espaço expositi-

vo do museu físico através de fotografia panorâmica 360° ou 

Síntese Conclusiva
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representação tridimensional através de modelagem tridimen-

sional; e a construção de espaços expositivos virtuais segun-

do modelagem tridimensional de espaços arquitectónicos.

No que se refere a processos e práticas online, todos os 

modelos expositivos são validos e aplicáveis, singularmente 

ou em complementaridade de recursos ou meios de trans-

missão das acções museias. No entanto, no entendimento 

de Museu Virtual como uma identidade museológica disponí-

vel na Internet, independente de qualquer instituição, identi-

ficamos como práticas museográficas de referência as que 

se destacam pela qualidade interactiva e comunicativa das 

identidades museias virtuais, onde o visitante deixa de ser 

observador passivo para passar a ter um comportamento 

activo, ao interagir com a informação disponibilizada. 

A nível do Design de Interface identificamos cinco grupos: 

Design de Interface Estático [páginas web com estrutura e composi-

ção gráfica de carácter estático]; Design de Interface Dinâmico 

[páginas web com layouts dissemelhantes mas com características gráficas 

comuns]; Design de Interface Dinâmico e Estático [o conjunto das 

páginas web do site dividem-se em páginas com características de composi-

ção de Design de Interface Estático ou Dinâmico]; Design de Interface 

com Construção Virtual Tridimensional [páginas web com repre-

sentação tridimensional de espaços arquitectónicos] e Design Interface 

sem Conformidade de Estrutura Gráfica [páginas web com uma 

multiplicidade de grelhas de composição]. Das práticas identificadas, 

os sites que melhor funcionam em termos de usabilidade, na 

perspectiva do utilizador e do designer, são as páginas de 

composição e estrutura de Design de Interface Dinâmico, 

Design de Interface com Construção Virtual Tridimensional e 

Design de Interface Estático, em oposição com os sites de 

Design de Interface Dinâmico e Estático e os de Design Inter-

face sem Conformidade de Estrutura Gráfica.
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Nota Introdutória

Este capítulo foca as práticas museológicas e museográficas 

do cartaz, analisando modelos, soluções e conteúdos de apre-

sentação do cartaz em contexto museal. Neste sentido, reali-

zamos um estudo sobre a disponibilização do cartaz em colec-

ções museais e arquivísticas disponíveis online, assim como 

observamos acções museográficas em contexto expositivo 

físico em instituições nacionais e internacionais de reconhe-

cido mérito.

Esta observação procura conhecer o panorama particular do 

cartaz, a nível de recolha e tratamento e de disponibilização 

ao público. Para além desta visão crítica, pretende também 

identificar fragilidades e potencialidades do cartaz como ob-

jecto patrimonial de condição museal e recolher boas práticas, 

passíveis de aplicação. Esta leitura incide tanto nas colecções 

museais e arquivísticas disponíveis online como nos proces-

sos expositivos do cartaz em contexto físico de museus ins-

talados ou de espaços expositivos temporários. Em última 

análise, aborda o cartaz como objecto de Design e reflecte 

sobre os processos de inventariação catalogação vulgarmen-

te utilizados, propondo novos campos de análise e novos tipos 

de conteúdos informativos que respeitem a sua condição de 

produto de Design Gráfico. 

Nota Introdutória
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Esta observação e análise da apresentação e disponibilização 

do cartaz desenvolvem-se segundo dois métodos sequen-

ciais. O primeiro foi realizado com base numa grelha de aná-

lise, através da qual pretendemos estudar os conteúdos e os 

modelos de apresentação do cartaz em colecções museais e 

arquivísticas e identificar os conteúdos e os sistemas de dis-

ponibilização do cartaz no ciberespaço. O segundo baseou-se 

na observação de práticas museográficas de apresentação do 

cartaz em contexto museal físico, nas tipologias de exposição 

permanente e de exposição temporária, o que permitiu aferir 

os conteúdos e métodos expositivos presentes nas acções 

museográficas do cartaz.



Os efeitos da globalização na comunicação e acesso ao Patri-

mónio Cultural deram origem a uma maior disponibilização 

dos diversos tipos de recursos culturais e bens patrimoniais 

no ciberespaço, incluindo os do Design Gráfico. Um número 

cada vez mais significativo de bibliotecas, arquivos e museus 

disponibiliza as suas colecções em formato de Museu Digital. 

Os tradicionais catálogos, editados sob a forma de livro, são 

hoje acompanhados, ou mesmo substituídos, pelos catálo-

gos digitais, sob a forma de colecções online. Este tipo de 

acesso torna possível não só a visualização de cada obra, 

devidamente inserida no seu campo temático, de acordo 

com a sua estrutura de catalogação de cada instituição, mas 

também permite obter informações sobre essa mesma obra, 

proveniência, características, autores, contextos e bibliogra-

fia específica. O Museu Digital complementa e amplia as 

instituições culturais, abrindo as suas colecções e promo-

vendo o conhecimento. 

A preservação, conservação e integração do cartaz nas colec-

ções museias e arquivísticas online é uma prática relativamen-

te recente. O conhecimento de práticas e processos de apre-

sentação dos espécimes gráficos na cibermuseologia passa 

pela análise de exemplos e aplicações. Neste sentido, em 

2009, realizamos uma pesquisa nos motores de busca da Inter-

net de sites de bibliotecas, arquivos e museus que integram o 

cartaz no âmbito dos Museus Digitais. Do conjunto identifica-

do, seleccionamos catorze casos do contexto nacional e inter-

nacional, distribuídos do seguinte modo: quatro Bibliotecas, 

cinco Arquivos e Bases de Dados e cinco Museus. 

Cartaz nas Colecções 
Museais e Arquivísticas online





A selecção da amostra teve por base os seguintes critérios: 

conformidade numérica de exemplos nacionais e internacio-

nais e identificação de parâmetros de análise definidos na fi-

cha analítica do estudo do cartaz online. Assim, os parâmetros 

de análise foram definidos segundo a sistematização crítica 

de obras de referência, no âmbito da documentação museo-

lógica e observação do cartaz em contexto museal. Entre 

Março e Julho de 2010, foi realizado o registo e análise dos 

dados, com o intuito de dispor de um recurso de apoio para o 

desenvolvimento do estudo de catalogação e inventariação 

do Cartaz Cultural no MVCC.

Casos de Estudo
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Bibliotecas

BNP – Biblioteca Nacional Digital (visual gráfico). 
Portugal - Lisboa. [Consult. 05 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://purl.pt/index/geral/PT/index.html>. 

BNF – Bibliothéque National de France. 
Gallica - Bibliothèque Numérique. 
França - Paris. [Consult. 24 Junho 2009].
Disponível em WWW: <http://gallica.bnf.fr/>. 

BPR Digital – Colecções Digitalizadas – Cartazes. 
Biblioteca Pública Regional da Madeira. 
Portugal - Ilha da Madeira. [Consult. 05 Novembro 2009]. Disponível em 
WWW: <http://www.bprmadeira.org/index_digital.php?IdSeccao=99>. 

Universidade de Aveiro – SinBad
Colecções Digitais – Um Século de Cartazes.
Universidade de Aveiro. Portugal - Aveiro. [Consult. 04 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://arquivo.sinbad.ua.pt/Cartazes/>. 

Q.010
Bibliotecas. Casos de estudo.
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Biblioteca Nacional de Portugal|BNP, instituição de referência 

no panorama cultural português e guardiã da maior colecção 

nacional de tesouros bibliográficos e de muitos documentos 

gráficos e visuais do país, foi alvo do nosso estudo. A BNP 

promove o acesso, promoção e divulgação do património do-

cumental de acervos bibliográficos, icnográficos e cartográfi-

cos, disponível em múltiplos formatos, suportes e formas de 

acesso. Neste sentido, para além de dispor da biblioteca para 

os leitores, privilegia, também, o acesso ao património através 

do catálogo online da Biblioteca Nacional Digital e também ao 

Porbase, uma base de dados com catálogos de diversas biblio-

tecas em rede. No fundo documental encontram-se digitaliza-

das colecções de livros, publicações periódicas, icnografia, 

cartografia, partituras e um conjunto de espólios de individua-

lidades de reconhecido mérito. Contudo, foi no âmbito da icno-

grafia [gravura, desenho, cartaz, postal ilustrado, registos de santos e ex-

libris] que desenvolvemos a nossa observação, concentrando-

nos no campo do cartaz.

Bibliothèque Nationale de France|BnF, instituição de referên-

cia internacional no tratamento e acesso ao património biblio-

gráfico e documental, também desenvolve actividades rela-

cionadas, como a programação de exposições, conferên-cias, 

concertos e, concretização e disponibilização de exposições 

virtuais e dossiers pedagógicos. Permite o acesso à base de 

dados Gallica - biblioteca digital da BnF, disponível desde 1997. 

Trata-se uma biblioteca colectiva que disponibiliza online pa-

trimónio documental de acervos bibliográficos, icnográficos e 

cartográficos de um vasto conjunto de instituições francesas. 

É importante para o nosso estudo pelo modo como trata a 

informação e como aborda e disponibiliza os documentos vi-

suais, servindo-nos de referência e comparação no tratamen-

to dos conteúdos e métodos de apresentação do cartaz das 

diferentes instituições incorporadas na base de dados para 

pesquisa.

F.081
Sebastião Rodrigues (1929-1997):
cartaz, 1981, Col. BNP

http://purl.pt/8065

F.080
Almada Negreiros (1893-1970):
cartaz, 1929, Col. BNP

http://purl.pt/22362
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Biblioteca Pública Regional da Madeira, principal biblioteca da 

Região Autónoma da Madeira é detentora de vastos núcleos 

documentais [bibliográficos, icnográficos, cartográficos, multimédia]. No 

acesso ao conhecimento universal, em paralelo, à actividade 

em espaço físico, desenvolve o Portal da BPR Digital, que 

permite o acesso a documentos da instituição, em formato 

digital para consulta online. Os conteúdos da BPR Digital en-

contram-se organizados por colecções digitalizadas, dossiers 

temáticos, publicações periódicas, bibliotecas e projectos di-

gitais. Neste contexto, a nossa análise incide no acervo das 

colecções digitalizadas, nomeadamente, a colecção de carta-

zes tematicamente estruturada [eventos, artes, congressos, efeméri-

des, exposições e organizações] com exemplares de importantes e 

ilustres criadores do cartaz como Vieira da Silva (1908-1992) 

ou Garizo do Carmo (n. 1927). 

SinBad - Sistema integrado para biblioteca e arquivos digitais 

da Biblioteca da Universidade de Aveiro é um portal de docu-

mentação que permite o acesso a publicações científicas, 

papers de conferências, teses de mestrado, teses de douto-

ramento e colecções digitais. Possui, inclusive, um catálogo 

online sobre o tema “Um Século de Cartazes”. Colecção 

constituída pelo núcleo de cartazes doados à universidade 

por Francisco Madeira Luís e por um conjunto de cartazes 

editados pela instituição.

F.083
Adrien Barrère (1877-1931): 

cartaz, 1910, col. BNF.

http://gallica.bnf.fr/

F.082
Jules Chéret (1836-1932): 

cartaz, 1876, col. BNF.

http://gallica.bnf.fr/
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Arquivos e Bases de Dados

CEMES – Ernesto de Sousa Espólio. 
Portugal, 2009. [Consult. 04 Novembro 2010]. 
Disponível em WWW: <http://www.ernestodesousa.com/espolio/>. 

Europeana.
Comissão Europeia, 2008. [Consult. 04 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW: <www.europeana.eu/>. 

IMC, MatrizNet. 
Portugal, 2002. [Consult. 04 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.matriznet.imc-ip.pt/ipm/MWBINT/
MWBINT02.asp>. 

IMC, MatrizPix. 
Portugal, 2008. [Consult. 04 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.matrizpix.imc-ip.pt/MatrizPix/>. 

UC, Universidade de Coimbra – Centro de Documentação 25 de Abril. 
Portugal - Coimbra. [Consult. 05 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://213.228.181.135/cd25a/aiconografico.asp>. 

Q.011
Arquivos e Bases de Dados. 

Casos de estudo.
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Espólio de cartazes de Ernesto de Sousa, importante núcleo 

da colecção privada [filmes, fotografia, catálogos, livros, entre outros] 

do artista plástico, encenador, crítico e investigador de arte 

Ernesto de Sousa (1921-88). O acervo conta com cerca 600 

cartazes de reconhecido com valor artístico, histórico e cul-

tural disponível online, organizado por grupos temáticos [arte, 

cinema, políticos, teatro, turismo e outros], um meritório contributo 

para a investigação e disseminação deste objecto gráfico no 

século XX.

Europeana, concebida como uma biblioteca virtual europeia 

que disponibiliza cerca de seis milhões de itens digitais de 

museus, galerias, arquivos, colecções, bibliotecas de toda a 

europa, contem imagens [pinturas, desenhos, mapas, fotografias e 

imagens de objectos de museu], textos [livros, jornais, cartas, diários e 

documentos de arquivo], ficheiros de áudio [música e registos falados 

de cilindros, fitas magnéticas, discos e emissões de rádio], vídeos [filmes, 

gravações de noticiários e emissões de televisão] disponíveis para 

consulta no ciberespaço. A observação do cartaz no âmbito 

da Europeana é de elevada importância para esta investiga-

ção, porque permite-nos avaliar os parâmetros e a especifici-

dade de informação acessíveis no âmbito do objecto gráfico 

em panorama europeu.

Matriznet, catálogo online das colecções museológicas dos 

Museus tutelados pelo Ministério da Cultura de Portugal 

através do Instituto dos Museus e Conservação|IMC, actual-

mente inserido na Direcção Geral da Cultura. Em organização 

e funcionamento desde 2002, é considerado como uma das 

plataformas de maior amplitude a nível internacional, por 

reunir um motor de pesquisa simultânea sobre 34 bases de 

dados de museus com mais de 40.000 registos bens culturais 

móveis, nos formatos texto, fotografia, vídeo e som. Esta 

ferramenta de gestão e inventariação das colecções museo-

lógicas é um importante contributo na divulgação e disponi-

bilização dos núcleos museias, nomeadamente, na pesquisa 

dos espécimes gráficos, na tipologia de cartaz.

F.084
José Câmara Leme (1930-1984): 
cartaz, 1976, Col. Ernesto de Sousa.

http://www.ernestodesousa.com/
espolio/?p=603

F.085
Carlos Gentil-Homem:
cartaz, 1971, Col. Ernesto de Sousa.

http://www.ernestodesousa.com/
espolio/?p=2145
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MatrizPix, base de dados para disponibilização das imagens 

digitais das colecções dos museus e palácios nacionais do 

Instituto dos Museus e da Conservação|IMC, actualmente 

inserida na tutela Direcção Geral da Cultura, Ministério da 

Cultura. Permite a apresentação de exposições virtuais, bem 

como a selecção e pedido de imagens digitais dos bens pa-

trimoniais, em alta resolução. Nesta perspectiva, assume 

particular relevância como caso de estudo no âmbito da 

apresentação e disponibilização dos conteúdos informativos 

referentes ao cartaz.

Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade Coim-

bra reúne material documental disperso em Portugal e no 

estrangeiro sobre a revolução de 1974 [livros, panfletos, originais 

manuscritos ou dactilografados, publicações em série, registos sonoros e 

vídeo, documentos iconográficos e documentos electrónicos], organizado 

num arquivo icnográfico digital online. A disponibilização de 

todo o material gráfico, nomeadamente, o acesso a um con-

junto de cartazes pertencentes a diferentes fundos, torna 

este centro de documentação num importante arquivo sobre 

a história do Design enquadrado numa temática específica. 

F.086
Garizo do Carmo (n.1927):

cartaz, 1980, Col. Museu Nacional Teatro.

http://www.matrizpix.imc-ip.pt/

F.087
José Tagarro (1901-1931):

  cartaz, 193?, Col. MNTeatro.

http://www.matrizpix.imc-ip.pt/
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Museus

Collection Database (Drawings, Prints and Graphic Design). 
Cooper Hewitt: National Design Museum. 
Estados Unidos América - Nova Iorque. [Consult. 04 Novembro 2009].
Disponível em WWW: <http://collection.cooperhewitt.org/>. 

La Collection du Musée National d’Art Moderne. 
(Design Graphic|Affiche) Centre Pompidou. 
França - Paris. [Consult. 24 Junho 2009]. 
Disponível em WWW: <http://collection.centrepompidou.fr/Navigart/
index.php>. 

Le Centre L’Affiche. 
França - Toulouse. [Consult. 04 Novembro 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.centreaffiche.toulouse.fr/index.php>. 

The Online Collection (Architecture and Design) 
MoMA The Museum of Modern Art. 
Estado Unidos América - Nova Iorque. [Consult. 24 Junho 2009]. 
Disponível em WWW: <http://www.moma.org/collection/browse_results.
php>.

V&A Search the Colecction. 
Reino Unido - Londres. [Consult. 24 Junho 2009]. 
Disponível em WWW: <http://collections.vam.ac.uk/>. 

Q.012
Museus. Casos de estudo.
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Cooper Hewitt: National Design Museum em NewYork possui 

uma das maiores colecções das artes decorativas, disponibi-

lizando online o acervo da biblioteca e do museu em formato 

de catálogo, dividido em quatro categorias [Design de Produto e 

Artes Decorativas; Desenho, Gravura e Design Gráfico; Têxteis; Papel de 

parede e Papel decorativo]. Perspectiva a história do Design e 

permite a profissionais do Design, alunos, investigadores, 

público em geral, consultarem e utilizarem a informação 

como recurso para o conhecimento e criação de novos pro-

dutos. Este museu integra-se numa rede a que pertencem 

vários outros museus e centros de investigação do Smith-

sonian Institut. Reconhecido pela inovação e rigor das acti-

vidades museológicas, nomeadamente a nível de conserva-

ção, catalogação, estudo e divulgação, é um museu em 

permanente actualização. A recente requalificação do catá-

logo digital online foi acompanhada por um aprofundamento 

dos campos de análise de cada uma das obras disponíveis 

na colecção online.

Centre Pompidou em Paris é um centro de arte e de cultura, 

uma instituição cultural multidisciplinar, de referência na inte-

gração, gestão e apresentação da arte moderna e contempo-

rânea do século XX e XXI. Disponibiliza a colecção online do 

Musée National d’Art Moderne, na tipologia de Museu Digital, 

com cerca de 60 000 obras, das quais cerca de 1000 exempla-

res são cartazes que reflectem a criação do objecto gráfico 

desde o final do século XIX até à actualidade.

Le Centre L’Affiche de Toulouse, instituição municipal dedi-

cada à preservação, conservação, investigação de bens pa-

trimoniais do Design Gráfico, integra mais de 180 000 obras. 

Essencialmente dedicada ao cartaz, desenvolve anualmente 

um programa expositivo com base num tema, apresentando 

três exposições temporárias ao longo do ano. Disponibiliza 

online as actividades museográficas anteriormente patentes 

no museu, em formato de catálogo, integrando texto introdu-

tório e os objectos museias apresentados.

F.088
Iko Tanaka (1930-2002): 
cartaz, 1988. col. Cooper Hewit Museum.

http://collection.cooperhewitt.org/
objects/18731789/

F.089
Edward Gorey (1925-2000): cartaz, 
c. 1960-1980, col. Cooper Hewitt Museum.

http://collection.cooperhewitt.org/
objects/18512103/
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MoMA|Museum of Modern Art, prestigiado museu de arte 

moderna, criado em 1932 em New York, possui uma notável 

colecção de Arte Moderna e Contemporânea, com diversos 

materiais, incluindo as artes plásticas, a arquitectura e o de-

sign, o cinema e a fotografia, as artes performativas. A colec-

ção, devidamente catalogada está acessível online. Os objec-

tos gráficos inserem-se na secção de Arquitectura e Design 

que compreende milhares de objectos, desde o movimento 

Arts and Crafts no século XIX até à contemporaneidade. No 

conjunto, figuram numerosos cartazes, provenientes de aqui-

sições e de doações.

V&A|Victoria and Albert Museum de Londres é uma institui-

ção museológica dedicada à Arte e ao Design. Promove o 

conhecimento, compreensão e apreciação de três mil anos 

de história através das obras integradas na colecção [arqui-

tectura, pintura, escultura, fotografia, desenho, design gráfico, design de 

produto, design de moda], por meio de actividades museográfi-

cas no espaço físico do museu ou através da consulta online 

da colecção. 

F.091
H. Toulouse Lautrec (1864-1901): 

cartaz, 1893, col. V&A.

http://collection.centrepompidou.fr/

F.090
Roman Chieslewicz (1930-1996): cartaz, 

1972, Col. Centre Pompidou.

http://collection.centrepompidou.fr/





Metodologia 
de Análise

Ficha analítica

Para a realização do estudo dos cartazes em colecções arqui-

vísticas e museias online, estabelecemos uma metodologia 

de trabalho que se traduz nas seguintes fases:

• Elaboração da ficha analítica;

•  Levantamento e selecção dos exemplos referenciais;

•  Preenchimento da ficha analítica a partir da observação dos 

casos integrados na amostra;

• Tratamento e análise dos dados recolhidos. 

A ficha analítica “Cartaz em colecções online” foi desenvolvi-

da com a finalidade de identificar o modelo de apresentação 

do cartaz quanto a: formato de inventário ou catálogo; inte-

gração de sistema de pesquisa; informação|caracterização 

predominante sobre o objecto gráfico [F.092].
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Ficha Analítica | Exemplos Referenciais
Cartazes em colecções online

Data de Acesso: 
Identificação Instituição [Nome]:
País:
URL:

Tipo instituição: 

Museu 

Biblioteca 
Arquivo  
Outra     Qual: 

Disponibilização como objecto de: 

Inventário        Em: Catálogo  Base de dados 
Colecção          Em: Catálogo  Base de dados 

Sistema de Pesquisa:   sim  não      
Pesquisa Geral 

Pesquisa Avançada  
Pesquisa Guiada      Por: Tema  

    Núcleo  

   Título   

   Nº inventário 

   Autor  

   Datação  

   Instituição 

   Técnica  

   Ordenar por 

   Outros: 

Informação predominante [cartaz]:

Imagem Digital  

Título    

Autor   

Datação   

Dimensões  

Nº Inventário  

Técnica de Impressão 

Proveniência dos exemplares: 
Descrição   

Outras: 

Observações: 

1• 

2• 

3• 

4• 

5• 

F.092
Ficha Analítica dos exemplos referenciais 
Cartazes em Colecções online
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Campos de Análise

Tipo de Instituição
No ponto de análise referente ao tipo de instituição preten-

demos identificar, dentro da amostra selecionada, quantas 

instituições são museus, bibliotecas, arquivos ou de outra 

tipologia.

Disponibilização online
Considerando que a globalização da informação cultural 

possibilita o acesso do património através das novas tecno-

logias e constitui uma etapa fundamental para a edificação 

da Sociedade da Informação (MSI, 1997), neste ponto, preten-

demos analisar de que modo está inserido o cartaz nos nú-

cleos disponibilizados na Internet. Observamos o tratamento 

como objecto de inventário [objecto integrado num conjunto de rela-

ção de bens] ou como objecto de colecção [conjunto de bens reuni-

do, por individualidades, com um objectivo concreto], bem como a 

apresentação em forma de catálogo online [lista ordenada com 

breve descrição] ou através de base de dados [conjunto de registos 

organizados numa estrutura de aplicações informáticas]. 
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Sistema de Pesquisa
O objectivo dos sistemas de pesquisa nos sites é auxiliar a 

busca de uma determinada necessidade de informação. O 

utilizador define um conjunto de termos e o sistema responde 

com um conjunto de documentos. Neste ponto, consideramos 

três formas de pesquisa:pesquisa geral; pesquisa avançada e 

pesquisa guiada. Segue-se a definição[15] dos pontos acima 

referenciados:

• Pesquisa Geral – sistema de pesquisa por um único campo.

• Pesquisa Avançada – sistema de pesquisa realizada pela 

combinação de vários campos.

• Pesquisa Guiada – sistema de pesquisa realizada pelo preen-

chimento ou selecção de critérios temáticos.

Informação Predominante
A análise cinge-se à identificação do tipo de informação re-

ferente aos conteúdos disponibilizados na ficha descritiva do 

objecto gráfico.  

Observações
Refere-se a qualquer informação ou serviço não enquadrável 

em nenhuma das componentes anteriormente referidas e a 

captura da imagem das páginas dos sites, de forma a facilitar 

a identificação visual e auxiliar na descrição|observações des-

critas na ficha de análise.

[15]  
Definição segundo o exemplo do 
sistemas de pesquisa desenvolvidos pela 
empresa Sistemas de Futuro, in:
Pesquisa de dados. Porto: Sistemas de 
Futuro. [Consult. 03 Janeiro 2010]. 
Disponível em WWW: <http://www.inarte.
pt/query/search.htm>. 



Os dados foram recolhidos entre Março e Julho de 2010, com 

base na ficha de análise “Cartazes em colecções online”. E, 

posteriormente efectuado o tratamento de dados. Em paralelo 

ao processo de recolha, foi efectuada a captura da imagem 

das páginas dos sites, com a finalidade de permitir a identifi-

cação visual e a comparação dos métodos de disponibilização 

online do cartaz. Os resultados do estudo estão representa-

dos em forma de gráfico e distinguem o tratamento da infor-

mação a nível nacional e internacional e o conjunto de ambas. 

Este estudo permitiu-nos dispor de um recurso de grande 

utilidade para o desenvolvimento da proposta de documenta-

ção arquivístico-museal do cartaz. Os resultados obtidos nos 

diversos campos permitem-nos quantificar e interpretar a re-

alidade observada.

Apresentação 
dos Resultados





4.1 • O Cartaz nas Colecções Museais e Arquivísticas online
Capítulo 4 • O Cartaz em Contexto Museal 217

Diferenciação Institucional

No que se refere ao Tipo de Instituição, a observação das 

diferentes identidades que preservam e disponibilizam o ob-

jecto gráfico dentro do universo da amostra seleccionada 

para o estudo da apresentação do cartaz online permitiu-nos 

obter os seguintes resultados [G.008]: 

• 36% são Museus [5 internacionais];

• 36% são Bibliotecas [total de 5 = 3 nacionais e 2 internacionais];

• Dos casos estudados não se identificou nenhum arquivo;

• Os restantes 28% são de outras tipologias, nomeadamente 

Institutos e Centros de Estudo e Documentação [4 nacionais].

G.008 
Tipo de Instituição.

Cartazes em colecções online.

Tipo de Instituição

Museu Biblioteca Arquivo Outro

Museu
36%

Outro
28%

Biblioteca
36%

Nacional
40%

Internacional
60%

Internacional
100%

Nacional
100%
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Formas de disponibilização online

No estudo em relação à disponibilização online do cartaz 

verificam-se os seguintes resultados [G.009 | Q.013]:

 Unicamente 14% [2 nacionais] apresenta o núcleo como objec-

to de colecção particular ou institucional, disponibilizado 

através do sistema de base de dados. Estão neste caso o 

Espólio de cartazes de Ernesto de Sousa ou Colecção de 

Cartazes da Universidade de Aveiro disponibilizada no SinBad 

– Sistema integrado para a biblioteca e Arquivos Digitais da 

instituição de ensino;

 86% [12 exemplos] dos casos disponibilizam os núcleos como 

objecto de inventário. Destes 12 exemplos, 58% [total de 7 = 2 

nacionais e 5 internacionais] disponibiliza os bens patrimoniais 

através de base de dados e 42% [total de 5 = 3 nacionais e 2 inter-

nacionais] apresenta-os em forma de catálogo online.

A disponibilização online do cartaz está, maioritariamente, 

estruturada segundo uma relação de bens inventariada e in-

serida numa base de dados ou organizada numa estrutura de 

páginas web ordenadas segundo um catálogo. O sistema de 

base de dados e o catálogo diferem na forma de apresentação 

dos objectos. No primeiro caso, o acervo é apresentado nas 

páginas web segundo os critérios descriminados na pesquisa 
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DI
SP

ON
IB

LIL
IZ

AÇ
ÃO

 O
NL

IN
E

Inventário
86%

Catálogo
42%

Colecção
14%

Base de Dados
58%

Base de Dados
100%

Inventário
86%

Colecção
14%

Base de dados
58%

Base de dados
100%

Catálogo
42%

Disponibilização Online

Formatos de disponibilização
do cartaz por instituição

N|36%

N|14%

N|100%

N|25%

N|17%

I|50%

I|17%

I|41%
G.009
Cartazes em colecções online: 
formas de disponibilização.

Q.013
Cartazes em colecções online: 
formatos de disponibilização por instituição.

In
ve

nt
ár

io

Catálogo

BNP|Biblioteca Digital
Biblioteca Pública Regional da Madeira
Centro de Documentação 25 de Abril
Le Centre L’Affiche
Cooper Hewitt: National Design Museum

Base de 
Dados

MatrizNet
MatrizPix
BNF|Bibliothéque Nacional de France 
Centre Pompidou
Europeana
MoMA|The Museum of Modern Art
V&A|Vitória and Albert Museum

C
ol

ec
çã

o Catálogo
SinBad|Sistema integrado para biblioteca 
e arquivos digitais – Universidade de Aveiro

Base de 
Dados

Ernesto de Sousa | Espólio de Cartazes
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do utilizador [F.093]. No segundo caso é apresentado mediante 

uma estrutura organizacional estática, previamente definida 

para a navegação do site  [F.094]. 

Consideramos de maior relevância os casos que disponibili-

zam aos utilizadores mais do que um de sistema de pesquisa, 

visto que os sistemas de pesquisa avançada e pesquisa guia-

da permitem ao utilizador realizar cruzamento de informação, 

possibilitando procuras direccionadas com características 

particulares (RALA[D], 2010).



Cartaz online: 
disponibilização em sistema de base de dados.

A

A

B

B

F.093
Centre Pompidou.
Disponibilização do cartaz segundo 
relação de bens inventariada
em sistema de base de dados online.

A | Pesquisa Avançada
B | Pesquisa Guiada



[...]

Cartaz online: 
disponibilização em sistema de catálogo.

B

A

C

F.094
BNP.

Disponibilização do cartaz segundo 
relação de bens inventariada

em sistema de catálogo online.

Índice Geral | A
Índice de Autores | B

Apresentação de peças icnográficas | C 
do designer José Brandão 
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Sistemas de Pesquisa

No campo de análise Sistemas de Pesquisa, verificamos nos 

casos estudados qual a percentagem que auxilia o público na 

sua pesquisa e qual ou quais os sistemas utilizados, consta-

tando os seguintes resultados [G.010]:

 79% [total de 11 = 5 nacionais e 6 internacionais] disponibilizam ao 

utilizador um sistema de pesquisa. 

No nosso estudo, realizamos uma análise dos sistemas de 

pesquisa utilizados e verificamos que dos três sistemas: pes-

quisa geral, pesquisa avançada e pesquisa guiada, apenas 

18% [total de 2 = 1 nacionais e 1 internacional] utilizam o sistema de 

pesquisa geral de forma isolada. Os restantes 82% têm con-

junto de sistemas de pesquisa. Identificamos o sistema de 

pesquisa geral e pesquisa guiada com uma representatividade 

de 55%, seguindo-se os três sistemas de pesquisa com 18% 

e, por fim, somente 9% correspondem ao sistema de pesquisa 

geral e pesquisa avançada.
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G.010
Cartazes em colecções online:
sistemas e tipos de pesquisa. 

F.095
Sistemas de Pesquisa: 
Exemplo de sistema de pesquisa geral, 
avançada e guiada. 
BNF – Gallica.

Pesquisa Geral

Pesq. Geral + Pesq. 
Avançada

Pesq. Geral + Pesq. 
Guiada

Pesq. Geral + Pesq 
Avançada + Pesq. Guiada

Pesq. Geral 
Pesq. Guiada

Pesq. Geral 
Pesq. Guiada
Pesq. Avançada

9%
Pesq. Geral
 Pesq. Avançada

Pesq. Geral 
18% 18%

55%

Sim

Não
Sim
79%

Não
21%

Sistema de Pesquisa

Sistemas de Pesquisa

Tipos de Sistema de Pesquisa

Não
21%

Sim
79%

N|14%

N|36%

I|7%

I|43%

Pesq. Geral
Pesq. Guiada

55%

Pesq. Geral
  Pesq. Avançada

Pesq. Geral
      Pesq. Guiada
            Pesq. Avançada

N|37%

I|9%

I|18%

I|18%
I|18%

N|18%

Pesq. Geral
18%

Pequisa 
Geral

Pequisa 
Avançada

Pequisa
Guiada
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Com base neste princípio, verificamos quais dos critérios te-

máticos descritos na ficha de análise estavam disponibilizados 

no sistema de pesquisa guiada identificados [G.011] e conjunta-

mente averiguamos que outros tipos de critérios temáticos 

foram apresentados neste sistema de pesquisa [Q.016].

Sistemas de Pesquisa

G.011
Sistema de Pesquisa Guiada: 

critérios temáticos.

Q.016 
Sistemas de Pesquisa:

 outros tipos de critérios temáticos.

Outros

Critérios

Temáticos

País de origem do Autor
País [execução]
Língua | Idioma
Ano Aquisição | Data Incorporação
Tipo de Obra | Tipo Espécime
Subcategorias
Subtemas
Grupo Cultural
Material
Editor
Fotografo
Descritores
Conteúdo | Descrição

Pesquisa Guiada|Critérios Temáticos

Tí
tu
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100% 75% 63% 38%50% 26% 13%
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º 
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%
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Informação Predominante

No campo Informação Predominante, analisamos que tipo de 

informação é disponibilizada na ficha de inventário do cartaz 

online. Dos conteúdos ou campos descritivos apresentados 

na ficha de análise, aferimos que os mais recorrentes são a 

imagem digital, título, dimensões, número de inventário, 

autor, datação, outros [Q.017]. Com menos incidência, informa-

ções relativas à proveniência, técnica de impressão e des-

crição [G.012] (RALA[D], 2010). No entanto, no campo outros 

identificamos mais campos de informação como data de nas-

cimento do autor, tiragem de exemplares, tipografia, descri-

ção, entre outros [Q.017].
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Q.017
Cartazes em colecções online:
outros campos de informação identificada 
na ficha de inventário.

Outros

Campos de 

Informação

País | Local 
Data nascimento do autor
Editor | Anunciante
Anunciado
Edição 
Tiragem | Número de Exemplares
Impressor 
Estado Conservação
Temas
Categoria | Tipo Espécime | Tipo de Obra
Tipografia
Conteúdo | Descrição | Texto | Assunto
Fotografo
Copyright | Direitos 
URL
Marcas e inscrições 
Descritores | Catalogação por
Registo
Referências Bibliográficas
Localização (em arquivo)
Observações

G.012
Cartazes em colecções online:
informação predominante disponibilizada 
na ficha de inventário.

Cartaz online: Ficha de Inventário
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Conteúdos e Modelos de Apresentação

Na observação da  disponibilização do Cartaz online como 

objecto documental, analisamos os modelos expositivos e os 

conteúdos de informação disponíveis sobre o bem patrimonial. 

Deste modo, o estudo sobre a integração do Cartaz como 

objecto documental e, por vezes, museal, no âmbito das mu-

seografias emergentes[16], permitiu-nos verificar e validar as 

estratégias de comunicação e os campos da documentação 

arquivística e museológica. 

A observação das páginas web de instituições nacionais e 

internacionais permitiu-nos aferir que os campos do cartaz 

online variam nos modelos de apresentação, nos níveis de 

comunicação, nos conteúdos informativos e nos campos te-

máticos de inserção nas colecções. No estudo sobre este 

tipo de objecto gráfico podemos identificar três modelos de 

apresentação: em formato de Lista, Álbum e Tabela [Q.018]. 

Nos casos de estudo analisados, embora as instituições te-

nham como propósito a disponibilização da imagem digital do 

objecto gráfico e a consulta de conteúdos informativos relati-

vos ao artefacto de Design na rede de informática mundial, 

podemos verificar, um conjunto de critérios quanto aos con-

teúdos informativos, organização e amostra do cartaz nos 

[16]  
Aplicação das metodologias de trabalho 

museológicas e museográficas no 
contexto das novas tecnologias 

multimédia na realização de espaços 
online expositivos com características 

arquivísticas e museais.
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diferentes níveis de comunicação. Os níveis de comunicação 

baseiam-se na consulta geral do conjunto de objectos gráficos 

resultante da pesquisa ou escolha temática do utilizador e, 

num segundo nível, na consulta individual dos bens patrimo-

niais e, por vezes, na visualização isolada da imagem do cartaz. 

O conjunto de informações e particularidades relativas ao ob-

jecto gráfico varia consoante os critérios de apresentação dos 

campos da documentação individual de cada instituição [Q.019 e 

Q.020]. Partindo das diversas realidades observadas, podemos 

verificar os conteúdos documentais comuns e díspares, con-

cluíndo-se que o elemento mais recorrente é a imagem do 

cartaz, seguindo-se o número de inventário, autor, datação e 

título [Q.021]. 

Modelos de Apresentação
Lista Álbum Tabela

Imagem 
e Texto

Imagem
 e Texto

Imagem Texto

BNP – Digital X

BPRM – Digital X

CD25Abril X

ECES X

MatrizNet X X X

MatrizPix X

SinBad X

BNF X

Centre Pompidou X

Cooper Hewitt X

Europeana X

Le Centre L’Affiche X

MoMA X

V&A X X X

Q.018
Cartazes em colecções online:
Modelos de Apresentação.
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Q.021
Cartazes em colecções online: 

conteúdos documentais 
comuns e díspares.



O Novo Ciclo de Vida dos Objectos Gráficos. Museu Virtual do Cartaz Cultural.234

Neste sentido, destacamos o Victoria and Albert Museum por 

melhor documentar e apresentar online o objecto gráfico, 

quanto aos conteúdos informativos, modelos de apresenta-

ção e níveis de comunicação [F.096]. Do ponto de vista da lista-

gem de campos documentais, o V&A é o único exemplo que 

disponibiliza todos os elementos descritos no artigo 19.º do 

decreto-lei nº47/2004[17], da Lei-quadro dos Museus Portugue-

ses. É um dos dois casos identificados com três modelos de 

apresentação, permitindo, assim, uma melhor visualização 

dos conteúdos segundo uma formatação adaptada a critérios 

individuais dos utilizadores.

        Bem Histórico-Artístico
Colecção Tipo

BNP – Digital Iconografia

BPRM – Digital Cartazes

CD25Abril Cartazes

ECES Cartazes

MatrizNet Arte [Decorativas|Plásticas]

MatrizPix Arte [Decorativas|Plásticas]

SinBad Cartazes

BNF Várias

Centre Pompidou Design Graphique Affiche

Cooper Hewitt Prints and Graphic Design

Europeana Várias

Le Centre L’Affiche Affiches

MoMA Architecture and Design

V&A Prints and Drawings

Q.022
Núcleos de incorporação do cartaz: 
casos de estudo.

[17]  
A ficha de inventário do bem cultural 
deve integrar a imagem e os seguintes 
elementos: número de inventário; nome 
da instituição; denominação ou título; 
autoria [quando aplicável]; datação; 
material; meio e suporte [quando 
aplicável]; dimensões; descrição; 
localização; historial; modalidades de 
incorporação e data de incorporação.
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[18]  
Fazem parte dos ‘bens histórico-

artísticos’ aqueles bens que têm valores 
estéticos reconhecidos pela comunidade. 

Actualmente, inclui-se uma grande 
variedade tipológica de bens que têm em 

comum a capacidade de promover uma 
experiência estética como: Património 

Arquitectónico; Jardins Botânicos; 
Património Fotográfico; Património 

Cinematográfico; Pintura e Escultura; 
Artes Decorativas.

(TUGORES, 2006, p. 41 a 55)

[19]  
Troca de conhecimento de âmbito museal 

na rede de informática mundial [WWW].

O último parâmetro analisado é relativo aos campos temáti-

cos onde se encontra inserido e classificado o cartaz. Verifi-

cou-se que este objecto gráfico encontra-se incorporado em 

campos genéricos da Arte, do Design ou do Design Gráfico, 

porém, raramente, disponibilizado como objecto de colecção 

Design Gráfico e inserido na tipologia “cartaz”, destacando-

-se o caso particular do Centre Pompidou. O cartaz, quando 

não está inserido em núcleo(s) de colecções de cartazes, 

encontra-se associado ao património cultural de ‘bens histó-

rico-artísticos’[18] como: “Arte”, “Iconografia”, “Architecture 

and Design”, “Prints and Graphic Design” ou “Prints and 

Drawings” [Q.022].

A  aplicação das Novas Museografias na apresentação do 

Cartaz na realidade arquivística e museal global[19] supõe uma 

maior disseminação do objecto gráfico como bem patrimonial. 

Contudo, a inexistência de aplicação de uma norma na apre-

sentação dos conteúdos da documentação museológica do 

objecto gráfico e a escassez de campos de informação da 

área disciplinar em que se enquadra, remete este bem histó-

rico-artístico do Design a um documento desprovido do tes-

temunho relativo a processos, técnicas e materiais utilizados 

na sua criação.

A normalização da documentação museal do cartaz deve 

considerar um modelo de regras que permita registar os ele-

mentos sobre a construção, a criação e produção do objecto 

gráfico e, no futuro, propiciar a análise da peça de comunica-

ção artística produtora de conhecimento com valor patrimo-

nial de Design. 



A B

F.096
A | Título, legenda e texto descritivo
B | Título, legenda e campos específicos

Cartaz na colecção online do V&A. 
Ficha de Inventário.







“O passado é uma fonte de inspiração em nossa busca constante pela 
originalidade. Durante os últimos cem anos, ideias originais e criativas 
surgiram com artistas e designers livre-pensadores que moldaram os 
fundamentos de nossa percepção da evolução do estilo e da representação 
de uma observação de dado momento no tempo.”
(BHASKARAN, 2007, p.6)

O Cartaz é cada vez mais objecto de exposição em contexto 

museal (RALA[E], 2011). Segundo BESTLEY e NOBLE (2003, p.6) é 

um artefacto considerado valioso e coleccionável, sendo ex-

posto em museus, por valor próprio ou como complemento 

visual de um evento histórico. Este processo permitiu que o 

cartaz tenha já alcançado um nível de reconhecimento ainda 

não conseguido pela maioria das obras gráficas. Neste con-

texto, o Design é um instrumento museográfico quer na apre-

sentação como objecto museográfico quer na concepção das 

actividades expositivas. Contudo, que conteúdos e métodos 

expositivos se encontram no processo de musealização do 

cartaz? Esta foi uma questão que colocámos e que procurá-

mos verificar.

Cartaz em contexto 
Expositivo Físico
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A apresentação do cartaz em contexto expositivo pode ser 

analisada tanto em exposições temporárias como em exposi-

ções permanentes. Quisemos, desta forma, analisar a versa-

tilidades e os conteúdos expostos em museus onde o objecto 

gráfico é um dos principais elementos da colecção e da acti-

vidade expositiva [Le Centre de l’Affiche; Musée de la Publicit], assim 

como em instituições ligadas à Arte e História do Design 

[Victoria and Albert Museum] ou, ainda, em instituições, nas quais 

o cartaz detém uma grande relevância na colecção do museu 

[Museu Municipal de Faro; Museu Nacional do Teatro].

Do decurso da observação de acções expositivas onde o 

cartaz é instrumento da actividade museal, observamos a 

prática e os conteúdos museográficos que a seguir apresen-

tamos e comentamos, referente a duas exposições perma-

nentes e quatro exposições temporárias. Este contacto com 

os espécimes gráficos em contexto físico permitiu identificar 

e comparar modelos e tendências expositivas na apresenta-

ção do objecto de Design Gráfico. 

A sequência adoptada para a apresentação dos testemunhos 

do cartaz em contexto expositivo físico, não foi determinada 

pelo decorrer cronológico das visitas, mas orientada pela ti-

pologia expositiva e, no final, pelo critério demonstrativo que 

quisemos evidenciar. Começamos por abordagens de carac-

ter mais linear, sem grandes novidades quer em conteúdos 

revelados quer na apresentação em espaço físico e, finalmen-

te, passamos a exemplos mais particulares, de focalização e 

maior atenção na apresentação do cartaz. 
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Exposições Permanentes

Na apresentação do cartaz em exposição permanente, dete-

mo-nos nos seguintes exemplos:

• Museu Nacional do Teatro, em Lisboa|Portugal, uma das 

principais instituições nacional com a preocupação de con-

servar, documentar e expor o cartaz;

• Victoria and Albert Museum|V&A, em Londres|Reino Unido, 

considerado a nível internacional como o museu de maior 

dimensão dedicado à Arte e ao Design.
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Museu Nacional do Teatro.
Exposição Permanente – ‘Sala de Imprensa’.
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Museu Nacional do Teatro, em Lisboa|Portugal. 

[Observação realizada em Abril 2011]

O Museu Nacional do Teatro é uma instituição essencial no 

âmbito disciplinar da memória da actividade teatral, devido 

ao carácter efémero do espectáculo. Actua na preservação e 

exposição dos objectos teatrais, onde se incluem os cartazes 

de divulgação dos espectáculos. O cartaz como meio de anun-

ciar e divulgar um espectáculo teatral, tal como hoje o enten-

demos, começou a ser utilizado no século XIX, como ilustra a 

exposição de cartazes na “Sala da Imprensa” do espaço expo-

sitivo permanente do museu [F.097].

Na exposição de cartazes deste museu, é possível destacar 

exemplares pela sua raridade, como a apresentação do cartaz 

mais antigo da colecção, datado de 1863, referente à peça 

“Anjo da Paz” [F.097 B] produzido para a Academia Dramática e 

o cartaz da “Rua dos Condes” [F.097 C] com mais de 200 anos 

de existência e considerado peça única. São relevantes tam-

bém os núcleos expositivos com representação da produção 

do cartaz teatral de carácter político dos finais dos anos 40, 

os cartazes da Empresa de Vasco Morgado, dos anos 50|60  

[F.097 D] que se destacam pela composição gráfica marcada 

pela cor, o cartaz desenhado por Paulo Ferreira (1911-1999) em 

1939 [F.097 E] para o Teatro do Povo, ou até mesmo os cartazes 

do Teatro Cornucópia desenvolvidos desde 1975 pela cenó-

grafa Cristina Reis (n.1945) [F.097 G]. 

A maioria dos cartazes expostos é de artistas plásticos, dese-

nhadores, criadores gráficos de reconhecido mérito e repre-

sentam a História do Cartaz no teatro português, desde 1863 

até ao final do século XX. Contudo, a inexistência de legendas 

na maioria dos objectos gráficos expostos, assim como, a 

inexistência de um texto introdutório para contextualizar o 

discurso expositivo da “sala da Imprensa”, tende a remeter 

este núcleo de cartazes a simples objectos decorativos.

F.097
A | Sala de Imprensa. MNT Abril 2011

B | Cartaz “Anjo da Paz”, sem autor, 1863

C | Cartaz “Theatro da Rua dos Condes“
sem autor, séc. XIX

D | Cartaz “Flor do Crato“, sem autor, 1967

E | Cartaz “Vem aí o Tetaro do Povo“
Paulo Ferreira, 1938

F | Cartaz “Rosa do Adro“, sem autor, 1971

G | Cartaz “Labirinto de Creta“
Cristina Reis, 1982

H | Cartaz “Tarfugo“, sem autor, 1987

I | Cartaz “Ai que saltos me dá o caraça“
sem autor, sem data 

[Fotografias de Sílvia Rala]

A

B C

D
F

E

H I

G
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F.098
Parede A. Simulação do espaço expositivo, 
montagem Sílvia Rala.   

A| Cartaz “Harper’s Magazine”, 

James Pryde e William Nicholson, 1895 

B | Cartaz “Edwards’ Soup”,

Henry Blacklock & Co, 1900

C | Cartaz “Colmans´s Mustard”, 

John Hassall, 1899

D | Cartaz “ A Caiety Girl”, Dudley Hardy, 1893 
E | Legenda
F | Porta de acesso à sala de exposição 125c

A B

C D E F

Victoria and Albert Museum.
Exposição Permanente – ‘British Galleries’

F.099
Parede B. Simulação do espaço expositivo, 
montagem Sílvia Rala. 

A | Cartaz “ PeeK Frean”,
Thomas Kennington, sem data 

B | Cartaz “ Bovril”, sem autor, c. 1900
C | Cartaz “East india Tea Company”, 

sem autor, c. 1870
D | Cartaz “ Pears”, sem autor, 1900 
E | Legenda
F | Vitrina dos objectos de Design 

de Produto [Fotografia de Sílvia Rala]

A B C

F E

D
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Victoria and Albert Museum [V&A], em Londres|Reino Unido. 

[Observação realizada em  Maio 2010]

Neste museu, apesar de ser considerado o de maior dimensão 

dedicado à Arte e ao Design, verificamos que a exposição 

permanente de objectos de Design Gráfico é muito incomple-

ta, nomeadamente na que diz respeito à actividade museográ-

fica do Cartaz. Os cartazes encontram-se expostos na “British 

Galleries”, na galeria que liga a sala 123 à sala 125, num es-

paço expositivo de partilha com outros objectos museais no 

âmbito do Design de Produto, numa área muito reduzida e 

muito pouco ‘nobre’. É neste espaço de ‘ninguém’ que se 

encontra expostos um escasso número de oito exemplares 

do cartaz. 

Os cartazes que compõem esta apresentação estão colocados 

nas paredes do corredor da galeria e encontram-se dispostos 

da seguinte forma: do lado direito, que intitulamos como 

‘parede A’, ocupam toda a área em altura e largura, organiza-

dos em dois patamares [F.098]; no lado esquerdo, ‘parede B’, 

enquadram-se no espaço que circunscreve a vitrina dos ob-

jectos de Design de Produto [F.099]. 

Podemos concluir que o espaço expositivo determinado para 

a apresentação do cartaz na “British Galleries” do V&A não é 

o mais adequado. O visitante não tem o afastamento visual 

suficiente para apreciar a os objectos gráficos, principalmen-

te, os que se encontram na zona superior de observação.





247
4.2 • O Cartaz em Contexto Expositivo Físico

Capítulo 4 • O Cartaz em Contexto Museal

Exposições Temporárias

Na apresentação do cartaz em exposição temporária, elege-

mos os seguintes projectos expositivos: 

• “Cinema em Cartaz”, exposição baseada na colecção do 

Museu Municipal de Faro, apresentada na Galeria do Torreão 

Nascente da Cordoaria Nacional em Lisboa|Portugal;

• “À Table”, exposição temporária do Le Centre de l’Affiche, 

em Toulouse|França, instituição dedicada à musealização do 

cartaz;

• “La Belle Epoque de Jules Chéret : de l’affiche au décor”, 

uma exposição monográfica com obras dum pioneiro do 

cartaz no Musée de la Publicité (Les Arts Decoratifs), em 

Paris|França; 

• “Michal Batory, artisan de l’affiche”, uma exposição centra-

da na obra de um autor, no Musée de la Publicité (Les Arts 

Decoratifs), em Paris|França. 
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Exposição “Cinema em Cartaz”
Galeria do Torreão Nascente da Cordoaria Nacional

F.100
A | Fotografia de núcleo da expositivo 

– exposição “Cinema em Cartaz”
B | Legenda
C | Legenda e texto descritivo

[Fotografias de Sílvia Rala]

A

B C
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“Cinema em Cartaz”– Cartazes da Colecção do Museu Muni-

cipal de Faro, patente na Galeria do Torreão Nascente da 

Cordoaria Nacional em Lisboa. [10 Maio 2007 a 24 Julho 2007]

A exposição “Cinema em Cartaz”, organizada pela Câmara 

Municipal de Lisboa, patente em 2007 na Galeria Torreão Nas-

cente da Cordoaria Nacional e exposta anteriormente pelo 

próprio Museu Municipal de Faro, no âmbito da Capital Nacio-

nal da Cultura, em 2005, revela-nos momentos da história ci-

nematográfica e da criação de cartazes dos primórdios do 

cinema, onde a litografia era a principal técnica de impressão. 

A exposição apresentava sessenta e quatro exemplares dos 

cento e trinta e seis cartazes do núcleo de cinema da colecção 

de cartazes do cenógrafo português Joaquim António Viegas 

(1874-1946), com a presença de um grande número de carta-

zes de grandes dimensões [cerca 2,80 x 3,20], o que salienta, de 

imediato, o seu carácter singular.

A exposição estava organizada por núcleos temáticos no âm-

bito da 7ª arte. Cada destes núcleos temáticos era documen-

tado por um texto introdutório e pela apresentação de um 

conjunto de cartazes. Todos os exemplares estavam legenda-

dos e referenciados: título, realizador, produtor do filme, local 

e data, técnica de impressão, dimensão, casa litográfica, nú-

mero de inventário e, por vezes, um texto descritivo [F.100]. O 

assunto do texto reportava-se ao conteúdo do filme, à produ-

tora ou ao autor do cartaz. Nas referências aos criadores do 

cartaz, como Cândido Aragonês de Faria (1849-1911), Louis 

Maltastes (1862-1928), Maurice Lalau (1881-?), Gus Bofa (1883-

1968), Lorant-Heilbronn (1875|?) ou Leopolpo Metlicovitz (1968 

-1968), fazia menção ao percurso artístico e|ou à técnica e 

escolhas do autor na criação e representação da ilustração. 

Esta mostra representa um marco na história e na prática da 

criação do cartaz, entre o período 1904-1916. Destaca-se pela 

presença e estudo dos principais criadores e impressores da 

arte do cartaz de cinema, a nível internacional, que contribuí-

ram para a afirmação deste meio de comunicação como arte, 

no âmbito disciplinar do Design. 



F.101
A | Fotografia do espaço

de exposição “À Table“ 
B | Cartaz “Rivoire & Carret” [Litografia],         

Omnes, sem data
C | Cartaz “La Poule au pot” [Chapa], 

sem autor, 1960
D | Folha com a tabela de legendas 

dos objectos expostos.  

[Fotografias de Sílvia Rala]

A

B C

D

Exposição “À Table”
Le Centre de l’Affiche
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“À Table” – Cartazes da Colecção Le Centre de l’Affiche em 

Toulouse. [18 Setembro 2010 a 26 Novembro 2010]

Le Centre de l’Affiche, a única instituição municipal em Fran-

ça que se dedica à Arte Gráfica, nomeadamente à arte do 

cartaz, organiza o programa museográfico temático, para um 

período de 12 meses [entre Setembro a Agosto], durante o qual, 

desenvolve de duas a quatro actividades museológicas sobre 

um tema. Na temporada de 2010|2011 o museu expôs cerca 

de duzentos cartazes sobre o tema da Gastronomia, desen-

volvida em três exposições temporárias: “À Table” [18 Setembro 

2010 a 26 Novembro 2010], “Un Zeste de Villemot” [20 Dezembro 2010 

a 11 Março 2011], “Tchin tchin” [4 Abril 2010 a 11 Agosto 2011]. Da 

programação de 2010|2011, a exposição objecto da nossa 

análise, intitulada “À Table”, era composta por quarenta e 

dois elementos: trinta e sete cartazes, duas maquetas e três 

placas publicitárias [cartazes tridimensionais em esmalte], relativas 

ao período de 1890 a 1970. 

O discurso expositivo era composto unicamente pelos objec-

tos gráficos, sem estarem legendados, apenas numerados. A 

informação referente a cada objecto podia ser consultada 

numa folha A4, entregue conjuntamente com o bilhete de 

entrada, e composta por uma tabela divida em 5 colunas. A 

primeira coluna refere-se ao número atribuído a cada objecto 

exposto [1 a 42], a segunda ao autor, a terceira à data, a 

quarta ao título e, por fim, a quinta coluna ao processo de 

impressão [F. 101]. 

O método de apresentação e ‘legendagem’ do Le Centre de 

l’Affiche afigura-se pouco apropriado. No entanto, este méto-

do poderia tornar-se eficaz se a ‘tabela de legendas’ fosse 

transformada num folheto com características de mini-catálo-

go da exposição. A ‘tabela de legendas’ poderia ser ilustrada 

pelas imagens dos objectos museais e conter textos relativos 

às práticas criativas e técnicas das artes gráficas, área de 

interesse desta instituição.



F.102
Fachada do Musée de lÁffiche, 
Rue de Paradis, 18, Paris, 1978.

(BARGIEL, 2007, p. 10)
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As duas próximas exposições, objecto da nossa análise, são 

da responsabilidade Musée de la Publicité integrado na rede 

de museus Les Arts Decoratifs, em Paris. Trata-se de uma 

instituição privada com o objectivo de promover as artes 

aplicadas e desenvolver relações entre a cultura e a produção, 

a indústria e o Design, desde 1882. A organização man-tém 

os objectivos que lhe foram estipulados desde a sua criação: 

“entretenir en France la culture des arts qui poursuivent la 

réalisation du beau dans l’utile”[19]. Les Arts Decoratifs é 

constituído por quatro museus: o Musée des Arts Décoratifs, 

o Musée de la Mode et du Textile, o Musée de la Publicité e o 

Musée Nissim de Camondo (Les Arts Décoratifs).

O Musée de la Publicité criado em 1990, foi inicialmente o 

Musée de l’Affiche [F.102] inaugurado em 1978. Pretende ex-

plorar a dimensão histórica, criativa e sociocultural das artes 

gráficas e da publicidade (BARGIEL, 2007, p. 11). Arte por exce-

lência efémera. A colecção do museu é constituída por arti-

fícios do meio promocional, como cartazes do século XVIII 

até à Segunda Guerra Mundial e cartazes contemporâneos, 

desde 1950 até à actualidade, filmes publicitários, anúncios, 

etc. (Les Arts Décoratifs). 

A instituição organiza com regularidade exposições temporá-

rias no âmbito do cartaz, apresentando-o desde os primórdios 

deste objecto de comunicação até às criações contemporâ-

neas, como são exemplo as duas exposições objecto de aná-

lise neste capítulo.

[19]  
T.L.“Promover em França a cultura das artes 

que buscam a realização do belo no útil”

Les Arts Décoratifs. Paris. 
[Consult. 05 Abril 2011]. Disponível em 

WWW: <http://www.lesartsdecoratifs.fr/>. 
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Exposição “La Belle Epoque de Jules Chéret: 
de l’affiche au décor”
Musée de la Publicité

A A A

B

A B C

A
A

B C A D

F.103
Cartaz “Exposition Arts inCohérents”:

A | Maqueta [Guache sobre papel]
B | Cartaz [Litografia a P|B sobre papel], 1886 

C | Cartaz [Litografia a cor sobre papel], 1886

[Fotografias de Sílvia Rala] 

F.104
Cartaz “Exposition Arts inCohérents”:

A | Pedra Litográfica

B | Cartaz [Litografia a cor sobre papel], sem data  

[Fotografias de Sílvia Rala]

F.105
Cartaz “Exposition Le Courrier Français: 
Á L’Elysée Montmartre”:

A | Litografia sobre papel [Litografia a cor]
B | Litografia a preto e sépia 
C | Cartaz [Litografia cor vermelho]

D | Cartaz [Litografia a cor], 1891

[Fotografias de Sílvia Rala]
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“La Belle Epoque de Jules Chéret: de l’affiche au décor”– 

Musée de la Publicité (Les Arts Decoratifs), em Paris. 

[24 Junho 2010 a 7 Novembro 2010]

A exposição La Belle Epoque de Jules Chéret: de l’affiche au 

décor centra-se na figura pioneira e essencial da história do 

cartaz, Jules Chéret (1836-1932), considerado o inventor do 

cartaz moderno, um mestre nesta arte, “o pai do cartaz de 

cor”(DÉCORATIFS, 2011). O desenvolvimento das técnicas de im-

pressão, especialmente a litografia, no final do século XIX, 

permitiu a Jules Chéret explorar a nova tecnologia de impres-

são e tornar-se um especialista do cartaz ilustrado, como o 

próprio Jules Chéret ele próprio referiu:

«[À Londres] l’idée me vint d’exploiter à Paris cette spécialité en 
profitant des machines nouvellement inventées tirant à bon marché de 
grands formats. Je m’appliquai à créer un(e) mode artistique produisant 
en peu de couleurs le plus grand effet décoratif possible» [20]  

O plano da exposição assenta numa retrospectiva da sua obra 

como pintor, decorador e principalmente como criadores de 

cartazes. Os meios de informação patentes na exposição 

ilustram os processos de criação através das maquetas dos 

objectos gráficos, da identificação dos materiais e da técnica 

de impressão. O recurso à apresentação das pedras litográfi-

cas e da impressão das várias cores de um cartaz [F.103, F.104 e 

F.105] permite ao visitante o deleite e o conhecimento de todo o 

processo de criação e execução que nos reporta ao seu tempo 

[final do séc. XIX início do séc. XX] e destaca o Cartaz como um arte-

facto de Design que é portador de memória (RALA[E], 2011).

[20]  
T.L. “Em Londres tive a ideia de explorar em 

Paris esta especificidade tirando partido 
das máquinas recentemente inventadas 

conseguindo com um bom preço grandes 
formatos. Dediquei-me a criar um(a) 

modo(a) artístico(a) produzindo com 
poucas cores o maior efeito decorativo 

possível.” 

(La Belle Époque de Jules Chéret, 2010, p. 42)
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A

B

D E

F

C

F.106
A | Fotografia do espaço de exposição
B | Espaço de apresentação dos cadernos 

de ideias do designer Michal Batory
C | Vitrine com objectos construídos pelo 

designer Michal Batory para 
a composição dos cartazes

D | Cartaz “Vestis” [Impressão Offset], 2008.
E | Caderno de ideias [Esboço e Fotografias]
F | Vitrine com objecto utilizado para  

a composição do cartaz “Vestis”

[Fotografias de Sílvia Rala]

Exposição “Michal Batory, artisan de l’affiche: 
Musée de la Publicité
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“Michal Batory, artisan de l’affiche” – Musée de la Publicité 

(Les Arts Decoratifs), em Paris. [20 Janeiro 2011 a 30 Abril 2011]

O primeiro núcleo da exposição remete-nos para um espaço 

de atelier com os cadernos de esboços e construções tridi-

mensionais que fizeram parte do processo criativo de Michal 

Batory, um designer nascido em 1959 na Polónia e formado 

pela Escola Nacional de Artes de Lodz, cujo trabalho tem in-

fluências dos cartazes polacos, do surrealismo e do constru-

tivismo (RALA[E], 2011). 

A exposição mostra o processo de pesquisa em todas as 

fases de criação e concretização do trabalho de Design, re-

velando como Michal Batory esboça as ideias em papel, 

para depois as transformar num sistema de composição de 

objectos tridimensionais que fotografa para depois realizar a 

montagem gráfica do cartaz com recurso ao tratamento de 

imagem e|ou à fotomontagem aliado à composição de texto 

[F.106] (RALA[E], 2011). 

Neste quadro de referências, o Cartaz é reconhecido como 

uma peça de investigação artística e técnica, onde a decom-

posição e estudo dos componentes inerentes à produção do 

objecto de Design foram encarados como um conjunto de ar-

tefactos que permitiram a concepção de um projecto expositi-

vo de objectos do âmbito do Design (RALA[E], 2011). 



A

B

C

F.107

A | Espaço de exposição  
     Sebastião Rodrigues: Designer, 1995; 
     Capa do Catálogo da Exposição
     [Fonte: Biblioteca de Arte. FCG]
B | Cartaz da exposição
     António Garcia designer. Zoom in/Zoom out,     
     2010 [Fonte: http://www.mude.pt]
C | Fotografias do espaço de exposição

     1+1 Design Gráfico, João Machado+José Brandão 
[Fotografias de Sílvia Rala]



A apresentação do cartaz nos museus raramente incide sobre 

a condição específica deste objecto gráfico de Design. Geral-

mente, o conteúdo sobrepõe-se à natureza técnica e artística 

do suporte. O processo de criação e produção é quase sempre 

ignorado. No entanto, verificamos que ao nível de projectos 

expositivos monográficos pontuais, as boas práticas são mais 

fáceis de concretizar do que nos programas museográficos 

das instituições. Inserem-se nesta linha as exposições mono-

gráficas sobre designers, nomeadamente, a Exposição Sebas-

tião Rodrigues: Designer, Fundação Calouste Gulbenkian, Lis-

boa, Portugal, 1995, a Exposição António Garcia designer. 

Zoom in/Zoom out, Museu do Design e da Moda|MUDE, Lis-

boa, Portugal, 2010 e a Exposição 1+1 Design Gráfico, João 

Machado + José Brandão, Espaço Quadra, Matosinhos, Por-

tugal, 2012 [F.107]. 

Só alguns raros museus contemplam a abordagem do Design, 

informando sobre todos os aspectos, relativos à concepção e 

produção, reali-dades tão importantes para o conhecimento, 

compreensão e fruição da obra de Design no seu contexto 

disciplinar próprio. No âmbito des-tas excepções positivas, a 

nível de programa museográfico global [exposições permanentes e 

temporárias], merece destaque o caso do Museu da Publicidade 

em Paris, objecto particular desta observação. 

O Cartaz como Objecto 
Museal de Design
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O exemplo do Musée de la Publicité

O Musée de la Publicité, integrado na rede de museus Les 

Arts Decoratifs em Paris, foi o que mais desenvolveu as capa-

cidades museográficas, revelando ser o caso de referência na 

prática expositiva do cartaz, como podemos concluir da análi-

se do discurso expositivo e da estrutura organizativa das duas 

exposições realizadas em 2010|2011: “La Belle Epoque de Jules 

Chéret: de l’affiche au décor” e “Michal Batory, artisan de 

l’affiche”.

O programa museográfico do Musée de la Publicité, nas expo-

sições temporárias referidas anteriormente, assegura a tradi-

cional informação com recurso a uma grande e espectacular 

contextualização que se enquadra numa perspectiva de abor-

dagem própria do Design Gráfico, tanto no que diz respeito 

aos conteúdos expostos como ao processo científico e técnico 

de apresentação. As actividades museológicas e museográfi-

cas do Musée de la Publicité, relativas ao cartaz, são uma re-

ferência no reconhecimento do Design como campo disciplinar 

próprio e bem patrimonial (RALA[E], 2011).

As exposições apresentadas são um lugar de educação, co-

nhecimento e fruição do objecto|cartaz. Numa visita a este 

museu são identificáveis os seis tipos de experiências referi-

dos por KOLER N. e KOLER P. (2001): entretenimento através da 
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visita ao percurso da exposição; sociabilidade na partilha do 

espaço expositivo com outros visitantes; experiência e apren-

dizagem na recolha e aquisição de informação e na reflexão 

dos modelos e práticas metodológicas de criação em Design; 

experiência estética na comparação e avaliação dos objectos 

gráficos na qualidade de composição gráfica, semelhanças e 

diferenças dos processos de Design do autor; experiência 

comemorativa no testemunho histórico de um passado lon-

gínquo ou recente visível na alteração dos materiais, técnicas 

e práticas profissionais do Design; satisfação na contempla-

ção dos objectos gráficos como obras de arte e documentos 

históricos de valor cultural, patentes numa exposição de âm-

bito disciplinar das Artes Gráficas e do Design (RALA[E], 2011).

“Os objectos como fonte de conhecimento deverão ser tidos, cada vez 
mais, em consideração na construção e análise da história e compreensão 
do mundo, dado que contêm em si informação muito valiosa. Importa 
saber procurar, registar e sistematizar os dados encontrados nos diversos 
estudo efectuados, de forma a facilitar a utilização desta informação 
para obter uma melhor percepção do passado. Neste ponto os museus 
assumem uma importância extrema, dado que é destes a responsabilidade 
de os estudar e divulgar e perceber o(s) seu(s) significado(s) dentro do 
tempo no qual foram utilizados e/ou criados.”
(MATOS, 2007, p.92)

Os discursos museográficos sobre o Cartaz partindo da aná-

lise da metodologia projectual do Design Gráfico e suas téc-

nicas de produção, devem ser entendidos como instrumentos 

da construção de conhecimento sobre o Design (RALA[E], 2011). 

O cartaz adquire a função da educação no qual o visitante 

recusa o sentido da mensagem e reconhece o seu valor como 

elemento de política cultural, ao contemplar o Design gráfico 

com valores da sociedade contemporânea. A organização dos 

núcleos de bens patrimoniais do Design com base em discur-

sos museográficos adequados e enquadrados pelos princípios 

da Nova Museologia e das Novas Museografias permite a 

preservação da memória histórica e a compreensão contem-

porânea dos espécimes gráficos (RALA[E], 2011).
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Síntese Conclusiva

O estudo das Colecções Museais e Arquivísticas online obser-

vadas permitiu-nos verificar que o artefacto, como documento 

e obra de arte, encontra-se maioritariamente inserido e dispo-

nibilizado para consulta no ciberespaço em museus e bibliote-

cas, razão pela qual, doze dos catorze exemplos, se encontram 

integrados em núcleos de relações de bens inventariadas. 

Relativamente aos modos de visualização, podemos identificar 

três modelos de apresentação: Lista [apresentação em forma de lis-

tagem], Álbum [apresentação em forma de galeria] e Tabela [apresenta-

ção em formato de matriz]. Quanto aos conteúdos identificamos os 

seguintes critérios: nível 1–apresentação do conjunto de ob-

jectos; nível 2–página de conteúdo individual do objecto; e 

por vezes, nível 3–a visualização isolada da imagem do cartaz. 

Os modelos com maior predominância são a apresentação em 

formato de lista e álbum, com apresentação da imagem junta-

mente com conteúdos informativos. 

Os conteúdos informativos mais frequentes são: a imagem, o 

título, o número de inventário, o autor e a datação. No entan-

to, não existe uniformidade, verificando-se que único conteú-

do dominante em ambos os níveis de comunicação, excepto 

no formato de tabela, é a visualização da imagem. Todos os 

Síntese Conclusiva
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outros conteúdos informativos [Anuncia; Anunciante; Assunto; Au-

tor; Categoria; Datação; Descrição; Dimensões; Direitos Autor; Editor; Entra-

da; Formato Imagem; Fotografo; Instituição Tutelar; Link|URL; Local de Exe-

cução; Local de Impressão; Localização; Materiais e Técnicas; Número de 

exemplares na colecção; Número Inventário; Observações; Processo Impres-

são; Subcategoria; Supercategoria; Temática|Assunto Língua; Tipo; Tiragem; 

Título] variam consoante os critérios de cada instituição. Muito 

raramente, encontram-se discriminados os processos, as 

técnicas e os materiais utilizados na criação do objecto gráfi-

co, elementos informativos de valor acrescentado como tes-

temunho do âmbito disciplinar do Design Gráfico. 

Habitualmente, o bem histórico-artístico do Design, quando 

não inserido inicialmente em colecção de “cartazes” é incor-

porado nas colecções como objecto das Artes Plásticas, das 

Artes Decorativas, da Arquitectura, do Design e, raramente, 

como objecto de Design Gráfico com valor documental e 

museal. Constatamos também que, cada vez mais, as insti-

tuições partilham online a informação da documentação das 

suas colecções, inclusivamente a do cartaz. No entanto, é 

necessária maior articulação entre Design Museologia e Mu-

seografia, nomeadamente na definição de critérios de análise 

dos objectos de Design, assim como, na planificação e orga-

nização dos conteúdos, uniformizando e integrando nos 

campos de documentação museológica do objecto gráfico – 

cartaz – critérios de registo e análise de âmbito disciplinar do 

Design, e aplicar esta norma no processo de arquivo docu-

mental museológico com aplicabilidade em projectos museo-

gráficos. 

No que se refere ao cartaz em contexto expositivo físico, pa-

tente em actividades expositivas permanentes e temporárias, 

cada identidade observada destaca-se por particularidades, 

reveladas nos conceitos e discursos expositivos adotados. 

Podemos agrupar os conteúdos e as abordagens expositivas 

em dois grupos: os museus que se limitam a apresentarem o 

objecto físico e os que permitem leituras mais complexas no 

âmbito disciplinar do Design Gráfico.
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Geralmente são descurados os critérios de análise do cartaz 

segundo a disciplina do Design Gráfico, sem atender à inves-

tigação e apresentação das metodologias e componentes de 

criação [tipografia, ilustração, fotografia, composição] e produção grá-

fica [técnicas impressão]. Os conteúdos disponibilizados nos pro-

jectos museográficos expositivos de algumas instituições 

[Museu Nacional do Teatro, Victoria and Albert Museum|V&A, Museu Municipal 

de Faro, Le Centre de l’Affiche] apresentam o cartaz, quase sempre 

através da exibição do documento [objecto físico], acompanhado 

da legenda de identificação da instituição tutelar, número de 

inventário, autor, data, técnica de impressão, e por vezes com 

um breve texto descritivo do tema apresentado no cartaz.

Pelo conceito e discurso museográfico, o Musée de la Publici-

té destaca-se como caso de referência na abordagem do 

Cartaz como objecto museal de Design. As exposições tem-

porárias perspectivam-se numa abordagem própria do Design, 

quer nos conteúdos gráficos expostos como no processo 

científico e técnico de apresentação. Ilustram os meios e os 

processos de criação e execução do objecto como um artefac-

to portador de memória, encarado como uma peça artística e 

técnica do âmbito disciplinar do Design Gráfico, onde a de-

composição e o estudo dos componentes inerentes à metodo-

logia, aos processos, aos materiais, às técnicas são recursos 

informativos primordiais. As exposições são lugar de entrete-

nimento e sociabilidade, com dimensão pedagógico|didáctica 

e apreciação estético|comemorativa. Configuram-se como um 

‘espaço de memórias’ histórico-artísticas na contemplação do 

cartaz como documento e obra de arte de âmbito disciplinar 

das Artes gráficas e do Design com valor cultural.

Síntese Conclusiva
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Nota Introdutória

Este capítulo apresenta o cartaz como objecto de valor cultu-

ral e museal, formalizando a contextualização do produto 

gráfico e equacionando as definições do ‘cartaz’, como ponto 

de partida para analisar a função e a forma deste artefacto do 

Design Gráfico. Nesta relação entre a função e a forma, refe-

rimos as tipologias comunicativas e destacamos a categoria 

específica do nosso objecto de estudo – o Cartaz Cultural. 

Abordamos a função do Cartaz Cultural em duas narrativas 

históricas: a do contexto comunicacional e a do contexto 

técnico-artístico. Com base numa leitura teórico-crítica, 

identificamos dois ciclos de vida do cartaz: o do ‘tempo cur-

to’, marcado pela prevalência da apresentação da mensagem; 

e o do ‘tempo longo’, correspondente à permanência e inclu-

são em contexto arquivístico e museal. Assim, procuramos 

desenvolver o seu enquadramento no novo ciclo de vida, 

questionando como pode o Cartaz Cultural adquirir a nova 

dimensão como objecto de Design de valor patrimonial em 

contexto museológico.

Em seguida, equacionamos a problemática concreta do Novo 

Ciclo de Vida do Cartaz Cultural, entendido como obra gráfica 

de comunicação artístico|documental. Objecto de uma efec-

tiva patrimonialização, em contexto arquivístico ou museal, o 

Nota Introdutória
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Cartaz torna-se, simultaneamente, documento e obra de arte. 

Testemunho material do tempo em que foi produzido, adquire 

o estatuto de “peça de museu” e ganha condição de perma-

nência temporal e de universalidade. Para potenciar esta nova 

dimensão e cumprir a missão de objecto de memória, o Car-

taz insere-se em processos de musealização, com base nos 

princípios da Nova Museologia e através dos instrumentos e 

procedimentos das Novas Museografias.

A integração do Cartaz Cultural como objecto museal de De-

sign obriga à aplicação das regras de documentação museo-

lógica internacional e nacional e à garantia de que o objecto é 

abordado na sua verdadeira especificidade. Neste âmbito, 

apresentamos uma proposta de Gestão Museológica do Car-

taz Cultural que contempla os dois níveis.



“Posters are still extremely important in our culture. Contrary to all 
predictions, the form has not lost meaning or disappeared in competition 
with electronic media. It has kept its place and even become more 
important on a global scale” [21]

(RIVERS, 2007, p. 114) 

Cartaz como Objecto 
de Design Gráfico 

e Valor Patrimonial

[21]  
T.L. “Os cartazes são ainda extremamente 

importantes na nossa cultura. 
Contrariamente a todas as previsões, a 
sua forma não perdeu significado nem 
desapareceu ao competir com os meios 

electrónicos, mas preservou o seu lugar e 
tonou-se ainda mais importante a  uma 

escala global”
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Contexto Histórico, Cultural e Artístico

O cartaz edital tem as suas raízes na antiguidade com o perga-

minho utilizado com suporte de comunicação, mas é com a 

invenção da imprensa por Gutenberg no século XV que se ve-

rifica uma nova etapa, intensificada com a produção editorial 

no século XVI, porém, é com a litografia que ganha mais des-

taque e é considerado como o primeiro meio gráfico da comu-

nicação publicitária, na segunda metade do século XIX. 

A introdução da técnica de impressão litográfica na produção 

de cartazes foi um marco muito importante na sua história. 

Editores, artífices e tipógrafos exploraram a nova técnica de 

impressão, como é o caso de Jean-Alexis Rouchon (1794-

1878), um fabricante de papel de parede, que através do 

método “xylo-stéreo-chromie”[22] imprimiu um cartaz a cores 

de grandes dimensões  com cerca de 280x220cm [F.108A]. Con-

tudo, o criador do cartaz, tal como o entendemos hoje, foi 

Jules Chéret (1836-1933), o talentoso técnico litógrafo que 

aperfeiçoou a impressão do cartaz em grandes pedras lito-

gráficas a cores (BARGIEL-HARRY RÉJANE, 1985, p.10 e 12).

[22]  
Transferência da imagem através de 

matrizes saturadas de cor para o papel e 
a impressão do texto com o auxílio de 

letras móveis [caracteres] que concluía a 
ilustração do cartaz.
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[23]  
T.L. “No último trimestre do século XIX, 
actividades novas tais como o Design de 
cartazes, anúncios e material 
promocional impresso foram agrupadas 
sob o termo “publicidade artística”. A 
nova prática que emergiu tinha raízes na 
tipografia mas alargou o seu leque de 
aplicações, influenciando por sua vez o 
desenvolvimento do design das fontes, 
da legibilidade e da relação texto-
imagem.”

F.108
A | Jean-Alexis Rouchon (1794-1878):

cartaz, 1864. 
(BARGIEL-HARRY, 1985, p.29)

B | Jean-Alexis Rouchon (1794-1878): cartaz, 
Sec. XIX. Col. Biblioteque Nationale de 
France.
http://expositions.bnf.fr/rouge/bande/
grand/92.htm

C | Jules Chéret (1836-1932): cartaz, 1896. 
Col. Biblioteque Nationale de France.
http://www.europeana.eu/

D | Jules Chéret (1836-1932): cartaz, 1878. 
Col. Biblioteque Nationale de France.
http://www.europeana.eu/

A

C

B

D

A partir da metade do século XIX, o cartaz, foi considerado 

um marco na vida económica, social e cultural, aliado à apre-

sentação e promoção de produtos e atracção de público para 

eventos sociais (HOLLIS, 2005. p.5). No contexto da cultura ur-

bana, o cartaz ganha um estatuto de função mediadora entre 

o anunciado e as pessoas. 

“In the last quarter of the nineteenth century, new activities such as the 
design of posters, advertisements, and printed promotional material 
were grouped under the term “artistic advertising”. The new practice that 
emerged had its origins in typography but extended its field of application, 
influencing in return the development of letter design, legibility, and the 
text-image relationship.” [23]  

(WLASSIKOFF, 2005, p. 8)



5.1 • O Cartaz como Objecto de Design  Gráfico de Valor Patrimonial
Capítulo 5 • Cartaz Cultural: Novo Ciclo de Vida do Objecto Gráfico 279

Deste o início da História das Artes Gráficas e do Design que 

o cartaz foi um objecto com grande impacto perante a socie-

dade, no qual o artista, o projectista, o designer, deixaram o 

registo da evolução da linguagem gráfica, dos materiais e do 

processo de execução.

Ao procurar uma definição de cartaz, recolhemos registos 

em diversos tipos de obras, desde as de carácter sistemati-

zante e enciclopédico, com as de autores com visões mais 

especializadas. 

No Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Edi-

torial Verbo, figura a seguinte definição:

“Cartaz. Papel de grandes dimensões, impresso, ou feito manualmente, 
que contém uma mensagem pública, expressa através de texto escrito 
ou imagem, que se afixa em lugar onde possa ser visto por aqueles a 
quem se destina.”
(Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, 2001, p. 715)

Para The Oxford English Dictionnary, o cartaz aparece com 

uma definição mais sintética, caracterizado como um painel 

colocado ou exposto num espaço público como anúncio ou 

publicidade: 

“Poster. A placard posted or displayed in a public place as announcement 
or advertisement.”
(The Oxford Enghish Dictionary, 1991 [1989], p. 193)

No Dictionnaire Alphabetique & Analogique do lexicógrafo 

francês Paul Robert (1910-1980), cartaz é uma folha impressa 

destinada a trazer ao conhecimento do público, e afixado em 

suportes murais ou em espaços reservados:

“Affiche. Feuille imprimée destinée à porter qqch. à la connaissance du 
public, et placardée sur les murs ou des emplacements réservés.”

(ROBERT, 1977, p.31)

Na Enciclopédia Luso Brasileira de Cultura, Mário Raposo 

apresenta uma definição mais desenvolvida de cartaz, refe-

rindo a sua função comunicativa e a sua condição efémera:  

“Cartaz - De entre os diversos meios de que se serve a publicidade, a 
fixação de Cartaz geralmente rectângulos de papel colados em muros ou 
placas de madeira, ou outros materiais, destinados especialmente a tal 
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fim, e colocados em lugares públicos de notória afluência ou passagem 
– constitui um dos mais usados e espectaculares. De natureza efémera, 
sujeito a deteriorar-se rapidamente com as intempéries ou a sofrer os 
mais variados vandalismos, o Cartaz, foi, inicialmente, utilizado para 
anunciar próximos acontecimentos para os quais havia interesse em cha-
mar atenções”
(RAPOSO, imp. 1998, p. 118)

The New Encyclopaedia Britannnica destaca a função publi-

citária e o papel do cartaz na transmissão de mensagens e 

promoção de produtos, relevando o impacto e a eficácia e 

acrescenta a compreensão do cartaz como obra de arte:

“Poster, printed paper announcement or advertisement that is exhibited 
publicly. Whether promoting a product, event, or sentiment (such as 
patriotism), a poster must immediately catch the attention of the 
passerby. There is no set way to accomplish this; success can stem, for 
example, from the instantaneous impact of a concise, striking design or 
from the sumptuous appeal of an ornate work of art. By extension, the 
term poster is used to denote a paper printed for display as a novelty or 
as a work of art.” [24]

(The New Encyclopaedia Britannica, 1993 [1768-1771], vol.9, p. 639)

Na Encyclopaedia Universalis, Marc Thivolet refere que o 

cartaz é produto da sociedade da imagem e acentua a dupla 

efemeridade do objecto, devido à transitoriedade da mensa-

gem e ao curto tempo de vida:  
“Affiche, Doublement éphémère, par le caractère transitoire de 
l’événement ou de l’objet qu’elle est chargée d’évoquer et par la brièveté 
de son exposition, l’affiche reflète un aspect important mais fuyant de 
la réalité économique, sociale et culturelle. En raison de l’éparpillement 
et de la variété de ses figurations, elle va à l’encontre de la représentation 
idéalisée et statique que la société aime donner d’elle-même. Elle est un 
inconscient qui fonctionne au grand jour, qui «crève les yeux» et qui, 
par la dispersion de ses manifestations, prend l’attention en défaut. Elle 
brise l’homogénéité du milieu naturel et contredit, par ses «écrans», 
l’uniformité de l’espace-temps quotidien qu’elle contribue cependant à 
renforcer par des moyens détournés. Elle grossit, par l’image et le slogan, 
l’importance de l’objet ou de l’événement évoqué, qu’elle situe comme 
marchandise. Politique, patriotique, elle sait mettre en œuvre ses 
capacités de séduction et de persuasion pour fabriquer de toutes pièces 
un objet idéologique.“ [25]

(THIVOLET, 1989 [1968], p. 353) 

[24]  
T.L. “Cartaz, anúncio de papel impresso 
ou propaganda que é exibido 
publicamente. Quer promover um 
produto, evento ou sentimento (como 
patriotismo), um cartaz deve 
imediatamente chamar a atenção do 
transeunte. Não há nenhuma maneira 
definida para conseguir isso; sucesso 
pode originar-se, por exemplo, do 
impacto instantâneo de um projecto 
conciso e surpreendente ou a partir do 
apelo sumptuoso de uma obra de arte 
ornamentada. Por extensão, o termo 
cartaz é usado para denotar um papel 
impresso para a exibição de uma 
novidade ou uma obra de arte.” 

[25]  
T.L. “Cartaz, duplamente efémero pela 
natureza transitória do evento ou pelo 
que o objecto evoca e pela brevidade da 
sua exposição, o cartaz reflecte algo 
importante, mas fugindo da realidade 
económica, social e cultural. Devido à 
dispersão e variedade de suas 
representações, contraria a 
representação idealizada e estática que 
a sociedade gosta de dar a si mesmo. É o 
inconsciente que trabalha para o grande 
dia, que “explode olhos” e, pela 
dispersão das suas manifestações, toma 
a atenção no padrão. Quebra a 
homogeneidade do ambiente natural em 
contradição com as «telas», a 
uniformidade do espaço-tempo diário, 
ajuda a reforçar os meios em torno. 
Cresce a imagem e o slogan, a 
importância do objecto ou do evento 
mencionado, como uma mercadoria. 
Política, patriótica, sabe implementar 
capacidade de sedução e persuasão para 
fabricar um propósito ideológico.” 
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Na visão dos especialistas o cartaz é abordado com mais 

profundidade e em diversas vertentes. Para Margaret Tim-

mers, que durante vários anos foi directora da Secção de 

Obras Impressas do Departamento de Livros, Desenho e 

Pintura do Museu Victoria & Albert de Londres, é difícil ter-

mos uma definição precisa de ‘cartaz’. Mas, considera que 

de um modo geral, o cartaz pode ser definido pela sua forma 

e função. Na sua função, o objecto gráfico, é essencialmente 

um produto de comunicação entre uma força activa e reacti-

va: o anunciante tem uma mensagem para vender e o público-

-alvo deve ser persuadido a comprar a mensagem. No que se 

refere à forma, geralmente é identificado por características 

de tamanho, forma e materiais e por meio das técnicas de 

produção e comunicação. Na criação e produção do artefac-

to de Design, Timmers também afirma que, usualmente, os 

materiais utilizados são tinta sobre papel e o cartaz é repro-

duzido por meio de um processo de impressão. A forma ba-

seia-se, frequentemente, numa combinação de texto e ima-

gens. Porém o texto ou imagem podem ser usados isolada-

mente. Relativamente à estratégia comunicativa pode variar, 

do anúncio simples ao apelo emocional, moral, intelectual ou 

de propaganda (TIMMERS, 1998, p. 7 e 8).
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Tipologias Comunicativas

O Cartaz como produto de comunicação difere em género, 

mediante o objectivo da mensagem. Podemos identificar cin-

co tipologias comunicativas: Cartaz Cultural; Cartaz Publici-

tário; Cartaz Político [propaganda]; Cartaz Informativo e Didác-

tico; e Cartaz Social [F.109].

Dentro do universo das tipologias do cartaz, o nosso estudo 

centra-se na análise do Cartaz Cultural, assim designado pelo 

facto de o seu conteúdo estar relacionado com mensagens 

ou interesses sociais e culturais ou vinculado a acontecimen-

tos importantes desta mesma natureza (BESTLEY, 2003, p.6). 

Caracteriza-se, ainda, pela sua qualidade plástica e artística 

e, consubstancia um valor histórico e documental. 

O reconhecimento da importância do cartaz como objecto 

cultural reporta ao final do século XIX, onde o cartaz foi reco-

nhecido como elemento de colecção e respeitabilidade cultu-

ral, com a publicação do livro Les Affiches Illustrées [F.110], de 

Ernest Maindron (1838-1908) em Paris em 1886 (HOLLIS, 2005,p.9).

F.110
Enest Maindron: Les Affiches Illustrées, 

Paris, G. Boudet, 1886.



Cartaz Político

Promove campanhas
 e ideias políticas.

Cartaz Informativo 
e didáctico

Comunica mensagens
 educativas.

Cartaz Social

Promove campanhas
 humanitárias.

Cartaz Publicitário

Anuncia e divulga
 produtos e serviços.

Cartaz Cultural

Anuncia e divulga 
espectáculos e eventos 

culturais.
A

A

C

E

G

I

B

D

F

H

J

 Tipologias Comunicativas do Cartaz. 

F.109
A | Carlos Botelho, 1943

B | Sena da Silva, 1959

C | Carlos Rocha, 1943

D | Fred Kradolfer, anos 40

E | José Carlos Rocha, 19??

F | José Brandão, 1976

G | sem autor, 2010

H | sem autor, sem data
I | João Machado, 2000

J | sem autor, sem data

Fonte:
A a D Designer|Coleccio-
nador José Carlos Rocha. 
F Designer José Brandão
G e J Fotografias Sílvia Rala
I Designer João Machado
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“Ernest Maindron curated an exhibition on the history of advertising in 
1889 and wrote two books on the poster, the first appearing in 1886 and 
the second a decade later. […] he was keen to establish the validity of 
the poster as an art form. […] insisted that the poster had a distinguished 
heritage, like any other fine art.” [26]  

(VERHAGEN, 1995, p. 110)

O cartaz, cuja mensagem se remete a assuntos de natureza 

e âmbito cultural, é um produto com grande importância no 

campo do Design de Comunicação, com valor histórico e 

patrimonial. Trata-se de um objecto gráfico com mensagem 

efémera em espaço público, mas com valor artístico, técnico 

e social que abrange uma realidade diversa e representativa 

das regras de composição no âmbito disciplinar do Design 

(RALA[B], 2010).

[26]  
T.L. “Ernest Maindron foi o curador de 

uma exposição em 1889 sobre a história 
da publicidade e escreveu dois livros 
sobre o cartaz publicitário, tendo o 
primeiro sido publicado em 1886 e o 

segundo uma década depois. […] Estava 
determinado a instituir o cartaz 

enquanto forma de arte, […] defendendo 
que tinha um património nobre, como 

qualquer outra das belas artes.”
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Ciclos de Vida do Objecto Gráfico

O designer José Brandão (n.1944), um autor de referência no 

Design Gráfico em Portugal, evidência, claramente, a condi-

ção comunicativa e criativa do cartaz, que está na génese da 

sua concepção e finalidade, marcando a sua vocação e capa-

cidade de comunicação e no primeiro ciclo de vida, prevalece 

a exposição em espaço público para informar e apelar:  

“O cartaz é o objecto de design gráfico que, numa só peça, melhor revela 
as potencialidades e a qualidade do seu autor.
Descendente “moderno” da inscrição mural e do velho edital, assumiu 
um papel relevante a partir de meados do século XIX, dada a sua 
capacidade de comunicação em ‘larga escala’ de uma determinada 
informação ou ideia.”

(BRANDÃO, Maio 2003)

No processo de concepção, o designer, ao trabalhar as formas 

visuais de modo apropriado, pode dirigir a mensagem para um 

público específico, organizando, comunicando as mensagens, 

anunciando ou divulgando um produto ou uma ideia, da forma 

mais eficiente (BHASKARAN, 2007, p.6).

Ian Noble, professor na Graphic Design Schoolde Londres 

destaca a importância dos criativos na concepção de um 

produto gráfico que transporta consigo uma carga simbólica, 
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na qual a intenção do cartaz é identificar, informar e promover 

a mensagem em espaço público (BESTLEY R. e NOBLE I: 2002, p.66):

“[...] los diseñadores de carteles comunicam su mensage utilizando 
una metáfora visual para transmitir une serie de ideas y temas 
complejos. La destilación de una idea en una única imagem afecta 
directamente a la eficacia del cartel como medio de comunicación. En 
muchos casos, las imágenes empleadas poseen una comprensión 
universal, [...] para que la idea sea comprendida en su totalidad.” [27]  

Segundo Andrew Howard [28], profissional na área de Design 

Gráfico,”[...] uma das formas mais resistentes do Design de 

Comunicação é o cartaz. Mais do que qualquer outro meio, o 

cartaz foi sempre visto como uma oportunidade para o desig-

ner provar todas as suas capacidades. É a clássica amálgama 

de texto e ilustração ou símbolos gráficos que produz uma 

imagem única e integrada” (SILO, 2006, p.3).

Ao contrário da obra pictórica, o cartaz, tem acima de tudo, 

um carácter informativo (THIVOLET, 1989 [1968], p. 354) .Os ele-

mentos gráficos transportam uma mensagem semântica e 

estética, com a finalidade de transmitir uma ideia através de 

uma vasta combinação de signos. A percepção das imagens 

permite uma leitura de função informativa [informar] e função 

apelativa [ao consumo ou à sensibilização]. 

“O «senhor-que-anda-pela-rua» vai quási sempre assoberbado por pro-
blemas que não lhe permitem prestar muita atenção aos assuntos de 
publicidade. O movimento de carros e transeuntes força-o a tomar certas 
cautelas, em defesa própria. Tendo que lutar contra tantos factores con-
trários à sua acção, o cartaz necessita de ser bem visível, para resultar.
Por isso, na sua factura técnica se empregam cores e dimensões destina-
das a atrair o «senhor-que-anda-pela-rua», gritando-lhe um nome ou 
uma marca, em palavras breves que possam ser lidas durante os pouco 
segundos de atenção que ele pode dispensar.”

(PEREIRA, 1942, p. 41)

O ciclo de vida do cartaz cultural inicia-se na conceptualiza-

ção e formalização do projecto gráfico com o propósito de 

divulgar uma mensagem em espaço público. Neste quadro 

de referências, o cartaz inscreve-se na criação de Design 

contemporâneo. 

[27]  
T.L. “[...] os designers gráficos que 
concebem cartazes comunicam a sua 
mensagem recorrendo a uma metáfora 
visual para transmitir um conjunto de 
ideias e temas complexos. A transmissão 
de uma ideia através de uma única 
imagem afecta directamente a eficácia do 
anúncio enquanto meio de comunicação. 
Em muitos casos, as imagens utilizadas 
são de uma compreensão universal, [...] 
para que a ideia seja compreendida na sua 
totalidade.”

[28]  
Comissário da “Uma exposição de cartazes 
de rua: Parte da série idiomas: uma 
exploração de linguagens visuais no 
design de comunicação.” realizada em 
2006 no porto.
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No tempo de divulgação, o objecto gráfico releva-se dupla-

mente efémero, pelo que evoca e pelo breve período de ex-

posição no espaço de apresentação (THIVOLET, 1989 [1968], p. 

353), onde, muitas vezes, o domínio da imagem do cartaz se 

funde e se arrasta em murais em massa (BARGIEL-HARRY RÉJA-

NE, 1985, p.7)  [F.111].

“[N]as nossas rotinas diárias, em todos os nossos movimentos nas 
cidades, somos confrontados com um vasto leque de informação visual. 
Alguma é acidental, faz parte do tecido do mundo físico e material – 
cores, formas e texturas – tanto arquitectónico como orgânico. Mas há 
também outro tipo de material, concebido e desenhado especialmente 
para chamar a nossa atenção. […] Quer olhemos ou deixemos de olhar 
para estas coisas, nós vemo-las todos os dias, quer queiramos quer não. 
Elas fazem parte da paisagem visual que habitamos […].”
(HOWARD, in SILO, 2006, p.2) 

A mensagem do cartaz, à medida que é percepcionada pelos 

observadores, perde valor semântico e surge a desvalorização 

do impacto visual das formas e das cores. Segundo Abraham 

Moles (1920-1992) “A mensagem estética empobrece a cada 

instante, em benefício da mensagem semântica […]”(MOLES, 

2004 [1969], p. 49). O cartaz tem um período de vida curto de 

informação e promoção, de semanas a alguns meses em es-

paço público. 

F.111
Louis Carrier-Belleuse (1848-1913), 
L’Étameur. Obra de arte pública em 

suporte mural, 1882. 

(La Belle Époque de Jules Chéret, 

2010, p. 115)
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Na sua origem, os cartazes são feitos para serem apresenta-

dos na rua e não para serem expostos nos museus. Por isso, 

muitas vezes desaparecem ou deterioram-se depois de te-

rem cumprido a sua função imediata. No entanto, eles são 

obras de criação de Design e, como tal, têm um valor social 

e cultural. O conflito entre o pragmatismo e imediatismo 

publicitário e a condição estética do cartaz está, muitas ve-

zes na origem da minimização do cartaz como documento e 

obra de arte.    

“Initialement, les affiches ne sont pas faites pour entrer au musée : 
elles sont imprimées pour aller dans la rue où elles montrent les vertus 
du produit comme outil du bien-être. Pourtant certaines auront une 
deuxième vie, leur vie artistique qui commence à peu près au moment 
où la première se termine, où les résidus des décollages sont partis dans 
la poubelle mais où quelques exemplaires privilégiés sont sauvés par des 
amateurs de détournement esthétique. Il y a alors une période difficile 
dans l’intégration de l’affiche à la culture, celle où ayant usé sa valeur 
de choc publicitaire, elle n’a pas encore acquis le prestige mérité par sa 
forme esthétique. C’est à ce moment là qu’elle s’égare, qu’elle risque de 
se perdre, quelquefois définitivement, dans les aléas de son existence 
visuelle.“ [29]

(BARGIEL-HARRY RÉJANE, 1985, p. 4) 

Para Charlotte & Peter Fiel, “O design gráfico nunca é o 

próprio fim.” (FIEL, 2001, p. 136)  “[…] O bom design gráfico leva 

o espectador a meditar, muitas vezes inconscientemente, 

sobre combinações potentes de palavra e imagem. O bom 

design gráfico é sempre memorável” (FIEL, 2001, p.70) . Mas o 

factor tempo tem uma densidade própria que também inter-

fere com a natureza dos objectos e com a experiência e a 

vivência do sujeito, como refere o historiador americano 

Georges Kubler (1912-1996) na sua obra de referência, intitu-

lada The Shape of Time. The remarques on the history of 

things, publicada em 1962 e posteriormente traduzida e edi-

tada em diversas línguas. 

[29]  
T.L. “Inicialmente, os cartazes não são 
feitos para entrar no Museu: são 
impressos para ir para as ruas onde 
mostram as virtudes do produto como 
uma ferramenta para o bem-estar. Mas 
alguns terão uma segunda vida, a vida 
artística que começa quando termina a 
primeira, onde os resíduos da 
descolagem são deixados no lixo, onde 
alguns exemplares privilegiados são 
salvos por amadores do desvio estético. 
Em seguida, há um período difícil na 
integração do cartaz para a cultura, onde 
ter gasto seu valor de choque de 
publicidade, ele ainda não adquiriu 
prestígio ganhado por sua forma 
estética. É neste momento que ela por 
engano, que ele pode ser perdido, às 
vezes de forma permanente, no traçado 
da sua vida visual. “
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“Como a duração pode ser medida pelos dois modelos de idade absoluta 
e idade sistemática, o tempo histórico parece ser composto por muitos 
invólucros, para além de ser um mero fluxo do futuro para o passado 

através do presente. [...] Conclui-se daqui que os movimentos auto-
determinados são necessariamente breves e que os movimentos guiados 
constituem habitualmente a substância da história.” 

(KUBLER, 1998, p.136 e 161) 

O cartaz, após cumprir o papel de informar, pode conceber a 

narração histórica individual [discurso narrativo e criativo de um ob-

jecto gráfico em particular] e colectiva [artefactos que pertencem à histó-

ria do Design Gráfico]. Podemos olhar para os artefactos gráficos 

de comunicação e contempla-los como objectos de referência 

dos acontecimentos passados, sobrevivendo na contempora-

neidade como peças documentais que reflectem toda a histó-

ria do Design Gráfico. Como testemunho civilizacional e pro-

duto de criação humana, o cartaz é um bem cultural de valor 

patrimonial passível de musealização. 

“[...] integram o património cultural todos os bens que, sendo tes-
temunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse 
cultural relevante, devam ser objecto de especial protecção e valorização.

[...] O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleonto-
lógico, arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, 
etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, dos bens que inte-
gram o património cultural reflectirá valores de memória, antiguidade, 
autenticidade, originalidade, raridade, singu-laridade ou exemplaridade.”
Artigo 2º in, (Bases da política e do regime de protecção e valorização do 

património cultural. Decreto Lei 08-09-2001)

Em suma, o princípio da disciplina do Design Gráfico é um 

projecto visual e funcional de um produto que transforma a 

informação em comunicação[30] através de um conjunto de 

símbolos legíveis. A função da Museologia também é um pro-

cesso de comunicação na orientação das actividades do mu-

seu, pois os museus não são só fontes de informação e edu-

cação, mas espaços de comunicação (RALA[C], 2010). Neste 

quadro de referências, o ciclo de vida do cartaz cultural tem 3 

fases: o tempo de concepção, o tempo de divulgação e o 

tempo como objecto museal de Design [Q.023].

[30]  
O termo ‘comunicação’ é abrangente e 

não se limita a uma única área de 
trabalho, é um processo que envolve a 
troca de informações utilizando-se dos 

sistemas simbólicos como suporte e 
envolve numa infinidade de processos 

comunicativos 

(BERLO, 1997)
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Q.023
Ciclo de Vida e Definição de Cartaz 
Cultural enquanto objecto conceptual 
do Design Gráfico. 
Desenvolvido por Sílvia Rala.

Divulgação

tempo curto

Objecto Museal

tempo longo

Processo Criativo
concepção

Um projecto de Design Gráfico onde o designer          
desenvolve soluções (reflexivas, intuitivas, metodo-
lógicas) realizando uma análise crítica dos concei-
tos, formas, composição gráfica, na conceptualiza-
ção e formalização da mensagem do cartaz.

Cartaz Cultural

Um projecto de Design 
Gráfico produzido em di-
mensões variadas, habitu-
almente, impresso em pa-
pel de grandes dimensões 
que anuncia um aconteci-
mento sociocultural. 

Objecto gráfico de comu-
nicação efémero no tempo 
de divulgação em espaço 
público e objecto perma-
nente como artefacto de 
criação de design e como 
objecto de museu.

Um projecto de Design Gráfico, habitualmente im-
presso em papel, afixado em espaço público ou pri-
vado,  de condição efémera no tempo de divulgação 
de importantes acontecimentos socioculturais [tea-
trais, exposições, cinema, educação, concertos, entre 
outros] e por estar sujeito a actos de vandalismo e 
deterioração por causas climatéricas.

Um projecto de Design Gráfico, apresentado em 
contexto museal, possuindo um valor documental, 
cultural e educativo, no cartaz reside o Novo Ciclo 
de Vida do objecto gráfico como património mu-
seal de Design.

Ciclo de Vida do Cartaz Cultural Definição
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Valor Patrimonial

Como obra de arte visual, o cartaz tem essencialmente um 

carácter informativo. Mas, o cartaz moderno passou a ser 

uma obra com carácter artístico, com a sua própria condição 

disciplinar, conceptual e técnica. Na sua concretização podem 

existir diversos intervenientes. À luz da museografia, o cartaz 

exige consideração e tratamento da sua especificidade, como 

deve acontecer com outros produtos.  

“Contrairement à l’ouvre picturale par exemple, l’affiche a, avant tout, 
un caractère informatif.
L’affiche moderne, parce qu’elle fut l’œuvre d’artiste, a créé un 
malentendu quant à son rôle exact qui est de «promouvoir». La muséo-
graphie de l’affiche devient, du même coup, équivoque. En effet, la 
qualité artistique est, pour la plupart de ceux qui recourent à affiche, un 
aspect secondaire et comme résiduel de l’œuvre produite. Les différentes 
techniques de reproduction dont elle fut longtemps tributaire – gravure, 
lithographie, pochoir, chromolithographie sur pierre et sur zinc – ont été 
autant d’étapes qui ne pouvaient être atteintes sans l’aide d’artistes 
véritables.” [31]  

(THIVOLET, 1989 [1968], p.354)

O bem material e cultural – cartaz – pode transformar-se em 

objecto museal de Design, prolongando o ciclo de vida. Este 

ciclo de vida não deve ter o fim no tempo útil de divulgação 

[31]  

T.L. “Ao contrário da pintura por 
exemplo, o cartaz, acima de tudo, tem 

um caracter informativo.
O cartaz moderno, porque era o trabalho 

do artista, criou um mal-entendido 
quanto ao seu papel de “promover”. A 

Museografia do cartaz torna-se, ao 
mesmo tempo, evidente. Na verdade, a 

qualidade artística é, para a maioria das 
pessoas que usam o cartaz, um aspecto 
secundário e como resíduo do trabalho 

produzido. As várias técnicas de 
reprodução, que o cartaz foi alvo no 

tempo - gravura, litografia, estampa, 
cromolitografia em pedra e zinco - foram 

todas as etapas que não poderiam ser 
alcançadas sem a ajuda de verdadeiros 

artistas.”
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Cartaz Cultural.
Objecto Gráfico de Comunicação.

Meio de 
Divulgação

Cartaz como Meio de Informação 

em espaço público, 

segundo Abraham Moles.

Cartaz como Documento
 e Obra de Arte, 

segundo Sílvia Rala

Artístico e
Documental

 

Função 

Criadora

Função artística do objecto de comu-
nicação efémero em contexto urbano.

Preservação do artefacto de design 
em contexto arquivístico como teste-
munho artístico e técnico.

Valor 
Histórico

 

Função 

Informativa

Interpretação da mensagem – saiba 
que. 
[semiótica]

Interpretação e documentação do(s) 
conteúdo(s) do testemunho icnográ-
fico ou textual – sabia que.

Valor 
Documental

 

Função 

Propaganda

e Publicidade

Promove um acontecimento cultural. Revela os valores sociais e culturais 
como testemunho histórico.

Valor
 Sociocultural

 

Função 

Estética

Factores ligados à estética.
[jogo das cores e das formas, jogo das 
palavras e das imagens, contraste a 
suavidade]

Testemunho dos processos de criação 
[materiais, técnicas e recursos]. 

Valor 
Artístico-Técnico

 

Função 

Ambiência

Localização, meios e processos de 
fixação em meio urbano. 

Disponibilização e apresentação [car-
taz e elementos de construção] em 
contexto museal.

Valor 
Museal

 

Função 

Educativa

Elemento cultural, agente de cultura 
[observação quase passiva de um 
certo número de imagens que são el-
ementos de cultura].

Papel didáctico|pedagógico resul-
tante da disponibilização dos objec-
tos gráficos em acções museias.

Valor 
Educativo

Objecto de Design

Tempo Curto Tempo Longo

objecto gráfico de comunicação 
com características 

de Divulgação Efémeras.

objecto gráfico de comunicação 
de Valor Patrimonial Museal 

de Design.

 
Novo Ciclo de Vida 
do Objecto Gráfico

Q.024
Cartaz Cultural: transição da condição de 
meio de divulgação a peça artística e 
documental. Desenvolvido por Sílvia Rala.
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da mensagem, mas sim, adquirir uma nova dimensão ou um 

novo ciclo de vida como documento e testemunho da produ-

ção de Design Gráfico. 

Na condição de objecto de difusão da informação, o artefacto 

de Design é um meio de comunicação efémero de divulgação 

em espaço público que, segundo Abraham Moles, pode assu-

mir seis funções: Função Informativa; Função de Propaganda 

e de Publicidade; Função Educativa; Função Ambiência; Fun-

ção Estética e Função Criadora (MOLES, 2004, p.53 a 56). No en-

tanto, e como objecto gráfico de comunicação com valor 

artístico|documental, assume duas narrativas históricas: a do 

contexto comunicacional e a do contexto técnico-artístico. O 

cartaz como documento e obra de arte abandona a função de 

informação e assume o novo ciclo de vida do objecto gráfico, 

o ciclo associado ao valor patrimonial de Design. Adquire va-

lor, ou acumula valores: valor documental; valor sociocultural; 

valor educativo; valor museal; valor artísti-co|técnico; e valor 

histórico. Considerado na sua identidade, missão e vocação, 

o Cartaz Cultural, produto de criação na área do Design de 

Comunicação, afirma-se na sociedade contemporânea tam-

bém como um objecto histórico|cultural com dimensão esté-

tica|formal, inserido n o campo disciplinar Museológico e 

Museográfico [Q.024]. 

Em qualquer momento ou contexto, o cartaz é sempre objecto 

de Design, tanto no ciclo de vida curta [o tempo “breve” de divul-

gação da mensagem] como no tempo longo [comunicação cultural em 

contexto museal] (KUBLER, 1998). Num primeiro processo do ciclo 

de vida do objecto gráfico, a representação do elemento grá-

fico reside num objecto com características de divulgação 

(RALA[B], 2010). O objecto cartaz é portador de um significado 

de uso e função no passado e no presente, portador de conhe-

cimento em Design, com valor documental, cultural, social, 

educativo, histórico, artístico e técnico, no novo ciclo de vida 

como património museal de Design – objecto de protecção e 

valorização museal.
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“[...] a primeira diferença entre o cartaz na rua e o cartaz no palco são 
as paredes da sala de exposição está subtilmente na definição formal, 
papel impresso: é que, na rua, o cartaz existe segundo a figura de retó-
rica que é a repetição, permitida pela reprodução mecânica. A segunda 
diferença é que o cartaz ‘se afixa nas paredes’ de uma via pública; a sua 
presença, isolado do espaço urbano, modifica as dimensões do seu uni-
verso próprio: o tamanho aparente e o choque da cor. [...]
[A] deslocação do cartaz, implicada no olhar meramente estetizante, 
tem que ver: com o lugar que o dá como objecto ‘cultural’; com o espec-
tador, que se coloca na plateia sabendo-o, e que, portanto, não vai 
participar no representado; e com o próprio objecto cartaz, que perde a 
sua medida na dimensão da funcionalidade.”
(ROCHA, in, 300 anos do cartaz em Portugal, 1975 p.11 e 12)

Os museus transmitem mensagens através da linguagem 

museológica própria das exposições, conferida pela museo-

grafia, transmitindo significados, ideias e emoções, produ-

zindo discursos de cultura. Portanto, o museu como um ele-

mento importante para o desenvolvimento da comunidade na 

democratização da cultura é um meio indispensável para va-

lorizar e musealizar os objectos de Design.



Cartaz Cultural 
e Novas Museografias

“Both a social and economic phenomenon, advertising and more 
particularly the picture poster equally belong to Art History. Its 
aesthetic nature is certainly the result of technical and social factors, 
but above all it reflects the evolution of the plastic arts. Its history is 
dotted with a number of outstanding personalities whose contribution 
is fundamental.” [32]  

(BARGIEL-HARRY RÉJANE, 1985, p. 14) 

[32]  
T.L.“Um fenómeno tão social como 
económico, a publicidade, e mais 

concretamente o cartaz ilustrado, faz 
igualmente parte da História de Arte. A 
sua natureza estética é, sem dúvida, o 

resultado de factores sociais e técnicos, 
mas acima de tudo reflecte a evolução 

das artes plásticas. A sua história é 
pontuada por personalidades distintas, 

cujo contributo foi essencial.”
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Cartaz Cultural: 
Documento e Obra de Arte

 “El arte es creación del hombre, pero las palabras y las pinturas forman 
parte también de su lenguaje. Si arte no es principalmente comunicación, 
sino creación, entonces los carteles, con su función prescrita de 
publicidad y propaganda, serían una forma secundaria del arte.” [33]

(BARNICOAT, 2003, p. 7) 

O processo criativo do Cartaz Cultural constitui-se entre a 

objectividade e subjectividade das escolhas múltiplas do au-

tor, que condicionam a solução gráfica. Da mesma forma que 

o acto de ‘fazer a obra de arte’ enquadra-se neste quadro 

intermédio entre o propósito de comunicação e a emoção ou 

ideia que surgiu na intenção e criação do autor da obra. No 

Novo Ciclo de Vida do Objecto Gráfico, o cartaz desempenha, 

simultaneamente, o papel de documento e obra de arte. 

“[...] [A] obra de arte supõe em primeiro lugar uma emoção ou ideia de 
beleza no espírito do artista; em segundo lugar, a concretização dessa 
ideia – emoção em forma sensível material, graças ao trabalho do artis-
ta; em terceiro lugar, a existência duma ou mais pessoas – os contem-
pladores da obra de arte [...]”

(Grande enciclopédia portuguesa e brasileira, 1981 [1940], Vol. 3. p. 406 e 407)

[33]  
T.L.“A arte é uma criação do homem, mas 

as palavras e as pinturas fazem parte 
também da sua linguagem. Se a arte não 
é sobretudo comunicação, e sim criação, 

então os cartazes, dada a sua função, 
prescrita, de publicidade e propaganda, 
seriam uma forma de arte secundária.”
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Cartaz é a obra de arte geralmente composta pela arte das 

imagens e pela arte tipográfica, habitualmente impressa em 

papel e produzida em grande escala, para a exposição em lo-

cais públicos. O acesso a um número alargado de público 

atraiu muitos artistas para a arte do cartaz e permitiu que se 

tornasse numa das mais importantes formas de arte comer-

cial (BARNICOAT, 1996, p. 345).

Segundo Abraham Moles (MOLES: 2004 [1969], p. 234), a utilização 

dos cartazes enquanto obras de arte ou elementos decorati-

vos em espaço privado [colecções privadas], remonta à segunda 

metade do século XX. Para o autor, este facto ilustra clara-

mente o novo papel estético do cartaz que não tem mais a 

função de propaganda, nem de publicidade, mas representa 

um objecto de arte “multiplicado”, tal como já afirmava Walter 

Benjamin (1892-1940), ao referir já em 1936 a condição da obra 

de arte na era da reprodutibilidade técnica (BENJAMIN, 2006).

Como obra de arte, segundo Marc Thivolet, o cartaz é objec-

to de museu de alta dignidade, porque foi criado de acordo 

com os critérios do autor e, após o tempo de existência como 

meio de informação, é um elemento de apreciação estética, 

um exemplo de arte (THIVOLET, 1989 [1968], p. 354) .

Uma vez considerado como obra de arte e objecto [peça] de 

museu, o cartaz cultural, desempenha o papel de documento.

“Documento: Por documento se designam, geralmente, todos os ma-
nuscritos e espécies de vária natureza que se guardam nos arquivos.”

(Grande enciclopédia portuguesa e brasileira, 1981 [1940], Vol. 9. p. 209)

“Documento de arquivo é aquele que, produzido ou recebido por uma 
instituição pública ou privada no exercício de suas atividades, constitua 
elemento de  prova ou de informação.”
(PAES, 1997 [1986], p.26 

Como documento de arquivo, o Cartaz Cultural é objecto da 

arquivologia e objecto de inventário museológico. O artefacto 

gráfico, como documento, é uma fonte de informação nos 

mais diversos domínios. Possui elementos que o diferenciam 
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de outros tipos de documentos, tem características próprias. 

Os diversos elementos e conteúdos respeitantes a este objec-

to gráfico permite provar, atestar e analisar os objectos segun-

do os processos, os materiais, as técnicas e os recursos utili-

zados para a criação do objecto gráfico. Toda a informação 

registada é passível de ser utilizada para consulta, estudo, 

prova e pesquisa, possibilitando o acesso à informação.

Q.025
Cartaz Cultural como documento

 e obra de arte. 
Desenvolvido por Sílvia Rala.

Ao considerando-se o Cartaz Cultural como objecto de mu-

seu[34], predomina a sua qualidade documental e a apreciação 

estética. É um bem que documenta e testemunha a produ-

ção de Design Gráfico com valor estético e cultural (FARIA, 

1995, p. 3) de interesse patrimonial. 

[34]  
Objecto de museu é um documento alvo 

de admiração simbólica e estética, 
reconhecido pela ciência e pela comu-
nidade por possuir valor e significado 

cultural. Objecto portador e mediador de 
informação na construção de conhe-

cimento para a democratização do 
património cultural 

(Cadernos de Museologia nº3, 1994, p 7 a 13) 

O Novo Ciclo de Vida
Cartaz Cultural

[tempo longo]

eDocumento

Artefacto gráfico que permite 
provar, atestar e analisar, os 
processos, materiais, técnicas 
e recursos utilizados para a 
criação do objecto.

Obra de Arte

O novo papel estético e cul-
tural do Cartaz Cultural com 
valor patrimonial.
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Princípios e Processos de Musealização

«Comunicação e informação são as palavras mágicas da sociedade 
“ocidental” dos finais do séc. XX e a sua importância tende a manter-se 
e mesmo intensificar-se. Num mundo dominado pela informação, quem 
não comunica não existe!» 

(GARCIA, 2003, p.69)

Uma das tendências actuais do Design é a valorização e a di-

fusão do património. Este facto supõe a definição de um série 

de medidas no âmbito da preservação, conservação, investi-

gação e apresentação do testemunho gráfico. 

Um dos princípios de preservação do cartaz é a sua conser-

vação e documentação em arquivos de bibliotecas, museus 

e centros de documentação. Sabemos que os profissionais 

de conservação e restauro traçam políticas de conservação, 

encontram soluções que permitem uma estabilidade dos do-

cumentos que têm como suporte o papel. Porém, a estabili-

dade física e química dos documentos nem sempre é possível 

eliminar totalmente com o processo de deterioração natural 

dos materiais ou por factores como a poluição ambiental, 

fontes de luz, causas climatéricas [temperatura e humidade], ou 

mesmo, o manuseamento. Por estas circunstâncias, é impor-

tante documentar todos os elementos inerentes ao objecto 

cartaz, inclusive a imagem digital em suportes de registo  
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informático e disponibilizar essa informação no âmbito das 

práticas das Novas Museografias ou das Museografias Emer-

gentes [35]  [Museu Virtual, Museu Digital, entre outros].

As novas museografias têm dado origem a enormes e dife-

rentes possibilidades na difusão do Património. Ao permitir a 

incorporação de textos, imagens e sons, oferecem uma leitu-

ra multidireccional das informações. Os meios de comunica-

ção e as novas tecnologias possibilitam a ampliação da me-

mória histórica, contribuindo para uma melhor compreensão 

do Património Cultural e uma atitude mais predisposta ao 

empenho da conservação (HERNÁNDEZ, 2002, p. 434).

“[L]as nuevas comunicaciones tecnológicas, a través principalmente de 
Internet, facilitan el acceso del público a las colecciones de los museos, 
quienes cuentan con un proyecto de catalogación de las obras que, al 
estar creadas de forma virtual y carecer de existencia física, pueden ser 
consultadas y admiradas dentro de lo que podríamos denominar un 

museo virtual.” [36]

(HERNÁNDEZ, 2006, p. 234)

A investigação sobre o Cartaz Cultural como objecto museal 

é um processo de estudo e de análise que proporciona o co-

nhecimento do Património do Design Gráfico. O estudo deste 

Património inicia-se com o conhecimento do valor dos bens 

culturais, como as suas características físicas, técnicas e 

formais, valores históricos, artísticos e culturais (HERNÁNDEZ, 

2002, p. 387). Todas estas informações vão gerar um conteúdo 

rigoroso e científico, necessário para a interpretação dos 

bens de Design.

O cartaz em contexto museológico é, geralmente, um bem 

patrimonial integrado nos núcleos museais no âmbito das 

Artes Decorativas, Artes Plásticas e Artes Publicitárias e, 

como já referimos anteriormente, poucas vezes estudado em 

contexto museal como objecto de Design e apresentado em 

contexto museográfico segundo os critérios da disciplina, 

em cujo domínio científico e técnico se situa o nosso objecto 

de estudo – o Design Gráfico. Os métodos de apresentação 

[35]  
“En nuestra opinión, las nuevas 
museologías emergentes dejan transpirar 
unos principios axiomáticos que no suelen 
formularse jamás porque no forman parte 
del código de los museólogos, sino de 
ciertos subcódigos, es decir, normas que 
operan detrás de los códigos escritos y que 
es necesario explicitar. Estos principios 
axiomáticos nos atrev ŕiamos a formularlos 
mediante cuatro sentencias:
1. La interpretación es el instrumento de 
las nuevas museologías.
2. Cualquier tema o elemento puede ser 
objeto de tratamiento museográfico.
3. Las nuevas museologías solo se 
justifican si hacen avanzar el 
conocimiento.
4. Detrás de cada objeto expuesto debe ser 
perceptible la existencia de un humano 
dotado de historia y de memoria.”

T.L. “Na nossa opinião, as novas 
museologias emergentes deixam 
transparecer alguns princípios axiomáticos 
que não se costumam formular por não 
fazerem parte do código dos museólogos, 
mas sim de determinados subcódigos, isto 
é, normas que operam por trás dos códigos 
escritos e que não carecem de 
explicitação. Atrever-nos-íamos a formular 
estes princípios axiomáticos em quatro 
frases:
1. A interpretação é o instrumento das 
novas museologias.
2. Qualquer tema ou elemento pode ser 
objecto de tratamento museográfico.
3. As novas museologias só se justificam 
se fizerem avançar o conhecimento.
4. Atrás de cada objecto exposto deve ser 
perceptível a existência de um ser humano 
dotado de história e de memória.”

(SANTACANA, 2009, p.8 e 9)

[36]  
T.L.“As novas tecnologias de informação, 
nomeadamente a Internet, facilitam o 
acesso do público às colecções dos 
museus, que dispõem de um projecto de 
catalogação das obras que, uma vez que 
são criadas de forma virtual e carecem 
de existência física, podem ser 
consultadas e admiradas naquilo a que 
poderíamos chamar de museu virtual.”
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e disponibilização do cartaz nas entidades observadas levou-

nos a concluir que existe a necessidade de musealizar o 

cartaz com contributos de Design.

“También señala que es preciso difundir toda la información existente 
sobre las políticas de patrimonio de forma permanente a través de una 
red europea de información sobre o patrimonio que pueda estar 
disponible, tanto para profesionales, investigadores y pedagogos, como 
para las diferentes administraciones. [...].
Pero, si existe una pedagogía del patrimonio, también puede darse una 
sensibilización que haga posible la recuperación del mismo y la toma de 
conciencia de que es preciso valorado e conservarlo.” [37]

(HERNÁNDEZ, 2002, p. 436)

É necessário definir uma identidade museal que recorra às 

novas tecnologias, à virtualidade, à interactividade na con-

textualização museográfica dos objectos gráficos do Design, 

mas sem descorar a conservação das colecções e do objecto 

físico, com a garantia de preservar a identidade dos bens pa-

trimoniais. Neste sentido, consideramos que um dos futuros 

dos artifícios de Design poderá continuar intimamente ligado 

ao desenvolvimento, conservação, investigação e comunica-

ção das colecções nos Museus, Arquivos, Bibliotecas, Colec-

cionadores, disponibilizando a imagem e os restantes compo-

nente de criação e produção do bem patrimonial do Design 

Gráfico – Cartaz Cultural – em formato digital, para o mundo 

virtual da educação, lazer e comunicação.  

O reconhecimento e a interpretação do Cartaz Cultural como 

meio de função educativa passam pela observação e con-

templação, sendo função do museu produzir esta associação. 

Neste sentido, a hipermédia emerge como ferramenta didác-

tica de grande utilidade na função museal. Este meio, não 

deve reduzir-se a um mero difusor de informação, mas deve 

ser utilizado como um recurso que faz parte do programa 

educativo dos museus (MASACHS, 2007, p. 150).

“Es un hecho que la  tecnología digital crea nuevos espacios y nuevas 
necesidades. Por ello, resulta ineludible el estudio de sus aplicaciones 
específicas, lo que, en términos  de este análisis, significa que en el 

[37]  
T.L.“Lembra também que é preciso 

difundir toda a informação existente 
sobre as políticas de património de 

forma permanente através de uma rede 
europeia de informação sobre o 

património que possa ser acedida não só 
pelos profissionais, investigadores e 

pedagogos, como também pelos vários 
governos. […]

Porém, se existe uma pedagogia do 
património, também se pode fazer uma 

sensibilização para tornar possível a 
recuperação do mesmo e para que haja 

uma tomada de consciência para a 
necessidade de valorizá-lo e 

preservá-lo.”
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nuevo entorno tecnológico se vislumbran los nuevos retos museográficos 
y, consecuentemente, nuevas líneas de investigación en el campo de la 
educación artística.” [38]

(MASACHS, 2007, p.143)

Os novos sentidos e competências da Nova Museologia e 

Novas Museografias, com o contributo de profissionais do 

Design, permite aferir o novo ciclo de vida do cartaz, através 

de uma abordagem interdisciplinar que cruza o Design e a 

Museologia, com a finalidade de estudar o valor estético, 

técnico, cultural, histórico e educativo do objecto de comuni-

cação. Neste sentido, as competências de comunicação e in-

formação dos cartazes são de âmbito pedagógico em contex-

to museal. Trata-se de um processo que traz inquestionáveis 

benefícios ao nível da gestão patrimonial e cultural do Design.

A preservação e memória das peças de Design em museu, 

nomeadamente o Cartaz Cultural, desenvolve-se com a com-

pilação das informações relativas ao próprio bem museal. A 

realização da documentação museológica do testemunho de 

comunicação gráfica constitui um instrumento fundamental 

para o estudo deste bem histórico-artístico.

Segundo F. Alves F. e P. Ferrão, “[a] melhor defesa de uma 

obra de arte poderá ser concretizada, em primeiro lugar, pela 

sua documentação. Nesse sentido, os inventários e os catá-

logos constituem-se como instrumentos essenciais de actua-

ção na conservação e na demonstração da propriedade legal 

dos bens patrimoniais […] proceder às tarefas de inventário, 

descrição e arquivamento de todas as referências conhecidas 

das peças, a documentação revela-se uma ferramenta de 

trabalho aberta a novos contributos. Além das já enunciadas, 

a finalidade de proceder à documentação das peças prende-

-se também com a necessidade de descodificar e aprofundar, 

com alguma segurança e garantias, os seus conhecimentos, 

dado que se torna tarefa quase impossível comunicar, divul-

gar, ensinar ou usufruir o que, efetivamente, não se conhece” 

(ALVES e FERRÃO, 2007, p.3).

[38]  
T.L.“De facto, a tecnologia digital cria 
novos espaços e novas necessidades. Por 
isso, o estudo das suas aplicações 
específicas acaba por ser inevitável, o 
que, para efeitos desta análise, significa 
que no novo contexto tecnológico se 
vislumbram novos desafios 
museográficos e, consequentemente, 
novas linhas de investigação no campo 
da educação artística.”
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A realização do processo de catalogação e inventariação do 

bem cultural – Cartaz – tem como finalidade realizar o regis-

to documental destas peças do museu. Contudo, a identifi-

cação e a organização da informação terá de recorrer a nor-

mas e princípios bem definidos, de modo a assegurar a pre-

servação e musealização do cartaz cultural com a contribui-

ção das regras de inventariação museal e com o tratamento 

dos conteúdos de análise gráfica.
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Documentação Museológica

“The records which document the creation, history, acquisition by the 
museum and subsequent history of all objects in a museum collection. 
Such records include provenance and provenience documents, acquisition 
documents, conservation reports, cataloguing records, images, and 
research papers, both created by the holding institution and by previous 
owners or independent researchers, etc.” [39]

(CIDOC, INTERNATIONAL COMMITTEE FOR DOCUMENTATION, 1995, p.24) 

A documentação museológica tem como finalidade identificar 

e definir os objectos que pertencem a um museu. O acesso a 

uma boa documentação garante que o conhecimento sobre 

os objectos se amplia para além dos próprios objectos. Inven-

tariar os bens museias de forma padronizada auxilia o uso 

das colecções por parte dos curadores, pesquisadores e pú-

blico em geral (CIDOC, INTERNATIONAL COMMITTEE FOR DOCUMENTATION, 

1995, p.19).

A nível nacional, o artigo 16.º do decreto-lei nº 47/2004 refere 

que o inventário museológico é a relação exaustiva dos bens 

culturais que constituem o acervo e visa a identificação e in-

dividualização de cada bem cultural e integra a respectiva 

documentação, de acordo com as normas técnicas mais ade-

quadas à sua natureza e características.

[39]  
T.L.“Os registros que documentam a 

criação, a história, a aquisição do museu 
e subsequente a história de todos os 

objectos da colecção do museu. Estes 
registros incluem a proveniência, 

documentos de aquisição, relatórios de 
conservação, registros de catalogação, 

imagens e trabalhos de pesquisa, ambos 
criados pela instituição exploração e 

pelos anteriores proprietários ou 
pesquisadores independentes, etc.”
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A definição de um padrão internacional no inventário das di-

ferentes colecções torna mais fácil a partilha de informações, 

dentro da instituição ou entre instituições. Neste sentido, o 

CIDOC desenvolveu um documento orientador na definição de 

directrizes que podem ser adoptadas por um museu no trata-

mento da documentação. As directrizes incorporam os seguin-

tes elementos: definição das categorias de informação que 

devem ser considerados no registo documental das peças; 

definição de regras e convenções no registo das informações 

nas categorias; notas sobre a terminologia que podem ser 

usadas nas categorias.

No Q.026, descriminamos as directrizes adoptadas pelo CIDOC 

no âmbito da museologia. Contudo e segundo a Comissão 

Internacional de Documentação do Conselho Internacional de 

Museus, as directrizes estipuladas abrangem as necessidades 

de todas as disciplinas representadas em museus, como ar-

queologia, história cultural, arte, ciência e tecnologia, e ciên-

cias naturais, referindo que as orientações não são um padrão 

rígido e de utilização obrigatória em todos os museus, mas 

um conjunto de grupos de informação e categorias orientado-

res no sistema de registo dos objectos.

No âmbito nacional, o IPM|Instituto Português de Museus, 

com base nas normas e conceitos internacional, publicou um 

conjunto de textos com normas de inventário, desde o livro 

com normativos gerais para as artes plásticas e artes decora-

tivas, à produção e divulgação de normativos de inventário e 

documentação das seguintes categorias: armas, brinquedos, 

cerâmica, desenho, epigrafia, equipamento e utensílios, es-

cultura, espólio documental, fotografia, gravura, instrumen-

tos científicos, instrumentos musicais, medalhística, meios 

de transporte, metais, mobiliário, numismática, ourivesaria, 

pintura, têxteis, traje e vidros (AAVV, 2007, p. 21). 

Segundo o IPM, estes documentos, constituem um auxiliar 

de consulta para os museus que iniciam o inventário das 

suas colecções ou que procedem à informatização do mes-

mo. O instituto concebeu uma ficha de inventário [40] [F.112] 

[40]  
Posteriormente, serviu como base para a 
criação do programa de inventário 
Matriz, um sistema de informatização 
dos acervos dos museus da rede do IPM, 
assim como, na criação da base de dados 
de inventários MatrizNet [catálogo 
colectivo online], que integra as 
colecções dos museus tutelados pelo 
Ministério da Cultura.
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para o universo dos acervos museológicos nacionais que 

compreende a identificação do objecto, complementada 

com outros dados caracterizadores, designadamente a pro-

veniência, o conhecimento do percurso ao longo do tempo, 

assim como, a divulgação em exposições e publicações (IMC, 

2000, p. 15 e 16).

No entanto, o IPM refere que este trabalho não pretende “ser 

vinculativo para todo o universo museológico nacional no 

âmbito das artes plásticas e artes decorativas, pois as espe-

cificidades dos museus impõem, por vezes, critérios de 

classificação alternativos e adaptações”(IMC, 2007, p.16). Para 

além das categorias de normas de inventário do IPM, referidas 

anteriormente e que se encontram com maior frequência nos 

museus do IPM, outras devem ser contempladas, sempre que 

tenham representação, como os bens de natureza científica 

técnica, património industrial ou de história natural (AAVV, 

2007, p. 21). 

No caso dos bens patrimoniais de Design Gráfico, considera-

mos primordial a definição de normas e conteúdos de apre-

sentação numa perspectiva de análise visual dos componen-

tes de Design (RALA[D], 2010), valorizando o teor histórico, e 

particularmente, abrindo novos campos de abordagem no 

domínio científico e técnico do Design Gráfico. 

Para que o cartaz possa cumprir esta missão, é essencial 

registar e analisar os objectos através da definição de uma 

norma. Para tal, em contexto museal, é necessário estabele-

cer sistemas de classificação e regras de análise dos bens 

culturais de Design. A regra a que nos referimos é a normali-

zação documental dos bens patrimoniais do Design Gráfico 

nos museus que procurámos ‘criar’ e posteriormente aplicar 

num projecto concreto de gestão museal no âmbito do De-

sign. As perspectivas didácticas e comunicativas, decorren-

tes deste processo de análise do cartaz cultural, proporcio-

nariam benefícios para a comunidade do Design [profissionais, 

artistas, técnicos, investigadores, estudantes, docentes] e para público 

em geral (RALA[D], 2010).
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Aquisição Estado de 
Conservação

Venda e 
Transferência

Descrição Imagem Instituição Localização Marcas e 
Inscrições

Material e 
Técnica

Dimensão Informação 
Histórica do 

objecto

Colecção de 
objectos

Entrada do 
Objecto

Nome do 
Objecto

Número Produção Título Partes e 
Componentes

Registo Referência Direitos 
Reprodução

Descrição 
do Assunto

Tipo|Método
Tipo de 

aquisição.
Ex: compra; 

troca; doação; 
etc.

Estado
Termo que 
descreve o 

estado geral de 
conservação do 

objecto. 
Ex: Bom; Mau, 

etc.

Data
Data em que foi 

definida a 
alienação do 

objecto.

Descrição
Breve descrição 

do objecto

Tipo
Formato da 
imagem ou 
informação 
relativas ao 

objecto. 
Ex: Digital. 

Impressão P|B.

Nome
Nome da 

instituição 
responsável 

pelo objecto e 
pela 

documentação.

Local
Termo ou 
código de 

identificação 
do local onde o 

objecto se 
encontra 

fisicamente.

Texto
Transcrição do 
texto inscrito 
no objecto na 

língua original.

Material
Materiais 
usados na 
criação, 

construção do 
objecto.

Tipo de 
Medida

Aspecto do 
objecto a ser 

medido. 
Ex: Altura; 

Comprimento; 
Peso; Volume.

                                                                                                                                                      
       

Local
Lugar associado à 

história do 
objecto.

Local
Lugar 

associado à 
colecção do 

objecto.

Proprietário
Pessoa, Grupo, 
Organização 
que possuí o 

objecto.

Nome
Termo utilizado 
para identificar 

a forma, a 
função ou tipo 

de objecto. 
Ex: cartaz, 

carro, mesa.

Número
Número 

atribuído pela 
instituição na 
identificação 
do objecto.

Local
Nome do local 
associado à 
produção do 

objecto.

Título
Título do 
objecto.

Número
O número de 

peças separadas 
fisicamente  de 
um objecto ou 
um conjunto de 

objectos 
descritos por

registros 
separados.

Registo
Nome da 
pessoa 

responsável 
pelo registo.

Referência
Um número ou 
código relativo 

a documen-
tação sobre 
o objecto 

ou colecção.

Direitos de 
Reprodução

Descrição dos 
direitos de 
reprodução. 

Propriedade e 
restrições de 
utilização do

objecto.

Assunto
Um termo que 

descreve o 
objecto.

Data
Data em que o 
objecto entrou 
na colecção.

Descrição
Breve descrição 

do estado de 
conservação do 

objecto 
incluindo 

observações 
sobre manchas, 

restauro.

Data da 
Alienação

Data da venda 
ou transferência 

do objecto.

Espécime
Tipo de 
objecto.

Ex: Cartaz; 
Quadro; 

Fotografia.

Número 
Referência
Número de 
inventário 
atribuído à 
imagem.

Departamento
Nome do 

departamento 
responsável 
pelo objecto 

e pela 
documentação.

Data
Data em que o 

objecto foi 
para o local.

Tipo
A forma ou a 

função da 
inscrição.

Técnica
Todos os 
processo, 
métodos e 
técnicas 

utilizadas na 
criação do 
objecto.

Dimensão
Valor numérico 
da dimensão.

Data
Data ou período 

histórico 
associado à 
história do 
objecto.

Data
Data ou 
período 

associada à 
colecção do 

objecto.

Depositante
Pessoa, Grupo, 
organização 
responsável 

pelo depósito 
do objecto no 

museu.

Tipo|Categoria
Grupo ou classe 
a que pertence 

o objecto.

Tipo número
Tipo de 
número: 

número de 
acesso; número 

de adesão 
anterior; 
número 

empréstimo.

Data
Data ou 
período 

associado à 
produção do 

objecto.

Tipo
A natureza do 
título gravado.

Descrição
Breve descrição 
das partes do 
objecto ou do 
conjunto de 
objectos.

Data
A data de 

registo e|ou 
data de 

actualização.

Tipo
Descrição do 

tipo de 
Referência.

Proprietário
Pessoa,Grupo, 
Organização 

que possuem os 
direitos de 

reprodução ou 
propriedade do 

objecto.

Descrição
Descrição do 

objecto.

Fonte
De quem o 
objecto foi 
adquirido

Data
Data em que foi 

verificado o 
estado de 

conservação do 
objecto.

Tipo de 
Eliminação

O método pelo 
qual o objecto 

retirado da 
instituição.

Morada
Morada da 
instituição 
responsável 
pelo objecto 

e pela 
documentação.

Tipo
Local onde se 

encontra o 
objecto. Ex: 
armazém; 

sala A.

Descrição
Descrição de 

todas as 
marcas não 

textuais 
inscritas no 

objecto.

Parte, Peça ou 
descrição do 
componente

Parte, Peça ou 
componente 
para que o 
material ou 

técnica está a 
ser descrito.

Unidade 
Medida

A unidade de 
medida usada 
no registo da 

dimensão. 
Ex: cm; mm.

Individualidades 
Organização

Pessoa, Grupo, 
Organização 
associada à 
história do 
objecto.

Coleccionador
Pessoa, Grupo, 
Organização 
associada à 
recolha do 
objecto.

Data de 
Entrada

Data em que o 
objecto deu 
entrada no 

museu.

Preenchido 
por

Nome da 
pessoa 

responsável 
pela 

identificação 
do nome do 

objecto.

Data
Data da 

atribuição do 
número.

Autor
Pessoa,Grupo, 
Organização 
associado à 
produção do 

objecto.

Tradução
A tradução do 

título.

Preenchido por
Nome da pessoa 

responsável 
pelo registo.

Destinatário
Pessoa, Grupo, 
Organização 
para onde o 
objecto foi 
transferido.

País
País da 

instituição 
responsável 

pelo objecto e 
pela 

documentação.

Local 
Permanente

Identificação 
do local onde o 

objecto é 
normalmente 

guardado.

Técnica
O método 

usado para a 
inscrição da 

marca ou texto 
no objecto.

Lado da 
Medida

A parte do 
objecto que foi 

medido.

Tipo
Forma pela qual 
pessoa, grupo, 

organização está 
associada à 
história do 
objecto.

Método
Os meios pelos 
quais o objecto 

foi 
coleccionado.

Número de 
Entrada
Número 

atribuído ao 
objecto ou 
colecção de 
objectos no 
momento do 
depósito no 

museu.

Função|Papel
Função 

profissional da 
pessoa ou 

grupo 
associado à 

criação, 
produção, uso 
do objecto.

Posição
Local onde se 

encontra a 
marca ou 
inscrição.

Função
A forma pela qual 

o objecto foi 
reconhecido. 
Ex: Colecção; 

Criação.

Motivo
Razão pela qual 

o objecto ou 
colecção foi 

aceite no 
museu.

Língua
O idioma 

original usado 
na inscrição do 

texto.

Tradução
A tradução 

para o primeiro 
idioma da 

instituição da 
inscrição do 

texto.

CIDOC: Directrizes para documentação museológica
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Aquisição Estado de 
Conservação

Venda e 
Transferência

Descrição Imagem Instituição Localização Marcas e 
Inscrições

Material e 
Técnica

Dimensão Informação 
Histórica do 

objecto

Colecção de 
objectos

Entrada do 
Objecto

Nome do 
Objecto

Número Produção Título Partes e 
Componentes

Registo Referência Direitos 
Reprodução

Descrição 
do Assunto

Tipo|Método
Tipo de 

aquisição.
Ex: compra; 

troca; doação; 
etc.

Estado
Termo que 
descreve o 

estado geral de 
conservação do 

objecto. 
Ex: Bom; Mau, 

etc.

Data
Data em que foi 

definida a 
alienação do 

objecto.

Descrição
Breve descrição 

do objecto

Tipo
Formato da 
imagem ou 
informação 
relativas ao 

objecto. 
Ex: Digital. 

Impressão P|B.

Nome
Nome da 

instituição 
responsável 

pelo objecto e 
pela 

documentação.

Local
Termo ou 
código de 

identificação 
do local onde o 

objecto se 
encontra 

fisicamente.

Texto
Transcrição do 
texto inscrito 
no objecto na 

língua original.

Material
Materiais 
usados na 
criação, 

construção do 
objecto.

Tipo de 
Medida

Aspecto do 
objecto a ser 

medido. 
Ex: Altura; 

Comprimento; 
Peso; Volume.

                                                                                                                                                      
       

Local
Lugar associado à 

história do 
objecto.

Local
Lugar 

associado à 
colecção do 

objecto.

Proprietário
Pessoa, Grupo, 
Organização 
que possuí o 

objecto.

Nome
Termo utilizado 
para identificar 

a forma, a 
função ou tipo 

de objecto. 
Ex: cartaz, 

carro, mesa.

Número
Número 

atribuído pela 
instituição na 
identificação 
do objecto.

Local
Nome do local 
associado à 
produção do 

objecto.

Título
Título do 
objecto.

Número
O número de 

peças separadas 
fisicamente  de 
um objecto ou 
um conjunto de 

objectos 
descritos por

registros 
separados.

Registo
Nome da 
pessoa 

responsável 
pelo registo.

Referência
Um número ou 
código relativo 

a documen-
tação sobre 
o objecto 

ou colecção.

Direitos de 
Reprodução

Descrição dos 
direitos de 
reprodução. 

Propriedade e 
restrições de 
utilização do

objecto.

Assunto
Um termo que 

descreve o 
objecto.

Data
Data em que o 
objecto entrou 
na colecção.

Descrição
Breve descrição 

do estado de 
conservação do 

objecto 
incluindo 

observações 
sobre manchas, 

restauro.

Data da 
Alienação

Data da venda 
ou transferência 

do objecto.

Espécime
Tipo de 
objecto.

Ex: Cartaz; 
Quadro; 

Fotografia.

Número 
Referência
Número de 
inventário 
atribuído à 
imagem.

Departamento
Nome do 

departamento 
responsável 
pelo objecto 

e pela 
documentação.

Data
Data em que o 

objecto foi 
para o local.

Tipo
A forma ou a 

função da 
inscrição.

Técnica
Todos os 
processo, 
métodos e 
técnicas 

utilizadas na 
criação do 
objecto.

Dimensão
Valor numérico 
da dimensão.

Data
Data ou período 

histórico 
associado à 
história do 
objecto.

Data
Data ou 
período 

associada à 
colecção do 

objecto.

Depositante
Pessoa, Grupo, 
organização 
responsável 

pelo depósito 
do objecto no 

museu.

Tipo|Categoria
Grupo ou classe 
a que pertence 

o objecto.

Tipo número
Tipo de 
número: 

número de 
acesso; número 

de adesão 
anterior; 
número 

empréstimo.

Data
Data ou 
período 

associado à 
produção do 

objecto.

Tipo
A natureza do 
título gravado.

Descrição
Breve descrição 
das partes do 
objecto ou do 
conjunto de 
objectos.

Data
A data de 

registo e|ou 
data de 

actualização.

Tipo
Descrição do 

tipo de 
Referência.

Proprietário
Pessoa,Grupo, 
Organização 

que possuem os 
direitos de 

reprodução ou 
propriedade do 

objecto.

Descrição
Descrição do 

objecto.

Fonte
De quem o 
objecto foi 
adquirido

Data
Data em que foi 

verificado o 
estado de 

conservação do 
objecto.

Tipo de 
Eliminação

O método pelo 
qual o objecto 

retirado da 
instituição.

Morada
Morada da 
instituição 
responsável 
pelo objecto 

e pela 
documentação.

Tipo
Local onde se 

encontra o 
objecto. Ex: 
armazém; 

sala A.

Descrição
Descrição de 

todas as 
marcas não 

textuais 
inscritas no 

objecto.

Parte, Peça ou 
descrição do 
componente

Parte, Peça ou 
componente 
para que o 
material ou 

técnica está a 
ser descrito.

Unidade 
Medida

A unidade de 
medida usada 
no registo da 

dimensão. 
Ex: cm; mm.

Individualidades 
Organização

Pessoa, Grupo, 
Organização 
associada à 
história do 
objecto.

Coleccionador
Pessoa, Grupo, 
Organização 
associada à 
recolha do 
objecto.

Data de 
Entrada

Data em que o 
objecto deu 
entrada no 

museu.

Preenchido 
por

Nome da 
pessoa 

responsável 
pela 

identificação 
do nome do 

objecto.

Data
Data da 

atribuição do 
número.

Autor
Pessoa,Grupo, 
Organização 
associado à 
produção do 

objecto.

Tradução
A tradução do 

título.

Preenchido por
Nome da pessoa 

responsável 
pelo registo.

Destinatário
Pessoa, Grupo, 
Organização 
para onde o 
objecto foi 
transferido.

País
País da 

instituição 
responsável 

pelo objecto e 
pela 

documentação.

Local 
Permanente

Identificação 
do local onde o 

objecto é 
normalmente 

guardado.

Técnica
O método 

usado para a 
inscrição da 

marca ou texto 
no objecto.

Lado da 
Medida

A parte do 
objecto que foi 

medido.

Tipo
Forma pela qual 
pessoa, grupo, 

organização está 
associada à 
história do 
objecto.

Método
Os meios pelos 
quais o objecto 

foi 
coleccionado.

Número de 
Entrada
Número 

atribuído ao 
objecto ou 
colecção de 
objectos no 
momento do 
depósito no 

museu.

Função|Papel
Função 

profissional da 
pessoa ou 

grupo 
associado à 

criação, 
produção, uso 
do objecto.

Posição
Local onde se 

encontra a 
marca ou 
inscrição.

Função
A forma pela qual 

o objecto foi 
reconhecido. 
Ex: Colecção; 

Criação.

Motivo
Razão pela qual 

o objecto ou 
colecção foi 

aceite no 
museu.

Língua
O idioma 

original usado 
na inscrição do 

texto.

Tradução
A tradução 

para o primeiro 
idioma da 

instituição da 
inscrição do 

texto.

Q.026
Directrizes adoptadas pelo CIDOC na 

documentação museológica. 

Desenvolvido por Sílvia Rala com base no 
documento International Guilines for 

Museum Object Information: The CIDOC 
Information Categories. 
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F.112
Ficha de inventário Matriz, desenvolvida 
pelo IPM.  
(IMC, 2000, p. 71 a 74)







Confirmada anteriormente a necessidade de implementação 

de regras de análise do cartaz em contexto museal, agregan-

do critérios do campo disciplinar do Design Gráfico, construí-

mos uma proposta de documentação museológica do cartaz 

cultural. O objectivo principal desta normalização é valorizar o 

cartaz como objecto museal de educação e fruição do campo 

disciplinar do Design em contexto museal. 

“Na museologia, a documentação é entendida como o sistema de recu-
peração de informação capaz de transformar o bem cultural em fonte de 
pesquisa científica e em instrumento de produção do conhecimento.”
(PRIMO, Judite e REBOUÇAS Daniel, in Cadernos de Museologia nº14, 1999, p.12)

O sistema de documentação na museologia [registo, identifica-

ção, fichas, numeração, etc.] é utilizado com um registo de inventa-

riação para o controlo, segurança e pesquisa do acervo na 

instituição museológica (Cadernos de Museologia nº14, 1999). Todo 

o processo de documentação deve reunir e registar informa-

ções exactas do objecto e a informação que possuí sobre o 

mesmo: desenhos, planos, fotografias, relatórios, cartas (HER-

NÁNDEZ, 1998, p.135). 

Na documentação museológica observada e nas acções mu-

seográficas do Cartaz, na maioria dos casos não se verificou 

a existência das matérias referidas. A realização do registo e 

recolha de informação sobre os bens patrimoniais devem ser 

aplicados como um processo educativo e comunicativo na 

acção museal. O estudo e aplicação de outros parâmetros de 

análise, ou mesmo, agregar bens anexos ao objecto cultural 

podem ajudar na compreensão, estudo e apresentação dos 

artifícios à sociedade.

Gestão Museológica
do Cartaz Cultural
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No processo de inventário dos bens patrimoniais a informação 

deve ser analisada em dois momentos: a informação intrínse-

ca do objecto e os dados extrínsecos ao mesmo. No primeiro 

momento, identifica-se os materiais com que foi produzido, 

as técnicas utilizadas na execução do objecto, as marcas ou 

inscrições, enfim, toda a informação contida no próprio arte-

facto que represente a sua história ou cultura. No segundo, 

tão importante como o primeiro, mas por vezes mais difícil de 

delinear, introduzem-se as informações externas ao objecto: 

a informações relativas ao(s) autor(es), ao local onde foi pro-

duzido, a icnografia, o contexto cultural, ou seja, um conjunto 

de informações que complementam os dados intrínsecos. O 

conhecimento destas duas análises torna possível (re)cons-

truir o percurso histórico, desde a criação do objecto até à 

sua integração como bem museal (MATOS, 2007, p.92 e 93).

No caso particular do Cartaz Cultural e, com base na análise 

realizada em contexto museal e nas colecções museias e ar-

quivísticas online, apresentada anteriormente, propomos de-

senvolver neste trabalho de investigação um modelo de docu-

mentação museológica do Cartaz Cultural, aplicando os cri-

térios da Museologia na inventariação dos bens patrimoniais 

aliados aos elementos de análise no âmbito do Design. Orga-

nizamos o processo de documentação museológica do Cartaz 

Cultural em duas fases: catalogação e inventariação. A primei-

ra regista e identifica o objecto material numa ficha que inte-

gra os campos essenciais para a identificação do bem patri-

monial, organizados por colecções e a segunda diz respeito à 

ficha de inventário, documento de registo constituído pelos 

campos de identificação, descrição das características técni-

cas, cronológicas e gráficas do objecto Cartaz.

 O processo de catalogação e inventário proposto neste tra-

balho tem como finalidade definir regras de análise do cartaz 

como objecto patrimonial de Design mas, também, fazer a 

aplicação desta norma no projecto do MVCC, pelo que, alguns 

dos critérios de registo definidos foram adaptados a esta 

identidade museal virtual.
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Catalogação

A primeira fase de registo documental do Cartaz Cultural 

consiste no preenchimento do formulário de inscrição do 

objecto gráfico no documento de catálogo da colecção do 

museu. Os campos para o preenchimento dos dados foram 

definidos com base no documento CIDOC: Registration step 

by step: when an object enters the museum. 

O processo de catalogação envolve as seguintes fases:

A• Atribuição do Número e Inventário, constituído pelos se-

guintes dados: sigla do museu [MVCC] e o número do objecto 

[numeração contínua com seis dígitos]. Exemplo: Sigla do Museu + Número 

do Objecto MVCC000546.

B• Registo de cada objecto na Ficha de Catálogo [F.113] com os 

seguintes campos de informação sobre o bem cultural[41]:
• Imagem;
• Ano de criação;
• Categoria;
• Assunto;
• Temática;
• Área;
• Proveniência; 
• Data de incorporação no MVCC;
• Referência da Instituição Tutelar;
• Número de Inventário do MVCC; 
• Observações.
 Ano de criação;

[41]  
As definições dos campos da ficha de 

catálogo encontram-se descriminadas na 
descrição da ficha de inventário.
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Imagem Ano Categoria Assunto Temática Área Proveniência
Data incorporação 

Colecção no MVCC

Referência

Inst. Tutelar

Número de Inventário 

MVCC
Observações

Inícios 
do séc. 

XX
CC AS/EVE T/AUD A/AUD/CIN

MMF – Museu 
Municipal de Faro

JAV – Joaquim 
António Viegas

JAV-2089 MVCC000001

Local de Impressão: Hazell Watson & 
Viney, Inglaterra 

Edição: Gaumont

Inícios 
do séc. 

XX
CC AS/EVE T/AUD A/AUD/CIN

MMF – Museu 
Municipal de Faro

JAV – Joaquim 
António Viegas

JAV-2115 MVCC000002

Editor: Eiko Film, R. Spiegel

Local de Impressão: Berlim - Alemanha

1911 CC AS/EVE T/AUD A/AUD/CIN

MMF – Museu 
Municipal de Faro

JAV – Joaquim 
António Viegas

JAV-2116 MVCC000003

Autor: Dolá, George/ Monofilm Affiches

Local de Impressão: Publicité Wall , 
Paris - França

Inícios 
do séc. 

XX
CC AS/EVE T/AUD A/AUD/CIN

MMF – Museu 
Municipal de Faro

JAV – Joaquim 
António Viegas

JAV-2118 MVCC000004

Autor: Atelier Faria

Edição: Globe Film

MVCC: Catálogo Temático das Obras.
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Imagem Ano Categoria Assunto Temática Área Proveniência
Data incorporação 

Colecção no MVCC

Referência

Inst. Tutelar

Número de Inventário 

MVCC
Observações

Inícios 
do séc. 

XX
CC AS/EVE T/AUD A/AUD/CIN

MMF – Museu 
Municipal de Faro

JAV – Joaquim 
António Viegas

JAV-2089 MVCC000001

Local de Impressão: Hazell Watson & 
Viney, Inglaterra 

Edição: Gaumont

Inícios 
do séc. 

XX
CC AS/EVE T/AUD A/AUD/CIN

MMF – Museu 
Municipal de Faro

JAV – Joaquim 
António Viegas

JAV-2115 MVCC000002

Editor: Eiko Film, R. Spiegel

Local de Impressão: Berlim - Alemanha

1911 CC AS/EVE T/AUD A/AUD/CIN

MMF – Museu 
Municipal de Faro

JAV – Joaquim 
António Viegas

JAV-2116 MVCC000003

Autor: Dolá, George/ Monofilm Affiches

Local de Impressão: Publicité Wall , 
Paris - França

Inícios 
do séc. 

XX
CC AS/EVE T/AUD A/AUD/CIN

MMF – Museu 
Municipal de Faro

JAV – Joaquim 
António Viegas

JAV-2118 MVCC000004

Autor: Atelier Faria

Edição: Globe Film

F.113
Catálogo da colecção do MVCC: página 
exemplificativa. 
Desenvolvido por Sílvia Rala. 

Consultar documento completo no Vol.2 
- Catálogo Temático das Obras do MVCC.
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 Inventariação

“[O] inventário constitui o primeiro passo no conhecimento, salvaguar-
da e valorização do património histórico-artístico. Com a realização do 
inventário impede-se a dispersão do património e obtém-se um suporte 
material, através do qual se conserva a sua memória; evita-se também 
a transformação e o desaparecimento do próprio património. No seu 
significado social, o património histórico-artístico representa um ins-
trumento particular de agregação. É uma fonte de civilização, manten-
do em cada uma das gerações a memória do próprio passado.”
(ALVES, 2007, p. 13)

A ficha de inventário desenvolvida apresenta conteúdos de 

estudo no âmbito do processo e dos meios de criação do 

Design Gráfico, mas também considera os pontos de inventa-

riação da museologia. Assim, propomos uma ficha de docu-

mentação museológica do Cartaz Cultural [F. 114 e F.115], consi-

derando a normalização internacional e nacional: as directrizes 

da documentação do CIDOC, as normas de inventário das ar-

tes plásticas e artes decorativas desenvolvidas pelo IPM [42] e 

a proposta de modelo de ficha de inventário de património 

móvel desenvolvida por Alexandre Matos[43] da empresa Sis-

temas do Futuro[44]. Estes contributos serviram como apoio 

para a definição dos parâmetros de classificação e análise 

museal do cartaz. Os pontos referentes aos conteúdos de 

âmbito disciplinar do Design foram concebidos e introduzidos, 

tendo por base uma análise crítica de autores de referência no 

estudo dos diferentes componentes e ferramentas utilizadas 

na criação dos objectos de Design Gráfico.

[42]   
 As normas de inventário publicadas pelo 

Instituto Português de Museus, no 
âmbito do sistema de gestão das 

colecções no programa “Matriz”, utilizado 
pelos museus tutelados pelo estado.

[43]  
  Actual director da empresa Sistemas do 

Futuro, em 2007 no âmbito da tese de 
mestrado, apresentou um modelo de 

ficha de inventário respeitando as 
normas internacionais, segundo o autor, 
melhor se adaptam às necessidades dos 

museus portugueses.

[44]  
  Empresa, sediada no Porto, que 

desenvolve sistemas de informação no 
âmbito das novas tecnologias na gestão 

do património cultural, natural e 
imaterial (desenvolveu o programa de 

gestão de património artístico “In Arte”).
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Categoria Assunto Temática Área

CC Cartaz Cultural

AS/EXP Exposições

T/ARQ Arquitectura

A/ARQ Arquitectura

  A/ARQ/URB Arq. Urbanismo

  A/ARQ/PAI Arq. Paisagista

T/AUD Audiovisual

A/AUD/CIN Cinema

AS/CONF Conferências A/AUD/RAD Rádio

 [conferências, congressos, A/AUD/TELE Televisão

 colóquios, palestras, A/AUD/MULTI Multimédia

 seminários, simpósios, A/AUD/OUT Outro

workshop

T/ART/ESP
Artes 
do Espectáculo 

A/ART/ESP/TEA Teatro

A/ART/ESP/OPE Ópera

A/ART/ESP/DAN Dança

A/ART/ESP/CIR Circo

AS/CO N Concursos A/ART/ESP/MUS Música

 [prémios] A/ART/ESP/OUT Outro

T/ART/DEC
Artes Decorativas 
e Artesanato

A/ART/DEC/CER Cerâmica

A/ART/DEC/OUR Ourivesaria / Joalharia

A/ART/DEC/TEX Têxteis

AS/EDI Edições A/ART/DEC/TAL Talha

 A/ART/DEC/AZU Azulejo

 A/ART/DEC/ARTSA Artesanato

 A/ART/DEC/OUT Outro

AS/EDU Educação

T/ART/VIS Artes Visuais

A/ART/VIS/PIN Pintura

A/ART/VIS/ESC Escultura

A/ART/VIS/GRAV Gravura

A/ART/VIS/DES Desenho

AS/EVE Eventos A/ART/VIS/FOT Fotografia

  [Ciclo, encontros,  A/ART/VIS/OUT Outros

festivais, espectáculos] T/CID Cidadania – –

T/CIEN Ciência

A/CIEN/MAT Matemática

A/CIEN/CIEN Ciência

A/CIEN/MED Medicina

AS/DIV Diversos A/CIEN/OUT Outro

T/DESI Design

A/DESI/PROD Design Produto

A/DESI/INT Design Interiores

A/DESI/GRA
Design Gráfico
Design de Comunicação

A/DESI/DIG Design Digital

A/DESI/MOD Design Moda

T/LIT Literatura

A/LIT/FIC Ficção

A/LIT/POE Poesia

A/LIT/ENS Ensaio

A/LIT/INF/JUV Infantil/Juvenil

A/LIT/OUT Outro

T/MUSE Museus

A/MUSE/ART Arte

A/MUSE/HIST História

A/MUSE/ETN Etnologia

A/MUSE/CIEN Ciência

A/MUSE/OUT Outro

T/NAT Natureza
– –

  A/PAT/NAT Natural

  
T/PAT Património

A/PAT/CULT Cultural

  A/PAT/OUT Outro

  T/TUR Turismo – –

  T/OUT Outros – –

Tabela Taxonómica Temática de Subcategorias do Cartaz Cultural
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A ficha de inventário foi estruturada com os seguintes cam-

pos: caracterização; propriedade; títulos; autorias; datação; 

marcas; dimensões; descrição; tecnologia; design; estado de 

conservação; informação específica; acesso; entrada e cam-

pos de registo das actividades museais do cartaz cultural no 

MVCC. Cada ponto compreende um conjunto de elementos, 

com o objectivo de registar, reunir e recuperar a informação 

necessária para a realização da preservação e gestão museo-

lógica destes objectos gráficos. A ficha de inventário do Car-

taz Cultural no MVCC apresenta a seguinte estrutura:

Caracterização – campo que pretende indicar:

Número de Inventário
Atribuição de um código que decorre de uma listagem criada 

pela instituição, através de uma numeração sequencial e 

única, comum a todas as colecções, precedido da sigla MVCC. 

Ex: MVCC000001; MVCC000002, etc.

Categoria 
Designa o primeiro nível de classificação do objecto museo-

lógico. É um campo que decorre da listagem de terminologia 

existente ou criada pela instituição. Ex: CC [cartaz cultural].

No caso particular do MVCC e por ser uma identidade museal 

monográfica[45], justifica-se a existência de subcategorias 

[assunto, temática e área], estruturadas numa tabela taxonómica 

[Q.027], que permite a criação de registos estruturados em ár-

vore, ou seja, com dependência entre os registos.

Assunto
Primeira subcategoria, um campo de texto que, indica o as-

sunto anunciado no objecto gráfico de âmbito cultural: expo-

sição; conferência; concursos; etc. Ex: AS/EXP; AS/COM; etc.

Temática
Segunda subcategoria, um campo de texto que, indica a te-

mática, anunciando se o âmbito do tema: artes do espectá-

culo; museus; design; etc. Ex: T/ART/ESP; T/MUSE; T/DESI; etc.

Área 
Dependente da subcategoria – temática – que deve indicar a 

subtemática – área. Por exemplo, na temática do Design po-

derão existir áreas como Design de Produto; Design Gráfico.

EX: A/DESI/PROD; A/DESI/INT; A/DESI/GRA; etc.

Q.027
Tabela Taxonómica temática de 

subcategorias. 
Desenvolvida por Sílvia Rala 

no âmbito do MVCC.

1• 

[45]  
“[A]grupamentos de peças que, dentro de 
uma mesma Categoria, constituem não só 

um todo coerente, como justificam a 
existência do próprio museu.”

IMC, Instituto Português de Museus- 
Normas de Inventário: Normas Gerais. Artes 

Plásticas e Artes Decorativas. 2ª Edição. 
Lisboa: 2000. ISBN 972-776-038-4.p. 19.
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2• Propriedade

Referência da Instituição Tutelar
Campo alfanumérico do nº de inventário da instituição tutelar 

do objecto gráfico.

Instituição Tutelar
Campo de texto que deve indicar o nome da instituição tute-

lar. Ex: Museu Municipal de Faro.

Incorporação na Instituição Tutelar
Campo de texto que indica o tipo de incorporação do objec-

to na colecção da instituição tutelar, conforme a modalidade 

de registo de incorporação, segundo Artigo 13º da Lei Qua-

dro dos Museus Portugueses – lei nº47/2004 de 19 de Agosto 

de 2004. Ex: Compra [obtenção de um bem em troca de dinheiro]; Doação 

[entrega gratuita do direito de propriedade do património]; Legado [bem ou 

bens doados à instituição por testamento]; Herança [bens herdados pela 

instituição por direito próprio]; Recolha [recolha de bens através de trabalho 

de terrenos ou investigação]; Achado [proveniente de qualquer descoberta 

ocasional]; Transferência [deslocação física do bem com caracter definitivo 

para outra instituição]; Permuta [troca de um bem por outro]; Afectação 

permanente [tutela do bem para um determinado fim]; Preferência [direito 

de opção de um bem em relação a outro] e Dação em pagamento [substituição 

do pagamento em dinheiro de um bem por outro bem].

Data de Incorporação na Instituição Tutelar 
Campo de data na qual o objecto foi incorporado.

Proveniência
Campo de texto onde se identifica quem detinha os direitos 

de propriedade legal do objecto até incorporação na institui-

ção tutelar. Ex: Colecção particular de Joaquim António Viegas.

Títulos
Título
Denominação atribuída pelo seu autor ou o nome pelo qual a 

peça tem sido identificada ao longo dos tempos. No caso do 

cartaz, deverá indicar-se a palavra ou conjunto de palavras 

que intitulam o acto da divulgação no objecto de comunica-

ção. Ex: “Conferência Internacional de Design” ou “Frei Luís de Sousa”.

3• 
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Segundo as normas de inventário do IMC, sempre que possí-

vel deverá ser indicado o tipo de título: título autor, título 

iconográfico, título vulgarizado, título desconhecido [quando o 

título existe mas não é conhecido], Sem Título [com maiúsculas quando 

a obra foi designada propositadamente desta maneira] e sem título [com 

minúsculas em caso do artista não ter dado, intencionalmente, qualquer tipo 

de denominação à obra]. No caso particular do cartaz cultural, 

geralmente, predominara o título iconográfico e, por vezes, 

título desconhecido.

Língua
Campo de texto onde deve ser registado o idioma de origem 

do título do objecto. Ex: inglês.

Tradução
Campo de texto onde poderá ser realizada a tradução do tí-

tulo da obra, caso necessário, para o idioma utilizado na base 

de dados. 

Autorias
Autor
Entende-se por autor(es) o(s) interveniente(s) que contribuí-

ram no processo de produção de um objecto, com excepção 

das entidades colectivas, como fabricas oficinas, ateliers, 

etc., que serão indicadas no campo “local de execução”. 

Sempre que exista um autor e um co-autor deverá ser referi-

da a qualidade do artista em relação obra, assim como, em 

obras colectivas ou de colaboração em que deverão ser men-

cionados individualmente cada um dos intervenientes. Ex: 

Sebastião Rodrigues (autor) designer; João Manuel (autor) fotógrafo.

Biografia
Campo de texto, onde deve ser redigido um descritivo per-

curso profissional do(s) autor(es).

Local de Execução
Campo que identifica a entidade colectiva [fabricas oficinas, ate-

liers, etc.] e o local geográfico, o país|cidade. Ex: Atelier João Nunes 

e Pã Design. Portugal|Porto.

Editor
Campo de texto que identifica a identidade responsável pela 

publicação do objecto. Ex: Fundação de Serralves; Teatro D. Maria II.

4• 
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Datação
Período
Campo reservado à indicação de período ou da data de cria-

ção do objecto. Ex: ≥1950 <2000.

A incorporação deste campo de registo permite a indicação de 

um período de execução, quando não está identificada a data 

com precisão. No caso particular de pesquisa em base de da-

dos, poderá ser criado um campo de pesquisa que possibilite 

o utilizador efectuar uma procura de conjuntos de objectos no 

decurso de um período seleccionado pelo mesmo.

Ano
Campo onde deve ser registado o ano de criação do objecto. 

Quando a datação não é precisa, regista-se o século. Ex: 1965 

ou séc. XX.

Marcas
Marcas|Inscrições
Campo de imagem que ilustra a marca ou inscrição.

Descrição
Campo de texto onde deve ser realizada a descrição das 

marcas e|ou inscrições, indicando a localização das mesmas 

no objecto e indicação do tipo de marca. Ex: indicação do autor 

“Sebastião Rodrigues” a aguarela azul no canto inferior direito.

Dimensões
Tipo de Medida
Campo de texto que recorre a uma lista de tipos de medidas: 

Altura; Largura; Comprimento; Peso; Diâmetro, etc.

Unidade de Medida
Campo que refere a unidade de medida utilizada [Ex: cm; mm]. 

Regra geral, os objectos museológicos são registos em cm. 

No entanto, de acordo com o tamanho real das peças, as di-

mensões podem ser registadas noutras medidas.

Dimensões
Campo numérico que deve indicar a medida de cada lado do 

objecto, consideradas as medidas máximas das peças. No 

5• 

6• 

7• 
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caso de objectos bidimensionais, deverão ser indicadas pela 

seguinte ordem: Altura x Largura. Em objectos tridimensio-

nais, pode considerar-se dois casos distintos: 

Altura X Comprimento X Largura
ou

Altura X Largura X Profundidade. 

Sempre que considerado necessário, deve referir-se a espes-

sura e o diâmetro e devem ser consideradas dimensões com-

plementares, registadas individualmente.

Descrição

Conteúdo Temático
Neste campo de texto descreve-se “objectivamente” o que se 

vê no objecto e não o conhecimento que dele se tem, tendo 

em consideração os seguintes princípios gerais: 

• Identificar o tema ou assunto da mensagem;

• Identificar primeiro o tema ou motivo principal e, posterior-

mente, o secundário ou envolvente. Ex: “Arco” – escola de artes 

que realiza uma exposição anual dos trabalhos dos alunos.

Palavras-Chave [Ontologias]
No processo de inventariação deve-se associar um número 

de termos representativos ao assunto de cada objecto, atra-

vés da construção de um conjunto de ontologias de termos 

classificativos[46] . 

“Num museu virtual os visitantes devem ser capazes de navegar entre 
assuntos, temas, sítios, datas, eventos, sentimentos, impressões, 
fazendo com que a visita seja agradável e permita realizar novas 
descobertas, tirar conclusões e adquirir novos conhecimentos.”
(SIMÕES, 2004, p.1)

No caso particular do MVCC, foi necessário a construção de 

uma estrutura de termos de classificação dos bens culturais 

que permite o inter-relacionamento entre características co-

muns, facilitando ao visitante diferentes percursos de explora-

ção. As ontologias podem ser usadas nos seguintes aspectos:

• Criar um vocabulário central estruturado, uma taxono-

mia|thesaurus [Pesquisa Guiada], como a tabela taxonómica de 

subcategorias criada para o MVCC [Q.027];

[46]  
“Uma ontologia é um conjunto de termos 

classificativos relacionados entre si. Estas 
relações, ou ligações, correspondem a 
diversos tipos de associações entre os 

termos: de equivalência (sinonímia), de 
especificidade (contido em) ou 

generalidade (contém), e outros.”

(SIMÕES, 2004, p.1).  

8• 
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• Definir e usar relacionamentos lógicos e regras entre termos 

ou conceitos, adicionando meta-informação[47]  nos registos 

de inventariação [Pesquisa Geral ou Avançada]. 

A tabela taxonómica de palavras-chave só se torna necessá-

ria e operativa quando se pretende a incorporação da colec-

ção numa base de dados.

Os dois campos seguintes são os campos de análise especí-

fica no âmbito disciplinar do Design, incorporados na ficha 

de inventário do MVCC para a análise do Cartaz Cultural. Na 

definição dos parâmetros de análise, tomamos em considera-

ção as fases do projecto de Design Gráfico [metodologia projec-

tual [48]] [F.116]. 

[47]  
Informação de catalogação criada para 
organizar, descrever, e melhorar o acesso 
a objectos de informação, em museus, 
bibliotecas, arquivos e sistemas de 
informação. A meta-informação funciona 
como auxiliar de pesquisa, através da 
definição de índices especializados que 
facilitam a hiperligação entre recursos. 
Melhora a eficácia da pesquisa, de 
estrutura hierárquica, permitindo criar 
colecções virtuais [agrupa conjuntos de 
objectos com características comum 
oriundos de diferentes fontes].

(RIBEIRO, 2002)

[48]  
Metodologia projectual é a elaboração de 
um conjunto de tarefas, divididas por 
etapas, que orientam o processo criativo 
na elaboração de um projecto. 

F.116
Fases do processo de Design Gráfico. 
(PUJAGUT, 2010, p.12)

No âmbito pedagógico e profissional do Design, todas as fa-

ses do processo de Design Gráfico têm a sua importância. No 

entanto, em termos de implementação museal do Cartaz 
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Cultural, consideramos as fases “Análise”, “Conceptualização 

e Formalização” e “Produção e Implementação”, com maior 

relevância para o registo documental museal dos métodos e 

técnicas de execução e produção do objecto gráfico.

“The conceptualisation and formalisation phase is essential in the 
graphic design process. It involves graphically solving the communication 
problem based on the conclusion of the analysis.
[...] [T]he “Analysis” phase and the “Conceptualisation and formalisation” 
phase are the main phases and are characteristic of the design process. 
These two phases can be undertaken consecutively or simultaneously.”[49]

(PUJAGUT, 2010, p.26)

A fase de “Análise” envolve aspectos de pesquisa e procura 

de solução [ou soluções] para os diferentes aspectos do projec-

to. A “Conceptualização” envolve a construção de conceitos 

que geram a solução do Design Gráfico com base nas ques-

tões desenvolvidas na fase anterior [“Análise”] e a “Formaliza-

ção” representa a concretização do projecto gráfico que res-

ponde ao problema de comunicação com base na conclusão 

da análise e lista de conceitos. Por fim, a “Produção e Imple-

mentação” refere-se às tecnologias de impressão, às técnicas 

de produção do objecto gráfico.

“Design professionals draw inspiration from innumerable sources such as 
their urban environment or by cross referencing elements of contemporary 
life with those of bygone days, and delving back into the rich tradition 
of the arts as a means of visual stimulation. Inspiration is key to the 
generation of exciting design ideas.” [50]

(AMBROSE, 2006, p.11)

“How do designers get ideas? Some places they look are design annuals 
and monographs, searching for clever combinations of forms, fonts, and 
colors to inspire their project.” [51]

(LUPTON, 2008, p.6)

O Design é um processo criativo, constituído por métodos de 

trabalho onde os designers exploram uma composição gráfica 

e estruturam os elementos, definindo o objectivo da comuni-

cação. Nas acções criativas, o designer tem à sua disposição 

inúmeras ferramentas, como a letra, a palavra, as imagens e 

[49]  
T.L. “A fase de conceptualização e 

formalização, que passa por resolver 
graficamente o problema de comunicação 

com base na conclusão resultante da 
fase de análise, é essencial ao processo 

de design gráfico. [...]
[A]s fases de “Análise” e de “Conceptua-

lização e Formalização” são as fases 
principais e são características do 

processo de design. Podem ser levadas a 
cabo em sequência ou simultaneamente.”

(PUJAGUT, 2010, p. 26)

[50]  
T.L. “Os profissionais da área de design 

vão buscar inspiração a inúmeras fontes, 
tais como o seu ambiente urbano ou o 

cruzamento de elementos da vida 
contemporânea com vestígios de tempos 
idos, resgatando a brilhante tradição da 

arte enquanto forma de estímulo visual. A 
inspiração é fundamental para a génese 

de ideias de design interessantes.”

(AMBROSE, 2006, p. 11)

[51]  
T.L.“Como é que os designers têm ideias? 

Procuram, por exemplo, em anuários e 
monografias de design por combinações 

inteligentes de formas, letras e cores 
que os inspire no seu projecto.”

(LUPTON, 2008, p.6)
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os espaços vazios da composição que, agrupados entre si, 

transmitem a mensagem. Mas é necessário clarificar o que 

determina o tratamento gráfico da mensagem.

O tratamento da mensagem depende da escolha do designer 

para codificar a mesma. Pode escolher um ou outro conjunto 

de elementos, pode escolher um ou outro método de execu-

ção e de composição dos elementos. O designer selecciona a 

informação, as afirmações, o que pretende evidenciar, realiza 

a(s) escolha(s) sobre como comunicar e tratar a mensagem 

graficamente.

Em termos de comunicação e análise da função da imagem, 

segundo Martine Joly, “uma imagem visual fornece um gran-

de número (poli) de informações (semies) visuais, ela pode 

ter múltiplas significações e prestar-se a múltiplas interpreta-

ções” (JOLY, 2005, p. 110), referindo ainda que, “[a] análise da 

imagem (incluindo a imagem artística) pode entretanto pre-

encher funções diferentes e tão variadas como proporcionar 

prazer ao analista, aumentar os seus conhecimentos, instruir, 

permitir a leitura ou conceber mais eficazmente mensagens 

visuais”(JOLY, 2007, p.51). “Finalmente, uma das funções da 

análise da imagem pode ser a procura ou a verificação das 

causas do bom funcionamento, ou pelo contrário, do mau 

funcionamento da mensagem visual” (JOLY, 2007, p.53).

Portanto, o registo do processo de criação e comunicação do 

objecto gráfico em termos de documentação museológica 

contribui de forma construtiva na análise e apresentação dos 

conteúdos de Design em aplicações museográficas, elemen-

tos artístico-técnicos de extrema importância na dissemina-

ção da produção do Design Gráfico. Pelo que, para a análise 

do cartaz em termos de conteúdos disciplinares do Design 

ponderamos os seguintes campos: “Tecnologia” e “Design”.

No campo da “Tecnologia”, os pontos em análise remetem-

se a processos, materiais e tecnologias utilizadas na produ-

ção do objecto, enquanto no campo do “Design” é necessário 

historiar e descrever o processo criativo do objecto gráfico, 
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os métodos, os recursos, a resolução e os elementos de 

conjunto que estiveram inerentes na construção da composi-

ção gráfica do objecto.

Tecnologia

“Paper, ink, and printing process are all interdependent, and a choice 
of any one of them cannot be made in isolation.” [52]

(PIPES, 2009, p.185)

Suporte
Campo de texto onde se indica o tipo de material de impres-

são. Ex: papel; tela.

A escolha do material de impressão por parte do profissional 

de Design é importante, na adaptação da resposta à aplicação 

final do produto impresso, tendo assim, mais qualidade e 

melhores resultados, tomando em consideração o tipo de 

criação, impressão e acabamentos.

Remetendo-nos ao caso particular do papel, e sendo um ma-

terial com vários atributos, o designer selecciona o tipo de 

papel para o trabalho de impressão considerando determina-

das características de uso, tais como, particularidades visuais 

do material, longevidade e robustez, qualidade de reprodução 

da imagem e orçamento (AMBROSE, 2010, p. 187).

Processo de Impressão
Campo de texto onde se indica a tecnologia de impressão. 

Ex: offset; litografia.

Existem muitos sistemas de impressão baseados em princí-

pios diferentes (PUJAGUT, 2010, p. 206). Mas a finalização do 

processo criativo do trabalho do designer gráfico é a impres-

são. Por isso, a escolha do processo de impressão mais 

adequado ao tipo de trabalho reflecte os resultados pretendi-

dos, tais como: qualidade, tiragem e custo.

Cor 
A cor no Design Gráfico é um elemento fundamental. Actual-

mente, a linguagem gráfica tornou-se inseparável do elemen-

to ‘cor’, pelo que, na análise de um objecto gráfico, é funda-

mental a indicação da cor como parte integrante do processo 

de criação e comunicação em Design.

9• 

[52]  
T.L.“O papel, a tinta e o processo de 
impressão são interdependentes, e a 

escolha de qualquer um deles não deve 
ser feita sem atender ao conjunto.”

(PIPES, 2009,p. 185)
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“[...] Designers use color to make some things stand out (warning signs) 
and to make other things disappear (camouflage). Color serves to 
differentiate and connect, to highlight and to hide.
Graphic design was once seen as a fundamentally black-and-white 
enterprise. This is no longer the case. Color has become integral to the 
design process. Color printing, once a luxury, has become routine.” [53]

(LUPTON, 2008, p.71) 

Neste campo, deverá registar-se as quatro cores primárias do 

processo subtractivo utilizado no processo de impressão, 

CMYK, ou recorrer ao sistema Pantone. Ex: C0 M100 Y81 K4 ou 

Pantone 186C.

Na análise do objecto gráfico, sempre que não seja possível 

aos autores identificar as cores utilizadas nos trabalhos, as 

instituições museais devem capturar as cores dos bens grá-

ficos patrimoniais, através da utilização um espectrofotô-

metro[54] [F.118]. 

[53]  
T.L. “[...] Os designers recorrem à cor 
para fazer algumas coisas sobressaírem 
(sinais de aviso) e  outras desaparecerem 
(camuflagem). A cor serve para 
diferenciar e unir, para realçar e para 
esconder. 
O design gráfico foi em tempos encarado 
como um trabalho essencialmente a 
preto e branco. Já não é esse o caso. A 
cor tornou-se parte integrante do 
processo de design. A impressão a cores, 
outrora um luxo, é agora rotineira.”

(LUPTON, 2008, p.71)

[54]  
Equipamento permite a captura de cores 
a partir de qualquer superfície, como por 
exemplo, papel, tecido.

F.118
Espectrofotômetro portátil “Capsure” da 
Pantone.

http://www.pantone.com/popups/
medialounge/medialounge.
aspx?pid=1032&type=1

No caso particular dos objectos gráficos analisados neste 

trabalho de investigação, no âmbito do MVCC, a obtenção da 

cor foi registada através da ferramenta “eyedropper“ do pro-

grama Adobe Photoshop, pela impossibilidade de acesso a 

alguns dos bens culturais e à aquisição de um equipamento 

de captura de cores – espectrofotômetro.
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Local de Impressão
Campo onde se indica a empresa onde foi produzido o objec-

to gráfico – tipografia. 

Tiragem
Campo numérico onde se indica o número de exemplares 

impressos. 

Design
“Graphic design is a process through which graphic design is used to 
resolve a communication problem between the client and the client’s 
target audience. It is the creative process based on specific needs, using 
specific means and shaped by specific objectives.” [54]

(PUJAGUT, 2010, p.10)

Composição
Neste campo de texto, pretende-se descrever a composição 

gráfica do objecto, segundo a seguinte ordem, definida nas 

normas gerais de inventário das Artes Plásticas e Artes De-

corativas:

•  Descrever do geral para o particular;

• Identificar|descrever primeiro a forma ou estrutura e, 

posteriormente, os elementos decorativos;

• Identificar|descrever os elementos de composição, quando 

aplicável.

Processo Criativo
Campo que refere o tipo de processo criativo e enumera as 

técnicas e recursos utilizados na criação e nas soluções 

gráficas. Neste campo de registo, poderemos ter dois níveis 

de descrição: primeiro a identificação do método de execu-

ção do objecto através de um campo de texto [Ex: manual; digi-

tal; manual e digital] e, num segundo nível, o registo do percurso, 

do processo e dos recursos criativos que fizeram parte das 

fases de projecto do objecto [Ex: Manual. No desenvolvimento da 

solução gráfica o designer estudou a composição através de maquetas com 

recurso ao desenho e pintura].

Material
Campo de texto onde se refere os materiais utilizados na 

criação do objecto. Ex: lápis de cor; esferográfica; grafite; tinta-da-

china; aguarela; guache; ecoline; entre outros.

10• 
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Técnicas
Campo de texto onde se refere as técnicas utilizadas na cria-

ção do objecto. Ex: tipografia; fotografia; ilustração; desenho; colagem; 

fotomontagem; linogravura; aerógrafo; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator; 

entre outros.

Elementos do Conjunto
Campo de registo de imagens relativas ao estudo da compo-

sição do cartaz que poderá ser constituída por um único ele-

mento visual ou por um conjunto de elementos. 

“Por conjunto entender-se-á: Todas as obras formadas por elementos 
que, embora tenham existências autónomas, só quando agrupadas, 
permitem uma leitura estética, formal ou funcional da peça, indepen-
dentemente da leitura individual de cada um dos seus elementos cons-
titutivos.”
(IMC, 2000, p.27) 

O conjunto de imagens e componentes que fazem parte do 

historial das fases de execução da metodologia projectual do 

autor terão de ser individualmente inventariadas, segundo:

• Imagem – Campo onde se insere todos os componentes de 

construção gráfica, caso existam. Ex: esboços; maquetas; porme-

nores, fotografias.

• Nº Inventário – Para cada elementos do conjunto manter-se-á 

o nº de inventário do objecto museal, numerados sequencial-

mente e separados do número de raiz por meio de barra [/]. 

Ex: MVCC000548/1; MVCC000548/2, etc.

• Tipo – Campo de texto onde se identifica o tipo de elemen-

to de conjunto. Ex: esboço; maqueta; ilustração; fotografia.

• Referência Instituição Tutelar – Campo alfanumérico do nº de in-

ventário da instituição tutelar.

• Dimensões:

• Tipo de Medida – Campo de texto que recorre a uma lista 

de tipos de medidas: Altura; Largura; Comprimento; Peso; 

Diâmetro, etc.

• Unidade de Medida – Campo que refere a unidade de medida 

utilizada [Ex: cm; mm]. Regra geral, os objectos museológicos 

são registos em cm. No entanto, de acordo com o tamanho 

real das peças podem ser registadas noutras medidas.
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• Dimensões – Campo numérico que deve indicar a medida 

de cada lado do objecto e consideradas as medidas máxi-

mas das peças. No caso de objectos bidimensionais deve-

rão ser indicadas pela seguinte ordem: Altura x Largura. 

Em objecto tridimensional pode-se considerar-se dois ca-

sos distintos: 
Altura X Comprimento X Largura

ou

Altura X Largura X Profundidade. 

Sempre que considerado necessário deve referir-se a es-

pessura e o diâmetro e devem ser consideradas dimensões 

complementares, registadas individualmente.

• Autor – Campo de texto onde deve ser registado o nome 

do autor de cada elemento do conjunto. Ex: João Nunes. (fotó-

grafo e designer); Almada Negreiros (ilustrador).

• Observações – Campo de texto onde se regista outras infor-

mações complementares.

Categoria(s) do(s) Tipo(s) de Letra 
A imagem, quando existe, é um elemento importante na 

composição do cartaz, mas a composição das letras, para o 

designer, têm igual importância. A escolha de desenhar ou 

seleccionar tipos gráficos existentes ou a definição da com-

posição do texto com os restantes elementos de conjunto é 

tarefa do designer.

“Os designers às vezes criam suas próprias fontes e letragens persona-
lizadas. Mas é mais frequente vê-los consultando a vasta biblioteca de 
fontes existentes, escolhendo-as e combinando-as em respostas a pú-
blicos ou situações específicas.”
“Organizar letras em uma página – ou tela – em branco é o desafio mais 
básico de um designer. Que fonte usar? De que tamanho? Como essas 
letras, palavras e parágrafos devem ser alinhados, espacejados, ordena-
dos, conformados ou mesmo manipulados?”
(LUPTON, 2006, p. 13 e 7) 

“Type design is a subtle activity. It is difficult to substantially alter the 
shape of a letter without diminishing its legibility. However, within the 
established forms there are still many possibilities for structural 
variation.” [55]  

(CHENG, 2006, p.10) 

[55]  
 “O design gráfico é um processo através 
do qual o design gráfico é utilizado para 

resolver um problema de comunicação 
entre o cliente e o público-alvo desse 

mesmo cliente. É um processo criativo 
baseado em necessidades específicas, 

recorrendo a meios específicos e 
condicionado por objectivos específicos.”

(PUJAGUT, 2010, p.10)
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Classificação de Tipos. 

Hum
anistas

[Hum
anist]

Transicionais 
[Transitional] 

G
eom

étricas
[Geom

etric]
M

anuscritas | Cursivas
[Scripts]

Arabe
[Scripts]

G
rego

[Scripts]

Jokeman

Helvetica

ZaptDingbats

Verdana

Univers

Travelcons

Futura

Avant Garde

Bauhaus

A a  O o  P p  Q q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A a O o P p  
1 2 3 4 5 6

A a  O o  P p  Q q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A a  O o  P p  Q q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A a ✢ ❄ o P ● Q 
 ➀ ❦ 2 3 4  6 ☞ 9

A a  O o  P p  Q q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A a  O o  P p  Q q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A a  O o  P p  Q q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A a O o P p ~
 U Q N 5 6 7 

A a  O o  P p  Q q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A a  O o  P p  Q q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A a  O o  P p  Q q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

          

A a  O o  P p  Q q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A a  O o  P p  Q q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A a  O o  P p  Q q
1 2 3 4 5 6 7 8 9

         
    

Aa 

Aa 

Aa 

Aa 

Aa 

Gill Sans

Myriad

Franklin Gothic

Aa 

Aa 

Aa 

Aa 

Aa 

Aa 

Aa 

Tekton

Brush Script

Commercial Sript

A a 

Aa 

A a 

F|Outros Alfabetos
[other alphabets]

B|Sem Patilhas

[Sans Serifs]

D|Ilustrados     
[Ilustrated]

Humanistas [Com Patilha]
Tipos com característica caligráfica, 

com pouco contraste entre os traços 

e com eixo vertical oblíquo.

Humanistas [Sem Patilhas]
Tipos baseadas nas características 

humanistas,mas não possuem 

patilhas.

Transicionais [Com Patilha]
Tipos com maior contraste entre o 

traço grosso e fino, patilhas mais 

afiadas e com eixo mais vertical do 

que as humanistas.

Transicionais [Sem Patilha]
Características similares às fontes 

transicionais mas sem patilhas.

Modernas|Didone
Tipos com patilhas rectas e finas e 

com eixo vertical.

Egípcias|Mecânicas
Tipos de traço grosso com patilhas 

rectas.

Geométricas
Tipos sem patilhas desenhados a 

partir de formas geométricas. As 

letras têm características como os 

topos das letras são triângulos ou 

letras construídas através de círculos.

Manuscritas|Cursivas
Tipos com características de letra 

cursiva.

Góticas
Tipos adornados com características 

caligráficas de origem arcaica e 

medieval.

Ilustrados
Tipos ‘decorados’ e ornamentados, 

pictogramas|símbolos.

Desenhadas
Tipos desenhados pelos autores: à 

mão, com pincel, lápis ou com outro 

utensílio.

Outros alfabetos
Tipos de letras que incluem 

caracteres gregos, árabes e orientais.
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Sendo o Design de tipos e a classificação de tipos um dos 

temas abordados na história do Design Gráfico, neste campo 

da ficha de inventário definiu-se uma grelha de classificação 

de tipos [F.119] com base na grelha apresentada pelo editor, 

ilustrador e tipógrafo francês, Maximilien Vox (1894-1974) no 

Manual de Tipografía (MCLEAN, 1993 [1980], p.59) e pela designer 

americana Ellen Lupton, curadora do Cooper Hewitt National 

Design Museu, N. York (n. 1963), publicada no livro Pensar 

com tipos (LUPTON, 2006, p.42). Em primeira análise, dever-se-á 

indicar o(s) grupo(s) de tipo(s) identificados no objecto: Com 

patilhas, Sem Patilhas, Góticas, Ilustrados,Desenhadas, Ou-

tros Alfabetos. Em segunda e terceira análise, sempre que 

possível, dever-se-á registar a classificação de tipo(s) e o 

nome da(s) fonte(s). Ex: 1º - Com Patilhas; 2º- Humanista; 3º Sabon.

Estado de Conservação
Estado de Conservação
Campo de informação relativo aos estados de conservação 

dos bens que recorre a uma listagem hierárquica normalizada:  

• Muito Bom – peça em perfeito estado de conservação; 

•  Bom – peça sem problemas de conservação mas poderá vir 

apresentar algumas lacunas; 

• Regular – Peça que apresenta algumas lacunas e que neces-

sita de intervenções de restauro; 

• Deficiente – Peça que é urgente restaurar; 

• Mau – Peça com bastantes lacunas que apresenta graves 

problemas de conservação.

Especificação sobre o Estado de Conservação 
Campo de texto onde deve ser registado, com mais detalhe, 

a razão tomada no campo anterior, referindo, por ordem de 

importância, as lacunas do objecto. Ex: Apresenta pequenas faltas; 

Acumulação de poeira; Manchas; Restaurado.

Intervenções de Conservação e Restauro
Campo de texto onde dever ser indicado quem realizou o 

restauro e quando se efectuou. Ex: Restaurado por Técnico X da 

Unidade de Restauro da Fundação Calouste Gulbenkian.

F.119 
Classificação de tipos. 
Desenvolvida por Sílvia Rala.

11• 
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Data de Registo do Estado de Conservação
Campo para registo data em que se verificou o estado de 

conservação referido.

Informação Específica
Deverão ser sempre mencionadas, por ordem cronológicas, 

as exposições e as obras bibliográficas onde o bem patrimo-

nial esteve exposto ou foi referenciado.

Exposições em Espaço Físico
Campo de texto que lista onde esteve exposto o objecto em 

espaço museal físico. 

Exposições em Espaço Virtual
Campo de texto que lista onde esteve exposto ou disponibi-

lizado o objecto em espaço museal virtual.

Bibliografia e Citações
Campo de texto que regista as obras onde o objecto foi pu-

blicado através da sua imagem e|ou citado A inserção da 

bibliografia deve seguir a norma portuguesa.

Observações
Campo de texto onde se inserem outras informações com-

plementares.

Acesso
Disponibilização de Imagem Digital
É importante indicar a disponibilização ou restrição da utiliza-

ção da imagem digital do objecto, tendo em consideração os 

direitos legais [Direitos de autor; Direitos de imagem; Direitos de Pro-

priedade]. Ex: Autorizada por; Interdita por.

Entrada
Preenchido Por
Campo de texto onde se identifica o nome de quem preenche 

a ficha.

Data de Registo
Data de preenchimento da ficha de inventário.

12• 

13• 

14• 
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Actualizado Por 
Campo de texto onde se identifica o nome de quem actuali-

zou a ficha.

Data de Actualização
Data de actualização da ficha.

MVCC

Este ponto de registo é dedicado, apenas, às actividades 

museológicas e museográficas desenvolvidas exclusivamen-

te no MVCC|Museu Virtual do Cartaz Cultural.

Exposições
Campo onde se regista as exposições onde o objecto esteve 

patente.

Obra do Mês
Campo de texto onde se indica em que data e contexto o 

objecto foi obra do mês.

Actividades Pedagógicas
Campo onde se indica em que actividades esteve inserido o 

objecto.

Outro
Campo aberto para registar outras possíveis actividades do 

objecto no MVCC.

15• 

Salientamos que apesar de termos conhecimento da existên-

cia de normas para a criação de sistemas de informação, não 

foram considerados neste trabalho, visto que, o objectivo é a 

constituição de regras de análise do objecto gráfico e não a 

criação de um software de gestão destas mesmas regras 

[normas]. Como os programa de gestão de bases de dados 

desenvolvidos pela empresa Bond na construção do programa 

“Matriz” ou o programa “In arte” desenvolvido pela empresa 

Sistemas do Futuro.
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Aplicação da Ficha de Inventário

O desenvolvimento da Ficha de Inventário do cartaz teve por 

base a criação de um modelo de inventariação do objecto 

gráfico que conjuga-se as regras de documentação museo-

lógica com a integração de campos de registo do âmbito dis-

ciplinar do Design. Nas páginas seguintes demostramos a 

aplicação deste modelo em quatro Fichas de Inventário de 

cartazes integrados no Projecto Expositivo do MVCC:

•  Cartaz FLS|Frei Luís de Sousa de João Nunes;

• Cartaz José Matias: entretém para quatro mulheres de João 

Nunes;

• Cartaz Nõ de Sebastião Rodrigues;

• Cartaz S. João do Porto de João Machado.
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F.120
João Nunes (n.1951):

cartaz FLS|Frei Luís de Sousa, 2001, Col. 
MVCC proveniência Designer João Nunes.
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Ficha de Inventário

Imagem

C
ar

ac
te

riz
aç

ão

Nº Inventário MVCC  MVCC000745

Categoria CC

Assunto AS/EVE

Temática T/ART/ESP

Área  A/ART/ESP/TEA

Pr
op

rid
ad

e

Referência Inst. Tutelar

Instituição Tutelar Atelier Nunes e Pã

Incorporação 
na Instituição Tutelar

Afectação Permanente

Data de Incorporação
 na Instituição Tutelar

2001

Proveniência Designer João Nunes

T
ít
ul

os

Título FLS. Frei Luís de Sousa.

Língua

Tradução

A
ut

or
ia

s

Autor João Nunes (design e fotografia)

Biografia

Designer João Nunes (n.1951) iniciou a sua actividade profissio-
nal como fotografo e designer de Cartaz em Angola. Regressou 
a Portugal e licenciou-se em Design Gráfico na Escola Superior 
de Belas Artes do Porto, em 1982. Fundou o seu primeiro atelier 
em 1978 e tem desenvolvido a sua actividade profissional entre 
o Design e a docência. 

Local de Execução Atelier Nunes e Pã

Editor Teatro Nacional de São João



349
5.3 • Gestão Museológica do Cartaz Cultural

Capítulo 5 • Cartaz Cultural: Novo Ciclo de Vida do Objecto Gráfico

D
at

aç
ão Período ≥ 2000

Ano 2001

M
ar

ca
s Marcas | Inscrições

Descrição Indicação do autor no canto inferior direito.

D
im

en
sõ

es

Tipo de Medida Alt x Larg

Unidade de medida cm

Dimensões 176x120

D
es

cr
iç

ão Conteúdo Temático
Peça de teatro baseada no drama Frei Luís de Sousa de Almeida 
Garret.

Palavras-Chave Ilustração, fotografia

T
ec

no
lo

gi
a

Suporte Papel

Processo de Impressão Offset

Cor

Local de Impressão Empresa V. Coutinho

Tiragem 200
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D
es

ig
n

Composição

Cartaz composto pela imagem posterior de uma cabeça inter-
laçada por fios eléctricos, como imagem de fundo. Sobreposto 
à imagem, na parte inferior do cartaz, encontra-se o título "FLS 
- Frei Luís de Sousa".

Processo Criativo Manual e Digital.

Material
papel, esferográfica, maquina fotografica, computador (Adobe 
Photoshop).

Técnicas desenho, fotografia, fotomontagem.

El
em

en
to

s 
Co

nj
un

to

Imagem
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D
es

ig
n

El
em

en
to

s 
Co

nj
un

to

Imagem
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Es
ta

do
 d

e 
C

on
se

rv
aç

ão Estado de Conservação

Especificações sobre o 
estado de conservação

Intervenções de 
conversação e restuaro

Data de registo do 
estado de conservação

In
fo

rm
aç

ão
 E

sp
ec

íf
ic

a

Exposições 
em espaço físico

Exposição "Imprimir 2004" no Porto.

Exposições 
em espaço virtual

Bibliografia e citações IMPRIMIR. Porto: Atelier João Nunes, 2004. Catálogo da 
Exposição. ISBN/ISSN 972-97272-2-8.

Observações

D
es

ig
n

Nº
 Inventário 

O Nº Inventário dos elementos de conjuntos é constituído pelo 
nº de inventário do cartaz/nº do elemento de conjunto. Ex: 
MVCC000745/1 - corresponde à imagem nº1 do campo design/
elementos de conjunto/imagem.

Tipo

1 e 2 - Leitura de análise; 3 a 6 e 39 - Esboços; 7 a 10 / 48 e 49 - 
Fotografias (preparação da sessão fotográfica); 11 a 20 / 50 a 54 
- Fotografias; 21 a 38 / 40 a 42 / 44 e 45 / 55 - Estudo do Cartaz; 43 
- Fotografia seleccionada e Estudo de Cor; 46 - Fotografia selec-
cionada; 47 - Fotografia tratada no photoshop.

Referência Insti-
tuição Tutelar

Di
m

en
sõ

es

Tipo de 
Medida

Alt x Larg

Unidade de 
Medida

cm

Dimensões 3 a 6, 39 - 16x16 ; 7 a 9, 12, 17, 48 e 49, 51 - 33,9x45,2; 11, 13 a 16, 18 a 
20, 50, 52 a 54 - 45,2x33,9; 21 a 38, 40 a 42, 44 e 45, 55 - 176x120

Autor João Nunes.

Observações A dimensão das imagens dos elementos de conjunto são 
referentes ao tamanho da imagem digital.

Categoria(s) Tipo(s) de 
Letra

Sem patilhas: Humanista (Futura Exta Black).
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A
ce

ss
o

Disponibilização 
de imagem digital

Autorizado
En

tr
ad

a

Preenchido por Sílvia Rala

Data de registo 07-02-2011

Actualizado por Sílvia Rala

Data de actualização 03-12-2012

M
V

C
C

Exposição “Design de João Nunes no cartaz de teatro”. Jan a Jun 2013

Obra do mês

Actividade Pedagógica

Outro
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F.121
João Nunes (n.1951):

cartaz José Matias: entretém para quatro 
mulheres, 2002, Col. MVCC proveniência 

Designer João Nunes.
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Ficha de Inventário

Imagem

C
ar

ac
te

riz
aç

ão

Nº Inventário MVCC  MVCC000748

Categoria CC

Assunto AS/EVE

Temática T/ART/ESP

Área  A/ART/ESP/TEA

Pr
op

rid
ad

e

Referência Inst. Tutelar

Instituição Tutelar Atelier Nunes e Pã

Incorporação 
na Instituição Tutelar

Afectação Permanente

Data de Incorporação
 na Instituição Tutelar

2002

Proveniência Designer João Nunes

T
ít
ul

os

Título José Matias, entretém para quatro mulheres.

Língua

Tradução

A
ut

or
ia

s

Autor João Nunes (design e fotografia)

Biografia

Designer João Nunes (n.1951) iniciou a sua actividade profissio-
nal como fotografo e designer de Cartaz em Angola. Regressou 
a Portugal e licenciou-se em Design Gráfico na Escola Superior 
de Belas Artes do Porto, em 1982. Fundou o seu primeiro atelier 
em 1978 e tem desenvolvido a sua actividade profissional entre 
o Design e a docência. 

Local de Execução Atelier Nunes e Pã

Editor Ensemble
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D
at

aç
ão Período ≥ 2000

Ano 2002

M
ar

ca
s Marcas | Inscrições

Descrição Indicação do autor do lado direito em baixo.

D
im

en
sõ

es

Tipo de Medida Alt x Larg

Unidade de medida cm

Dimensões 176x120

D
es

cr
iç

ão Conteúdo Temático
Peça de teatro baseada na obra "José Matias" 
de Eça de Queirós.

Palavras-Chave fotografia, fotomontagem

T
ec

no
lo

gi
a

Suporte Papel

Processo de Impressão Offset

Cor

Local de Impressão Empresa V. Coutinho

Tiragem 200
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D
es

ig
n

Composição

Cartaz composto pela imagem de uma senhora de costas com 
saia de tule de cor vermelha e botas pretas de cano alto com 
salto alto. Do lado esquerdo, à altura do joelho, a imagem do 
focinho de um cão branco. Na parte superior do cartaz e sobre 
a imagem da saia encontra-se o título e as restantes informa-
ções a branco.

Processo Criativo Digital

Material maquina fotografica, computador (Adobe Photoshop).

Técnicas fotografia, fotomontagem.

El
em

en
to

s 
Co

nj
un

to

Imagem
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D
es

ig
n

El
em

en
to

s 
Co

nj
un

to

Imagem
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D
es

ig
n

El
em

en
to

s 
Co

nj
un

to

Imagem
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D
es

ig
n

El
em

en
to

s 
Co

nj
un

to

Imagem
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El
em

en
to

s 
Co

nj
un

to

Imagem

Nº
 Inventário 

O Nº Inventário dos elementos de conjuntos é constituído pelo 
nº de inventário do cartaz/nº do elemento de conjunto. Ex: 
MVCC000748/1 - corresponde à imagem nº1 do campo design/ele-
mentos de conjunto/imagem.

Tipo
1 a 9 - 1ª sessão fotográfica; 10 a 16 - 2ª sessão fotográfica; 17 a 
45 - Estudo do Cartaz; 46 a 116 -  Estudo do Cartaz com visualiza-
ção das layers no photoshop.

Referência Insti-
tuição Tutelar

Di
m

en
sõ

es

Tipo de 
Medida

Alt x Larg

Unidade de 
Medida

cm

Dimensões
1, 4 e 5 - 90,3x67,7; 2 e 3 - 67,7x64,6;  6, 10 a 12, 14 e 16 - 67,7x90,3; 
8 - 53x35,6; 9 - 52,5x52,5; 13 - 72,4x48,2; 15 - 77,2x56,9; 17 a 45 - 
24,2x16,5; 46 a 116 - 27,1x40,6

Autor João Nunes.

Observações A dimensão das imagens dos elementos de conjunto são 
referentes ao tamanho da imagem digital.

Categoria(s) Tipo(s) de 
Letra

Sem patilhas: Humanista (Futura Exta Black).
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Es
ta

do
 d

e 
C

on
se

rv
aç

ão Estado de Conservação

Especificações sobre o 
estado de conservação

Intervenções de 
conversação e restuaro

Data de registo do 
estado de conservação

In
fo

rm
aç

ão
 E

sp
ec

íf
ic

a

Exposições 
em espaço físico

Exposição "Imprimir 2004" no Porto.

Exposições 
em espaço virtual

Bibliografia e citações
IMPRIMIR. Porto: Atelier João Nunes, 2004. Catálogo da 

Exposição. ISBN/ISSN 972-97272-2-8.

Observações

A
ce

ss
o

Disponibilização 
de imagem digital

Sílvia Rala

En
tr

ad
a

Preenchido por 07-02-2011

Data de registo Sílvia Rala

Actualizado por 03-12-2012

Data de actualização 09-05-2011

M
V

C
C

Exposição “Design de João Nunes no cartaz de Teatro” Jan a Jun 2013

Obra do mês

Actividade Pedagógica

Outro
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F.122
Sebastião Rodrigues (1929-1997):

cartaz NÕ, 1967, Col. MVCC proveniência BNP.
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Ficha de Inventário

Imagem

C
ar

ac
te

riz
aç

ão

Nº Inventário MVCC  MVCC000769

Categoria CC

Assunto AS/EVE

Temática T/ART/ESP

Área  A/ART/ESP/TEA

Pr
op

rid
ad

e

Referência Inst. Tutelar CT. 161 R.

Instituição Tutelar BNP – Biblioteca Nacional Portugal. VG- Visual Gráfico

Incorporação 
na Instituição Tutelar

oferta

Data de Incorporação
 na Instituição Tutelar

Abril 1978

Proveniência Fundação Calouste Gulbenkian

T
ít
ul

os

Título Companhia de Teatro Nõ

Língua Português

Tradução

A
ut

or
ia

s

Autor Sebastião Rodrigues

Biografia

"Sebastião Campos Rodrigues Afonso dos Santos (Dafundo, 
1929 - 1997) iniciou o curso de serralheiro mecânico da Escola 
Industrial Marquês de Pombal e, por motivos económicos não 
concluiu, mas, onde iniciou a aprendizagem da sua futura pro-
fissão com os professores de desenho. A partir de 1943 iniciou o 
trabalho na área de desenho gráfico com a realização de peque-
nos serviços para o jornal “A Voz”. Em 1945 foi convidado para 
ir trabalhar na APA – Agência de Publicidade Artística, onde se 
iniciou profissionalmente como designer gráfico. No final dos 
anos 40 vai trabalhar para o atelier de Manuel Rodrigues onde 
trabalhou prolongadamente com o secretariado Nacional da 
Informação. Após morte de Manuel Rodrigues (19?? - 1965) volta 
a trabalhar isoladamente no seu atelier na cave esquerda do 
nº115 da Rua de São Domingos à Lapa.
Sebastião Rodrigues: designer. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian, 1995. Catálogo da Exposição. ISBN/ISSN 972-768-026-8."

Local de Execução Atelier Sebastião Rodrigues | Lisboa

Editor FCG - Fundação Calouste Gulbenkian
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D
at

aç
ão Período ≥ 1950 < 2000

Ano 1967

M
ar

ca
s Marcas | Inscrições

Descrição
Indicação do autor, local de impressão, nº exemplares, data de 
criação no canto inferior direito.

D
im

en
sõ

es

Tipo de Medida Alt x Larg

Unidade de medida cm

Dimensões 66x100

D
es

cr
iç

ão Conteúdo Temático Companhia de Teatro. Teatro Japonês Nõ. 

Palavras-Chave tipo|tipografia; offset.

T
ec

no
lo

gi
a

Suporte Papel

Processo de Impressão offset

Cor "Pantone Balck C; Pantone 1788C.                                                                                                                                       
Nota: 
O estudo de cor final do cartaz foi realizado no programa Photo-
shop com a ferramenta ‘Eyedropper Toll’."

Local de Impressão Neogravura, Lda

Tiragem 1500 exemplares

Sebastião Rodrigues  Neogravura,Lda  Lisboa  1500 exemplares 3/1967
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D
es

ig
n

Composição

Cartaz composto por caracteres tipográficos e japoneses. A pala-
vra “NÕ” é o elemento com maior peso gráfico, composto pelo 
carácter “N” e um círculo vermelho onde foram inscritos a preto 
caracteres japoneses.

Processo Criativo
Manual. No desenvolvimento da solução gráfica Sebastião Ro-
drigues estudou a composição gráfica através da maqueta com 
recurso ao desenho, pintura, fotografia, fotocópia e colagem.

Material Esferográfica; Lápis de cor; Guache, 

Técnicas Desenho; Ilustração; Colagem, Fotocópia.

El
em

en
to

s 
Co

nj
un

to

Imagem

Nº
 Inventário 

MVCC000769/4; MVCC000769/3; MVCC000769/1; MVCC000769/2; 
MVCC000769/5

Tipo Maqueta; Maqueta; Maqueta; Pormenor;  Desenho

Referência Insti-
tuição Tutelar

6.23.1; 6.23.3; 6.23.4; 6.23.4; 6.23.2

Di
m

en
sõ

es

Tipo de 
Medida

Alt X Larg

Unidade de 
Medida

cm

Dimensões 42X32; 40X31; 48X31; 48X31; 29X39

Autor Sebastião Rodrigues

Observações Elementos de conjunto disponibilização de FCG – Fundação 
Calouste Gulbenkian. / Biblioteca Arte.

Categoria(s) Tipo(s) de 
Letra

Com Patilhas: Geométricas (Wanted);   Sem Patilhas: Humanista.
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Es
ta

do
 d

e 
C

on
se

rv
aç

ão Estado de Conservação Bom

Especificações sobre o 
estado de conservação

Acumulação de Poeira.

Intervenções de 
conversação e restuaro

Data de registo do 
estado de conservação

16-03-2011

In
fo

rm
aç

ão
 E

sp
ec

íf
ic

a

Exposições 
em espaço físico

Sebastião Rodrigues : designer. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1995. 

Exposições 
em espaço virtual

Bibliografia e citações
Sebastião Rodrigues: designer. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1995. Catálogo da Exposição. ISBN/ISSN 972-768-
026-8.

Observações

"Teatro Japonês Nõ realizado em Março de 1967 no Teatro São 
Luís em Lisboa e no Teatro Gil Vicente em Coimbra. 
Nõ, Nô, Nou ou Noh ou Nogaku é uma arte do espectáculo 
japonês praticado desde o séc. XIV que confere a mistura 
entre história ou literatura, música e dança."

A
ce

ss
o

Disponibilização 
de imagem digital

Autorizado

En
tr

ad
a

Preenchido por Sílvia Rala

Data de registo 17-03-2011

Actualizado por Sílvia Rala

Data de actualização 17-03-2011

M
V

C
C

Exposição

Obra do mês 2013 Janeiro

Actividade Pedagógica 2013 Fevereiro

Outro
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F.123
João Machado (n.1942):

cartaz S. João do Porto, 1967, Col. MVCC 
proveniência Colecção João Machado.
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Ficha de Inventário

Imagem

C
ar

ac
te

riz
aç

ão

Nº Inventário MVCC  MVCC000787

Categoria CC

Assunto AS/EVE

Temática T/OUT

Área  _

Pr
op

rid
ad

e

Referência Inst. Tutelar

Instituição Tutelar João Machado Design, Lda

Incorporação 
na Instituição Tutelar

Afectação Permanente

Data de Incorporação
 na Instituição Tutelar

1992

Proveniência Designer João Machado

T
ít
ul

os

Título S. João do Porto. Festas da Cidade.

Língua Português

Tradução

A
ut

or
ia

s

Autor  João Machado

Biografia

João Machado nasceu e, Coimbra em 1942. Formou-se em Es-
cultura na Escola Superior de Belas Artes do Porto. Foi professor 
na E.S.B.A.P. entre 1975 e 1981 tendo leccionado Artes Gráficas. 
Em 1892, abriu o seu atelier no Porto.  
MACHADO, J. - João Machado: Selos. Casal de Cambra. Edição 
Caleidoscópio, 2010. ISBN 978-989-658-089-6. p. 157.

Local de Execução João Machado Design Lda

Editor Câmara Municipal do Porto.
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D
at

aç
ão Período ≥ 1950 < 2000

Ano 1992

M
ar

ca
s Marcas | Inscrições

Descrição

D
im

en
sõ

es

Tipo de Medida Alt x Larg

Unidade de medida cm

Dimensões 68x48

D
es

cr
iç

ão Conteúdo Temático
Festas Populares que têm lugar na noite de 23 para 24 de Junho 
em que se celebra o nascimento de São João Baptista.

Palavras-Chave Ilustração

T
ec

no
lo

gi
a

Suporte Papel

Processo de Impressão offset

Cor

Pantone black C;  Pantone 2738C; Pantone 116C; Pan-
tone 130C; Pantone 7541C; Pantone 2738C; Pantone 
506C; Pantone 246C;  Pantone 7455C; Pantone 525C.                                                                                                           
Nota: 
O estudo de cor final do cartaz foi realizado no programa Pho-
toshop com a ferramenta ‘Eyedropper Toll’.

Local de Impressão

Tiragem
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D
es

ig
n

Composição

Cartaz composto pelo desenho de três balões “ancorados” no 
leito do Rio Douro sobre fundo preto. Texto “S. João do Porto. 
Festas da Cidade. 6 a 28 de Junho 92” encontra-se localizado no 
canto superior esquerdo.

Processo Criativo Manual. Desenho de maqueta em papel vegetal.

Material Papel Vegetal, Lápis, Esferográfica.

Técnicas Desenho. Fotocópia.

El
em

en
to

s 
Co

nj
un

to

Imagem

Nº
 Inventário 

MVCC000787/1 

Tipo Maqueta

Referência Insti-
tuição Tutelar

Di
m

en
sõ

es

Tipo de 
Medida

Alt x Larg

Unidade de 
Medida

cm

Dimensões 50x66

Autor João Machado

Observações

Categoria(s) Tipo(s) de 
Letra

Sem patilhas: Humanista (Futura Exta Black).



375
5.3 • Gestão Museológica do Cartaz Cultural

Capítulo 5 • Cartaz Cultural: Novo Ciclo de Vida do Objecto Gráfico

Es
ta

do
 d

e 
C

on
se

rv
aç

ão Estado de Conservação Bom

Especificações sobre o 
estado de conservação

maqueta apresenta dobras

Intervenções de 
conversação e restuaro

Data de registo do 
estado de conservação

In
fo

rm
aç

ão
 E

sp
ec

íf
ic

a

Exposições 
em espaço físico

Exposições 
em espaço virtual

Bibliografia e citações

Observações

A
ce

ss
o

Disponibilização 
de imagem digital

Autorizado

En
tr

ad
a

Preenchido por Sílvia Rala

Data de registo 09-05-2011

Actualizado por Sílvia Rala

Data de actualização 09-05-2011

M
V

C
C

Exposição

Obra do mês 2013 Abril

Actividade Pedagógica

Outro
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Síntese Conclusiva

O cartaz é um objecto gráfico de valor patrimonial. A partir da 

segunda metade do século XIX, tornou-se um marco na apre-

sentação e promoção de eventos e produtos e foi reconheci-

do como peça de colecção de âmbito cultural. Com grande 

impacto na História do Design e das Artes Gráficas é um 

objecto que comunica e informa. Contudo, é um testemunho 

de natureza efémera, tanto pelo tempo de divulgação, como 

pelo facto de ser um objecto colocado em espaço público ou 

privado, sujeito a deterioração, por causas climatéricas ou 

por actos de vandalismo. A sua preservação, documentação 

e exposição como objecto de Design é importante como 

instrumento de conhecimento e educação.

Do conjunto das funções comunicativas do cartaz – cartaz 

cultural, cartaz publicitário, cartaz político, cartaz informati-

vo e cartaz social – o Cartaz Cultural é um objecto gráfico de 

comunicação, cuja mensagem se remete a interesses sociais 

e culturais com valor histórico-artístico e documental. O 

Cartaz Cultural é sempre um projecto de Design Gráfico, inde-

pendentemente das fases do ciclo de vida do objecto. Come-

ça por ser o resultado do processo criativo, onde o designer 

desenvolve soluções na conceptualização e formalização da 

Síntese Conclusiva
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mensagem. No tempo breve de divulgação, continua a ser o 

projecto de Design Gráfico, afixado em locais públicos, co-

municando e transmitindo a mensagem. Transforma-se de-

pois em objecto museal, continuando a ser um projecto de 

Design gráfico, com uma dimensão de tempo longo, apresen-

tado em contexto expositivo, com valor documental, cultural 

e educativo. 

No Novo Ciclo de Vida do Objecto Gráfico como património 

museal de Design, o artefacto de Design passa por uma inter-

venção museográfica que acentua o valor artístico e docu-

mental. Neste contexto, afasta-se da função de comunicação 

e assume o valor patrimonial em duas narrativas: a do contex-

to comunicacional e a do contexto disciplinar de natureza 

técnico-artística. O Cartaz Cultural revela-se como documen-

to e obra de arte, de valor testemunhal, histórico, sociocultu-

ral, artístico e técnico e um importante recurso educativo e 

museal.

No Cartaz Cultural predomina a sua apreciação estética como 

obra de arte e documento. Em contexto museal, assume o 

novo papel estético e cultural com valor patrimonial. Como 

documento, é objecto da Arquivologia e da Museologia, abor-

dado em todos os aspectos e facetas que o caracterizam, 

incluindo os processos, materiais, técnicas e recursos utiliza-

dos para a criação do objecto. A valorização e disseminação 

da produção de Design Gráfico como bem cultural arquivís-

tico|museal devem obedecer a critérios específicos no âmbito 

da documentação museológica e das aplicações museográfi-

cas, de modo a ser apresentado como artefacto de Design 

Gráfico.

Os recursos e as práticas das Novas Museografias [Museu Vir-

tual, Museu Digital] aumentam as possibilidades de conservação 

e permitem uma maior difusão deste património de Design, 

ao ser disponibilizado no Ciberespaço. Concebemos e passa-

remos a aplicar no Museu Virtual do Cartaz Cultural|MVCC, 
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um novo modelo de documentação museológica, que conjuga 

regras da documentação museológica nacional e internacional 

com critérios de registo e análise de âmbito disciplinar do 

Design. Inclui campos de análise e caracterização específicos 

e adequados para catalogação e inventariação do cartaz 

como objecto patrimonial e museal de Design. 

Para desenvolvimento das acções museológicas e museográ-

ficas, com conteúdos do domínio científico e técnico do De-

sign Gráfico, na Ficha de Inventário do Cartaz Cultural, os 

campos específicos destinados aos conteúdos técnico-disci-

plinares têm como referência de base o processo criativo do 

Design Gráfico, definindo duas grandes áreas de âmbito dis-

ciplinar: Tecnologias e Design. Estes dois campos envolvem 

aspectos da metodologia projectual, desde a fase de pesqui-

sa e procura de soluções, à construção de conceitos e forma-

lização da resposta, ao problema de comunicação, assim 

como aos meios e às técnicas de produção gráfica.

Os campos de registo em Tecnologias remetem-se à informa-

ção de factores relacionados com a produção do objecto 

[Suporte; Processo de Impressão; Cor; Local de Impressão; Tiragem]. Os 

campos relativos a Design têm como objectivo o registo de 

todo o processo criativo, dos métodos, dos recursos, das 

técnicas utilizadas pelo autor no projecto do Cartaz Cultural 

[Composição, Processo Criativo, Material, Técnicas, Elementos de Conjunto e 

Categorias de Tipos de Letra]. 

Ao acrescentar os campos específicos do Design Gráfico, aos 

campos de registo da documentação museológica, a Ficha de 

Inventário do Cartaz Cultural, permite que, o objecto patrimo-

nial possa ser valorizado por uma intervenção museográfica, 

desencadeando novas relações entre Design, Cultura, Socie-

dade, Comunicação e Conhecimento. 

Síntese Conclusiva
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Nota Introdutória

Partindo do levantamento de toda a informação e apreciação 

crítica do ciclo de vida do cartaz, desenvolvidas em capítulos 

anteriores, centramo-nos na concepção do MVCC|Museu Vir-

tual do Cartaz Cultural, assumindo os princípios e as práticas 

referenciados e aplicando os instrumentos de trabalho criados 

para este fim. 

Demonstrada a necessidade e a vantagem de musealização 

do Cartaz Cultural num processo museográfico de Design, 

debruçamo-nos sobre o modo de articular e considerar o es-

paço museal, que mensagem transmitir e que conteúdos 

apresentar.

O MVCC, como identidade museológica, requer uma definição 

formal de museu, concebido e estruturado de acordo com a 

metodologia processual nesta matéria, específica do âmbito 

disciplinar da Museologia e da Museografia, onde o Design se 

insere como instrumento museográfico e como objecto de 

estudo e musealização. Assim, abordamos os seguintes tópi-

cos: Plano Museológico e Programa Museográfico.

O Plano Museológico especifica a actividade, a tipologia e os 

objectivos da instituição, o núcleo de colecções e o modo de 

instalação adequado como museu virtual, realidade que tem 

Nota Introdutória
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implicações nas soluções museográficas e espaciais, através 

da estrutura e composição gráfica do site e especificidades.

O Programa Museográfico aborda os processos e recursos de 

comunicação, caracteriza os sistemas expositivos e apresen-

ta a programação dos ciclos temáticos e o calendário das 

actividades museográficas. 



O Plano Museológico é uma peça essencial na concepção de 

um museu. Descreve o propósito global, as responsabilidades 

museais, singularidades e especificidades e, tem por objecti-

vo viabilizar a missão da identidade museal. Na configuração 

do Plano do Museu Virtual do Cartaz Cultural|MVCC, baseá-

mo-nos nas metodologias e práticas dos casos estudados e 

no documento regulador para os museus públicos, publicado 

Ministério da Cultura de Espanha (GOMES: 2006, p.28 e 29). Consi-

deramos a elaboração deste Plano Museológico preliminar, 

porque estabelece propostas para as actividades de um Mu-

seu Virtual do Cartaz Cultural, com possibilidades de concre-

tização e implementação no ciberespaço.

O Plano Museológico é considerado como uma ferramenta 

básica e um instrumento imprescindível na criação, definição 

e estruturação de um museu. Assenta nos conceitos básicos 

de Plano, Programa e Projecto: 

“Plan – Herramienta de planificación museística, en sentido global e in-
tegrador, de carácter finalista, que ordena objetivos y actuaciones en la 
institución museística y en todas y cada una de sus áreas funcionales, 
estableciendo una secuencia de prioridades.
Programa – Documento para la ordenación de las actuaciones de futuro 
en cada ámbito concreto del museo, que incluye la relación de necesida-
des para el cumplimiento de las funciones museísticas, que se resolverán 
y concretarán en los distintos proyectos.
Proyecto – Documento ejecutable que posibilita la materialización técni-
cas recogidas en los distintos programas. Los proyectos definen, descri-
ben y proponen soluciones ajustadas a las necesidades planteadas.”[56]  

(GÓMES, 2006 p.27 e 28)

Plano Museológico

[56]  
T.L. Plano – Ferramenta de planificação 

museológica, em sentido global e integrador, 
de carácter finalista, que lista os objectivos e 
procedimentos da instituição museológica em 
todas as suas áreas funcionais, estabelecendo 

uma ordem de prioridades.
Programa – Documento para a ordenação das 

acções futuras em cada área concreta do 
museu, incluindo a identificação das 

necessidades para o cumprimento das funções 
museológicas, que se resolverão e concreti-

zarão nos diferentes projectos.
Projecto – Documento executável que 

possibilita a materialização das técnicas 
recolhidas nos vários programas. Os projectos 

definem, descrevem e propõem soluções 
ajustadas às necessidades detectadas.”
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De acordo com os critérios da Museologia, uma instituição 

museológica tem de possuir e aplicar estes instrumentos e 

recursos para a sua concepção, implementação e gestão.   

O Plano Museológico tem em conta os aspectos institucio-

nais, as colecções e o modo de instalação e funcionamento: 

• Instituição [tipologia, bases conceptuais e operativas; missão e objecti-

vos, Singularidade e especificidades, plano educativo, público(s)].

• Colecções [colecções e acervo, incorporação e documentação, investi-

gação, preservação, conservação e restauro].

• Instalação e funcionamento [espaço virtual].

O Programa Museográfico explicita a organização e comuni-

cação das actividades museográficas, com base num discur-

so expositivo e num programa expositivo:

•  Discurso Expositivo [sistemas expositivos, estratégias comunicativas 

e recursos].

•  Programa Expositivo [calendário de actividades, estrutura e organi-

zação, ciclos temáticos].
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Natureza Institucional

O MVCC é um museu virtual, implementado em espaço de 

suporte multimédia, que expõe obras de Design Gráfico, mu-

sealizando o Cartaz Cultural. Este espaço virtual é um local 

de conservação, um lugar de educação e diversão, que presta 

serviços à sociedade em geral e a uma comunidade específica 

de utilizadores [público escolar, investigadores, artistas, designers, etc.], 

através de acções museológicas. Reúne, conserva a imagem 

digital do objecto museal e estuda-o, com a finalidade de 

apresentar património do Design Gráfico, tornando-o acessí-

vel ao público (RALA[B], 2010).

O MVCC é um projecto museológico com identidade museo-

gráfica virtual, de partilha multi-tutelar, que disponibiliza na 

Internet obras de Design Gráfico na tipologia de Cartaz Cul-

tural, expondo objectos pertencentes a colecções de tutela 

pública e|ou privada de diferentes instituições museológicas 

e arquivísticas, coleccionadores e criadores. O MVCC é uma 

identidade de âmbito museológico e museográfico não tute-

lar de colecções. O MVCC é uma identidade de âmbito museo-

lógico e museográfico não tutelar das colecções que estuda 

e expõe. Baseia-se em colecções de outras entidades, o que 

poderia questionar-nos se estaremos perante um museu. 

Sobre esta especto, alguns autores[57]  e organismos interna-

cionais pronunciam-se, ajustando a definição de museu às 

[57]  
Algumas instituições museológicas têm 
vindo a desafiar esta noção de museu-

colecção. The Museum for African 
fundado em 1984, na cidade de Nova 

Iorque, organiza exposições com 
objectos emprestados de coleccionadores 
privados e de outras instituições museais 

(GARCIA, 2003, p.18)
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novas realidades sociais, culturais e tenológicas que permi-

tem enquadrar as soluções do museu virtual. 

Segundo o ICOM conceitos e princípios legitimadores emana-

dos pelo organismo internacional responsável nesta matéria, 

em 2007, o museu “[…] é uma instituição sem fins lucrativos 

ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao 

público, que adquire, preserva, estuda, promove e exibe o 

património material e imaterial da humanidade e seu meio 

ambiente para fins de educação, estudo e diversão” (ICOM, 2007-

1946). Mas, em 2001, na 18ª Assembleia Geral, o artigo II do 

Estatuto do ICOM passou a referir que outros tipos de institui-

ções não designadas como “museus” também deveriam ser 

considerados como instituições museológicas:

vii. non-profit institutions or organisations undertaking conservation 
research, education, training, documentation and other activities 
relating to museums and museology; 
viii. cultural centres and other entities that facilitate the preservation, 
continuation and management of tangible or intangible heritage 
resources (living heritage and digital creative activity) [58]

 

Analisando estas posições, em particular as definições do 

ICOM, o MVCC é uma identidade museológica que trabalha em 

parceria com outras instituições e individualidades detentoras 

do património de Design. Actua como um meio de comunica-

ção que disponibiliza na rede global de informação [www] o 

objecto gráfico, na tipologia de Cartaz Cultural. É produtor de 

exposições e acções educativas. 

O MVCC insere-se numa tipologia específica de museus vir-

tuais e configura-se como uma identidade museal com activi-

dade monográfica|temática relacionada com o fenómeno da 

globalização e aplicação das Novas Museografias. Promove a 

preservação, estuda e disponibiliza no ciberespaço a docu-

mentação relativa a bens patrimoniais de Design, documenta-

dos em suporte digital, nomeadamente o Cartaz Cultural, 

pertencentes a diversas instituições e entidades.

[58]  
T.L. vii. instituições ou organizações sem 
fins lucrativos que se dedicam à 
investigação, educação, formação 
profissional, documentação e outras 
actividades relacionadas com os museus 
e a museologia; 
viii. centros culturais e outras entidades 
que promovam a conservação, 
manutenção e gestão de recursos 
patrimoniais de natureza material ou 
imaterial (património vivo e actividade 
de criação digital);

(ICOM, The International Council of 
Museums- Development of the Museum 
Definition according to ICOM Statutes 
2007-1946, Artigo II, Ponto vii e viii)

Tipologia
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No âmbito da Nova Museologia e das Novas Museografias 

assenta num projecto museal com identidade museográfica 

virtual, digital, imaginária e uma instituição museológica de 

Design [Q.028]. O Museu enquadra-se nas novas aplicações 

museográficas sendo, simultaneamente:

• Museu Virtual por estar disponível na Internet independente 

de qualquer instituição museal de instalação em espaço físico; 

• Museu Digital por disponibilizar online as colecções; 

• Museu Imaginário porque enquadra os objectos gráficos no 

novo ciclo de vida: a recontextualização do objecto de comu-

nicação em contexto museal. 

Q.028
MVCC: tipologias museais. 

Desenvolvido por Sílvia Rala.

MVCC: Tipologias Museais 

Museu de Design        +       {Museu Virtual       +       Museu Digital       +       Museu Imaginário}

Instituição museológica de 
conteúdos patrimoniais de 
Design.

Sistema de Classificação 
segundo ICOM.

Nova MuseologiaNovas Museografias
Museu de Arte:

Museu de Artes Gráficas

Aplicação e adequação das novas tecnologias 
e, técnicas multimédia na realização de es-
paços expositivos online com características 
arquivísticas e museais.

Nomenclatura de campos museológicos no âmbito das Novas Museografias.

Novas metodologias 
no trabalho do mu-
seu, com contributos 
socioculturais e multi-
disciplinares.

Identidade museal 
disponível na inter-
net independente da 
instituição museal.

Base de dados online, 
Catálogo online de 
bens patrimoniais.

Descontextualização 
e recontextualização 
dos objectos museais.
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F.124
MVCC: Processo de musealização do Cartaz 
Cultural - Bases conceptuais e operativas. 

Desenvolvido por Sílvia Rala.

Interdisciplinaridade

Bem Cultural

[Cartaz Cultural]

Objecto
‘com valor histórico, 
técnico e artístico’

Preservação

Investigação

MVCC

Musealização

Sociedade

Parceria

programa expositivo
acção educativa

programa cultural

Museus
Bibliotecas
Arquivos

Coleccionadores
Criadores

Conservação
Documentação

Relação Museal

Museologia

Nova Museologia

Função Social

Design

Museografia

Novas 
Museografias

Comunicação
‘webdesign’

Quanto à natureza e finalidade, o MVCC assenta em bases 

conceptuais e operativas [F.124], em sintonia com a função do 

museu no mundo contemporâneo, nomeadamente na respos-

ta a aspirações da sociedade e das comunidades de pertença, 

aberto à inovação e ao conhecimento, em coerência com os 

conteúdos que estuda e apresenta em processo expositivo.    

•  Procura o (re)conhecimento cultural e educativo do Design 

em contexto museal virtual, possibilitando o acesso perma-

Bases Conceptuais
 e Operativas
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nente aos objectos gráficos. Pretende a utilização de novos 

critérios e conteúdos na apresentação do património de De-

sign, não se resumindo unicamente à conservação.

“À medida que se caminha para a globalização dos intercâmbios culturais 
e para a consagração das instituições culturais como plataformas de 
comunicação e de ampla divulgação do seu património, torna-se cada 
vez mais necessária a constituição de uma rede cultural portuguesa 
abrangente, que integre as bases de dados sobre o património arquitec-
tónico, as colecções de museus, os espólios arqueológicos e os acervos 
de bibliotecas e arquivos do território nacional.”
(MSI, 1997, p.39)

•  Existe com o propósito de recolher [preservar], documentar 

[estudar] e testemunhar [expor] o Cartaz Cultural como objecto 

museal de Design com valor histórico, artístico, técnico e so-

cial. Pretende contribuir para o desenvolvimento de uma práti-

ca consistente de investigação na área do Design e, efectuar 

um contributo para a comunidade científica nacional e interna-

cional. Tem como principal objectivo aplicação de normas de 

documentação no inventário museológico do cartaz, que in-

corporam critérios do campo disciplinar do Design Gráfico e 

construção de metodologias de análise próprias.

• Opera em parceria com identidades musais públicas e priva-

das, coleccionadores, criadores detentores de colecções de 

cartazes culturais. Pretende envolver estas entidades e indi-

vidualidades nas actividades do Museu, nomeadamente na 

disponibilização dos bens de que são tutores e do material 

museológico e aplicações museográficas, material e docu-

mentação essencial para o desenvolvimento das actividades 

do MVCC. É um museu aberto, em permanente desenvolvi-

mento e incorporação de novos conteúdos, aplicando o 

conceito de museum in progres ou museu evolutivo.

• Viabiliza o novo ciclo de vida do objecto gráfico, com base 

numa abordagem interdisciplinar que cruza o Design e a 

Nova Museologia e concretizando-se através das Novas 

Museografias. O artefacto gráfico é reconhecido com conteú-

dos de interesse sociocultural e pedagógico, com critérios de 

análise de âmbito disciplinar do Design.
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• Trabalha para um público cibernauta. A partir da década de 90 

do século XX, a sociedade e as novas gerações familiarizam-

-se com as novas tecnologias. Surgiu a geração cibernauta, 

com diferentes necessidades e valores de comunicação, trei-

nada para um novo padrão de aquisição e consulta da informa-

ção, onde predomina as novas tecnologias da comunicação. 

«Nesta nova geração, que cresceu com as novas tecnologias, estão os 
futuros utilizadores dos museus e, como eles, também têm que “balizar” 
e desdramatizar as novas tecnologias, passando a olhar para elas como 
um veículo de comunicação, tal e qual como uma etiqueta, um quadro 
explicativo ou um catálogo, com a vantagem de permitirem possibilidades 
quase ilimitadas na utilização dos recursos do museu pelos seus 
visitantes.»
(GARCIA, 2003, p.99)

“La declaración sobre a misión de una institución cultural presenta la 
forma de una afirmación breve, objetiva e inspiradora sobre su razón 
de ser o relevancia. Debe dar respuesta a la cuestión: ¿Por qué hay 
que preocuparse por ese museo? La declaración sobre la misión dirige 
nuestra atención hacia las razones más permanentes y profundas de 
la existencia del museo. Es el fundamento de cualquier línea da 
actuación o desarrollo posterior.”  [59]

(LORD, 2008 [1997], p.16 e 17) 

“La misión define las funciones, papeles y propósitos a los que sirve 
el museo, así como sus ofertas, servicios y operaciones distintos.” [60]

(KOLER, 2001, p.57)

Através da musealização do cartaz cultural, a missão do MVCC 

consiste em melhorar a capacidade de gestão museal do objec-

to gráfico, através do estudo científico e técnico, no campo 

disciplinar em que se enquadra o bem museal – o Design 

Gráfico – na execução de serviços de interesse sociocultural, 

dirigidos ao público da área disciplinar do Design e a todos os 

interessados por esta actividade. Dentro deste âmbito, o MVCC 

prossegue os seguintes objectivos específicos: 

• Promover um trabalho de aproximação com instituições e 

coleccionadores particulares, com a finalidade de conhecer, 

estudar, documentar e divulgar o património do Design Gráfico.

Missão e Objectivos

[59]  
T.L. “A declaração de missão de uma 
instituição cultural apresenta-se sob a 
forma de uma afirmação curta, objectiva 
e inspiradora sobre a sua razão de ser 
e de existir. Deve responder à pergunta: 
Porquê interessar-se por este museu? 
A declaração de missão chama a nossa 
atenção para as razões de fundo da 
existência do museu. É o alicerce de 
qualquer linha de actuação ou de 
desenvolvimento futuro.”

[60]  
T.L. “A missão define as funções,
os papéis e os objectivos que o museu 
pretende cumprir, assim como a sua 
oferta, os seus serviços e as suas 
diferentes actividades.”
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• Desenvolver uma linguagem interdisciplinar entre Design, 

Museologia e Museografia, que permita posicionar o objecto 

gráfico – Cartaz Cultural – num contexto mais amplo de sig-

nificação;

• Contribuir para a preservação do património de Design, na 

tipologia do Cartaz Cultural, através do estudo e inventário 

dos objectos gráficos, com base no enquadramento históri-

co, artístico, técnico;

• Divulgar e facilitar o acesso às obras e documentos gráficos, 

criando intercâmbios culturais.

Para atingir estes objectivos, estabelecemos os seguintes 

meios e linhas de acção:

• Investigação e compreensão do significado do(s) objecto(s) 

do Museu;

• Formulação e desenvolvimento da estrutura organizativa do 

MVCC em termos de investigação, de educação e de comuni-

cação, de acordo com as actividades que desenvolve;

• Concretização do acesso aos recursos culturais e patrimo-

niais do Design, recorrendo às colecções, para o desenvolvi-

mento de exposições e actividades relacionadas com a difu-

são dos conteúdos do Museu;

• Utilização de meios e conteúdos didácticos no registo e 

análise, de forma a (re)valorizar os bens coleccionais;

• Reconhecimento e ampliação das boas práticas museológi-

cas e museográficas como instituição cultural e educacional, 

na aplicação dos recursos de análise desenvolvidos no âmbito 

do estudo do bem cultural do Design, na tipologia de Cartaz 

Cultural [ficha de inventário] e no enquadramento destes princí-

pios em museus detentores do património de Design Gráfico. 

O MVCC assume a sua singularidade e especificidade, consi-

derando-se especialmente vocacionado para trabalhar no 

âmbito disciplinar do Design Gráfico, abordando os objectos 

inseridos na tipologia de cartaz, cuja missão inicial foi trans-

mitir uma mensagem de teor cultural e cuja situação actual é 

a de bem patrimonial. 

Singularidade 
e Especificidade
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“El mandato de una institución cultura se refiere al objeto de dedicación 
de la institución, es decir, la gama de cultura material por el cual asume 
unas determinadas responsabilidades. El mandato puede formular-se en 
términos de:
• disciplina académica;
• extensión geográfica;
• marco cronológico;
• especialidad científica;
• relaciones del mandato con otras instituciones 
 interesadas en el mismo tema.” [61]

(LORD, 2008 [1997], p.17)

Identidade museal activa na programação e divulgação do 

seu espólio de partilha multi-tutelar, O MVCC trata o Cartaz 

Cultural do XX e XXI como objecto de design com funções 

museais, prolongando o ciclo de vida do objecto gráfico. Pode 

caracterizar-se como um projecto museológico de identidade 

museográfica virtual, impulsionador da prática de investiga-

ção em Design, de modo a contribuir, de forma significativa, 

para a evolução e sedimentação do conhecimento das práti-

cas profissionais do Design. Neste sentido, valoriza novas 

formas de democratização do património de Design no dis-

curso e sistema expositivo virtual, permitindo a possibilidade 

de participação crítica dos visitantes na apreciação dos dis-

tintos níveis de leitura dos discursos expositivos.

Como é condição e exigência de qualquer museu no contex-

to sociocultural, o MVCC é um Museu com conteúdos de 

Design que procura cumprir funções educativas. Segundo as 

funções do museu apresentadas por Olaia Frontal Merillas 

em 2007 (in,  MASACHS, 2007, p. 34 a 50), o MVCC apresenta-se 

com particularidades de Museu Curador, Museu Comunica-

dor e Museu Educador. De acordo com a definição apresen-

tada pela autora, as funções de acção educativa do Museu 

apresentam-se caracterizadas do seguinte modo:

• Museu Curador: pratica as acções básicas da gestão do 

património: recolha; documentação [catalogação, inventário]; in-

vestigação [interpretação] e difusão [apresentação].

[61]  
T.L. “O mandato de uma instituição 
cultural refere-se ao objecto a que a 
instituição se dedica, isto é, ao leque de 
material cultural pelo qual assume 
determinadas responsabilidades. 
O mandato pode ser formulado em 
termos de:
- disciplina académica;
- extensão geográfica;
- marco cronológico;
- especialidade científica;
 relações do mandato com outras  
 instituições dedicadas ao mesmo tema.”

Plano Educativo
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• Museu Comunicador: A mensagem expositiva organiza-se 

em torno das obras. Estuda as obras e constrói as acções 

museológicas [Museu Emissor]. Permite ao público uma acção 

participativa na apresentação de dúvidas, críticas ou suges-

tões ao museu [Museu Foral].

• Museu Educador: Identidade museal com características de 

Museu Didáctico [investigação activa, com o objectivo de dar respostas 

didácticas] e Museu Educativo [com preocupação de investigação so-

cial educativa].

A definição do(s) público(s) depende de factores específicos 

relacionado com o museu, como colecções, temática, locali-

zação, objectivos. No caso do MVCC, considerando todos 

estes factores e tendo em linha de conta a definição de públi-

co apresentada por Luís Alonso Fernández e Nuno Garcia[62], 

os visitantes cibernautas reais e potenciais serão um público 

específico de profissionais, técnicos e especialistas da área do 

Design, mas também, serão todos os utilizadores da Internet 

[sociedade].

O Museu pretende adoptar um plano de actividades centrado 

no grupo de visitantes, gerindo as colecções na execução de 

diferentes programas e exposições, respeitando o papel so-

cial proposto pela Nova Museologia, assim como, os objecti-

vos, os conteúdos pedagógicos e culturais da Identidade 

Museal Virtual. De forma a que, o Museu melhore os conteú-

dos e as formas de acesso à informação relativa aos objectos 

gráficos, pretende-se envolver o(s) público(s) nos serviços, 

consultando-os e|ou permitindo-lhes que participem critica-

mente sobre as actividades do museu, de modo a que, a vi-

sita ao museu possa constituir, cada vez melhor, uma expe-

riência de enriquecimento cultural, científico e técnico na 

valorização do bem patrimonial Cartaz Cultural.

Público(s)

[62]  
Luís A. Fernández classifica o público do 

museu como visitante, numa abordagem no 
âmbito da Nova Museologia. Nuno Garcia 

desenvolve uma análise no campo de acção 
da gestão museológica, relacionada com 

questões de gestão empresarial e, 
considera o público como clientes. 

Para FERNÁNDEZ, os museus independente-
mente da sua tipologia, justificam-se social 

e culturalmente, em função do desti-
natário: o público ou a sociedade – Acções 

museográficas adequadas aos visitantes 
exigindo planeamento diário e, por vezes, a 

redefinição e adequação dos serviços, de 
forma captar a atenção e educar o público. 

A missão pedagógica, cultural e patrimonial 
do museu, consideranda, os grupos ou 

tipologias de públicos que visita os 
serviços, desde o espectador [visitante 

passivo], o público actor [visitante activo], 
ou mesmo, o público não visitante do 

museu (FERNÁNDEZ, 1999. p. 125 a 129)

Para GARCIA, o museu presta um serviço ou 
fornece um produto, então os “consumi-

dores” são clientes e são “todas as pessoas 
ou identidades que directa ou indirecta-

mente, são atingidas pela acção, independ-
entemente da existência de uma relação de 

“compra e venda”. Dentro do grupo de 
clientes “naturais” do Museu podem 

incluir-se, para além dos visitantes e 
utilizadores reais e potenciais, asinstitui-

ções de ensino, os patrocinadores, as 
organizações cooperantes, os serviços de 

tutela, a comunidade e a própria socie-
dade.” (GARCIA, 2003, p. 126)
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Colecções

“Por colecciones entendemos objetos o testimonios materiales del 
hombre y la información que sobre ellos se tiene. Esta información 
puede conservarse en forma de registros escritos, gráficos o sonoros, 
y todos ellos poseen un gran valor documental, puesto que nos ayudan 
a contextualizar los objetos.” [63]

(HERNÁNDEZ, 1998, p.135)

As colecções são o elemento básico dos museus. O número, 

a natureza, a importância, a diversidade e o conhecimento, 

serve de base para a implementação dos programas de in-

vestigação, educação e exposição (HERNÁNDEZ, 1998, p. 121). As 

colecções de Cartaz Cultural incorporam amostras gráficas 

que documentam diversos aspectos da criatividade, da con-

cepção gráfica e técnica do passado ao presente, sendo ob-

jectos fundamentais para exemplificar e avaliar os processos 

de criação e reprodução na área do Design Gráfico. Este 

acervo representa um recurso valioso no testemunho do 

percurso disciplinar, onde se encontra inserido e poderá 

continuamente ser ampliado e actualizado com novos objec-

tos e novas contribuições, à medida são estudados sucessi-

vamente por gerações de investigadores.

As colecções do MVCC documentam uma parte do universo 

riquíssimo de exemplares do Cartaz Cultural. Não dispondo 

de nenhuma identidade arquivísticas ou museológicas que 

[63]  
T.L. “Por colecções entendemos os 

objectos ou testemunhos materiais do 
Homem e a informação que sobre eles 

exista. Esta informação pode ser 
conservada sob a forma de registos 

escritos, gráficos ou sonoros, e todos 
eles possuem um grande valor 

documental, visto que nos ajudam a 
contextualizar os objectos.”
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conservasse a totalidade dos espécimes do objecto gráfico, 

recorremos a um conjunto de instituições e individualidades, 

de reconhecido mérito, no sentido de nos facultarem a ima-

gem digital das peças e, sempre que possível, o registo docu-

mental e os respectivos elementos de conjuntos que, quer na 

apresentação quer no significado, caracterizam o cartaz em 

contexto museal como objecto patrimonial do Design Gráfico.

Desta forma, a selecção e compilação das colecções que 

constituem o acervo do Museu Virtual do Cartaz Cultural tive-

ram em conta os seguintes aspectos e tópicos de referência: 

• cronologia e datação ou contexto temporal [século XX até à 

contemporaneidade];

• selecção de artefactos que documentem a diversidade te-

mática dos vários grupos taxonómicos [capítulo 5: Q.024]; 

• representatividade de expressão gráfica diversificada [com-

posições abstractas, geométricas, figurativas, tipográficas];

• objectos gráficos e documentos que reflectem a prática 

profissional do Design Gráfico ao longo do tempo [processos 

práticos, tecnológicos e metodologias];

• objectos|conteúdos que representem as especificidades 

práticas do Design Gráfico em contexto museal [necessidade de 

reconhecer nos elementos pertencentes à prática da construção gráfica, um 

meio importante para o registo, estudo e compreensão do bem patrimonial 

do Design, como desenhos, ilustrações, maquetas, utensílios de impressão];

• trabalho entre instituições detentoras dos objectos gráficos 

e dos documentos gráficos provenientes do processo de 

criação e produção do bem patrimonial de design; 

• finalidade de contribuir para a “afirmação” do Design como 

uma disciplina de conteúdo expositivo museal, através da 

apresentação dos objectos, dos documentos, dos materiais e 

técnicas que constituem o testemunho da criação e da pro-

dução dos artefactos gráficos.

Inicialmente, a aquisição dos artefactos gráficos incidiu em 

instituições e coleccionadores nacionais depositários de 

cartazes de âmbito cultural, com testemunhos da criação 

nacional e internacional, do século XX até à actualidade, com 
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registo arquivo- documental disponível. Porém, a incorpora-

ção somente de colecções de cartazes com tratamento do-

cumental mostrou-se insuficiente para delinear o percurso 

histórico, técnico e prático do cartaz, segundo os objectivos 

de apresentação do objecto gráfico como documento e obra 

de arte em contexto arquivístico e museal, apresentado no 

capítulo 5 deste trabalho. 

Considerámos também outros aspectos que se afiguraram 

importantes. Ao longo do século XX, o Design afirmou-se 

como profissão e uma geração pioneira de designers em 

Portugal acompanhou as profundas mudanças que ocorreram 

na actividade profissional, no ensino e na sociedade. No en-

tanto, se a consciencialização do Design como prática profis-

sional em Portugal obteve uma gradual consolidação no último 

século, a cultura da preservação e disponibilização dos bens 

culturais patrimoniais do design, nomeadamente os objectos 

gráficos, ainda se encontram em afirmação. 

A representatividade da prática profissional de designers por-

tugueses contemporâneos, que se encontram em actividade, 

mostrou-se insuficiente no conjunto de cartazes de institui-

ções e coleccionadores incorporados no Museu. De forma, a 

reunir um maior número de objectos gráficos contemporâ-

neos do Design em Portugal, recorremos directamente às 

fontes. Do grupo de especialistas e designers de reconhecido 

valor na actividade do Design Gráfico, que se encontram em 

actividade profissional, foram recolhidos os testemunhos dos 

que se mostraram receptivos a participar neste estudo e se 

enquadravam no âmbito temático da investigação. Assim, o 

acervo do MVCC é constituído por obras de várias proveniên-

cias e expressões.
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“Por acervo museológico entende-se a relação exaustiva de todos os 
bens culturais móveis que constituem o património cultural da instituição, 
independentemente do seu modo de incorporação.”
(AAVV, 2007, p.21)

No núcleo de colecções do Museu é possível encontrar cria-

ções gráficas de diversos autores e contextos culturais que 

constroem a história do Cartaz Cultural, desde o final do sécu-

lo XIX até à contemporaneidade. Colecções de tutela pública e 

privada, de diferentes instituições museológicas e arquivísti-

cas, coleccionadores e criadores, incluem exemplares de âm-

bito nacional e internacional [Q.029]. As colecções de cartazes 

culturais são distintas e complementares. Com estes recursos 

propomo-nos desenvolver experiências museias enquadradas 

na missão da identidade museal virtual do Cartaz Cultural.

Colecções disponibilizadas para incorporar o acervo do MVCC:  

Acervo

Q.029
MVCC: Tabela Cronológica das colecções.

Museu Municipal de Faro

Colecção Ernesto Sousa

Museu Nacional do Teatro

Biblioteca Nacional Portugal

Fundação Calouste Gulbenkian

Designer José Brandrão 

Designer João Machado

Designer João Nunes

Designer Carlos Rocha

N
ac
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na

l e
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l
N
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l 

1
9
0
0

1
9
5
0

1
9
7
5

1
9
2
5

2
0
0
0

1897 - Met. do Século XX

1902 - 1991

1929 - 1983

1931 - 1985

1954 - 1988

1976 - 2009

1985 - 1998

1985 - 2007

2007 - 20101963 - 1973

O acervo do Museu revela-nos momentos do percurso do 

objecto gráfico, como artefacto de Design, Neste conjunto 

de objectos é possível definir uma sucessão cronológica que 

possibilita interpretar um princípio de criação que se actuali-

zou e, que por vezes, se transformou ao longo dos tempos, 

construindo uma contínua trajectória histórica, técnica e ar-

tística do bem patrimonial do Design Gráfico. 
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Colecção de cartazes de Joaquim António Viegas 
do Museu Municipal de Faro.

Colecção doada ao Museu Municipal de Faro, reúne uma se-

lecção de cartazes compilados pelo cenógrafo português 

Joaquim António Viegas (1874-1946), composta por vários 

núcleos temáticos [cinema, circo, teatro], com cerca de trezentos 

exemplares de autores e produções de diferentes países 

[França, Itália, Alemanha, Reino Unido, Escandinávia, E.U.A, Espanha e Por-

tugal] do período histórico do final do século XIX ao início do 

século XX. Esta colecção de cartazes internacionais, sendo 

património português, é considerada por avaliadores, como 

preciosidade internacional, por ser detentora de exemplares 

únicos, como o caso do cartaz “Fantômas, Le mort qui tue”. 

F.125
Cartazes: Col. Joaquim António Viegas 

do Museu Municipal de Faro.

MVCC000303
cartaz, 1913.

MVCC000050
Atelier Faria: cartaz, 1905.

MVCC000016
Gus Bofa (1883–1968): cartaz, inícios do séc.XX.

MVCC000303 MVCC000050 MVCC000016

A Colecção de cartazes de Joaquim António Viegas destaca-

-se porque: reune um conjunto de objectos gráficos que do-

cumentam um período histórico da publicidade dos primór-

dios do cinema; revela-nos momentos da história e da génese 

da comunicação da arte do cartaz de há cem anos atrás; 

possui uma representatividade concentrada alguns autores 

e|ou ateliers conceituados da época; tem um elevado núme-

ro de cartazes de grandes dimensões [cerca 2,80 x 3,20 m]. Este 

núcleo de cartazes, apesar das características singulares re-

feridas, apresenta uma potencialidade de estudo, ainda por 

investigar, cuja investigação é potencial para o conhecimento 

no âmbito do Design.
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Colecção de cartazes de Teatro do Museu Nacional do Teatro.

Colecção de cartazes do Museu Nacional do Teatro, actual-

mente com cerca de 1500 exemplares e sempre em permanen-

te actualização, ilustra a história do teatro português através 

do cartaz, desde 1863 [data do exemplar mais antigo do acervo museu]. 

Nesta colecção, é possível destacar alguns exemplares, pela 

sua raridade, pelos seus autores incluindo artistas plásticos, 

desenhadores e criadores gráficos [Carlos Botelho, Paulo Ferreira, 

Garizo do Carmo, Cristina Reis, entre outros] e pelas práticas da área do 

espectáculo teatral [comédia, revista, bailado, etc.]. 

F.126
Cartazes: Col. Museu Nacional Teatro.

MVCC000564
Garizo do Carmo (n.1927): cartaz, 1985.

MVCC000601
Cristina Reis (n.1945): cartaz, 1989.

MVCC000671
Almada Negreiros (1893-1970): cartaz, 1933.

MVCC000564 MVCC000601 MVCC000671

O núcleo de cartazes do Museu Nacional do Teatro é uma 

vasta colecção de cartazes de teatro, pelo que, foi necessário 

realizar uma selecção de cerca de 300 cartazes para serem 

incorporados no acervo do MVCC. Na escolha destes exempla-

res, foram considerados os seguintes aspectos: características 

gráficas [hierarquia dos elementos gráficos: predomínio de texto, imagem, 

cor; legibilidade; fotografia, ilustração]; autoria; datação [de 1902 a 

1991]; teatros e companhias; áreas do espectáculo teatral. Esta 

colecção está relacionada com eventos do Teatro, mas tam-

bém, é constituída por alguns exemplares das artes do cine-

ma e do espectáculo musical. Para o MVCC, é um núcleo de 

objectos gráficos de reconhecida importância, uma vez que 

representa uma continuidade da produção gráfica portugue-

sa de cartazes da área da representação.
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Espólio de cartazes de Ernesto de Sousa.

Ernesto de Sousa (1921-1988) exerceu a sua actividade no 

campo artístico, como criador, investigador e crítico de arte. 

Ao longo da sua vida, constituiu um diferenciado espólio [fil-

mes, fotografia, cartazes, catálogos, livros, revistas, entre outros] de reco-

nhecido valor artístico, histórico e cultural. O acervo de Er-

nesto de Sousa, encontra-se depositado num conjunto de 

instituições [64] mediante a sua natureza material. O núcleo de 

cartazes encontra-se na tutela do CEMES|Centro de Estudos 

Multidisciplinares Ernesto de Sousa, organismo que pretende 

tornar acessíveis os núcleos documentais através da organi-

zação de bases de dados online (CEMES, 2009). Neste sentido, 

foi disponibilizado para consulta online [65] a colecção de car-

tazes de Ernesto de Sousa, depositária com cerca de 620 es-

pécimes de uma diversidade de temas, como arte, cinema, 

teatro, turismo, entre outros, de âmbito nacional e internacio-

nal, pertencentes ao período decorrido entre 1920 a 1989.

A incorporação de exemplares desta colecção deve-se ao 

facto do espólio de cartazes ser vasto e portador de obras de 

grande qualidade gráfica, provenientes de instituições nacio-

nais e internacionais de reconhecido valor, como Fundação 

Calouste Gulbenkian, Museu Nacional de Arte Antiga, Centre 

George Pompidou [França], Museum Am Ostwall [Alemanha], 

entre outros e, também, porque o CEMES tem como objectivo 

estabelecer contactos em rede com instituições congéneres, 

de forma a disponibilizar os bens para consulta. Os motivos 

enunciados foram princípios considerados para a incorpora-

ção e selecção de obras deste núcleo a integrar o acervo do 

MVCC. Mas, tal como noutras colecções, o número alargado 

de exemplares determinou a selecção de um conjunto de 

objectos gráficos, com base nos seguintes critérios: cartazes 

que anunciam exposições e eventos culturais [arte visual, mu-

seus, arte espectáculo, audiovisuais] e áreas culturais [pintura, escultu-

ra, ourivesaria, design, teatro, cinema, multimédia]; representatividade 

de expressão gráfica diversificada [composições abstractas, geomé-

tricas, figurativas, tipográficas]; datação, cronologia ou período 

temporal [segunda metade do século XX].

[65]  
Disponível para consulta online 

desde 2009 em: http://www.
ernestodesousa.com/espolio/

[64]  
Biblioteca Nacional, na Divisão de 

Documentação Fotográfica do Instituto 
Português de Museus, no Arquivo 

Nacional das Imagens em Movimento 
[Cinemateca Nacional]

F.127
Cartazes: Col. Ernesto de Sousa.

MVCC000643
cartaz, 1982.

MVCC000643
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Colecção de cartazes da Biblioteca Nacional de Portugal.

A colecção de cartazes da Biblioteca Nacional de Portugal, é 

ampla e diversificada, com cerca de 57.000 exemplares, cuja 

cronologia decorre desde o século XVII até à actualidade. 

Contudo, e segundo os objectivos desta investigação, a polí-

tica de incorporação dos objectos gráficos pertencentes à 

BNP no acervo do MVCC incidiu em criações do designer 

Sebastião Rodrigues e da “Empreza Bolhão”. 

Designer Sebastião Rodrigues (1929-1997) por ser destacado 

como um investigador na arte de “fazer” design, na procura 

de soluções sucessivas através do desenho e da montagem, 

recorrendo à fotografia e a elementos gráficos existentes (Se-

bastião Rodrigues : designer, 1995, p. 29). Considerado por muitos 

como “um mestre na arte e no ofício de comunicar” (Sebastião 

Rodrigues : designer, 1995, p.72), “foi o expoente máximo do design 

gráfico em Portugal na segunda metade do século XX, tendo 

contribuído definitivamente para a consolidação e para o pres-

tígio da profissão em Portugal, assim como, para tornar mais 

efectiva a sua autonomia em relação às artes plásticas”(BRANDÃO, 

Maio 2003). A “Empreza Bolhão” do Porto, empresa centenária 

da impressão, actualmente integrada no grupo Hipifarma[66], 

reúne uma das maiores colecções de cartazes, com cerca de 

quinhentos exemplares, realizados desde os anos 10 aos anos 

50 do século XX (LOBO, 2001, p.10). São obras de um conjunto de 

ilustradores, pintores, artistas e designers qualificados do iní-

cio do século XX [Almada Negreiros, Diogo Macedo, Fred Kradolfer, Martins 

Barata, José Rocha, entre outros].

Esta escolha reflecte a preocupação de diversificar as colec-

ções do Museu e obter representatividade no estudo de ob-

jectos gráficos de grandes individualidades do Design Gráfico 

do século XX em Portugal. As criações de Sebastião Rodri-

gues por todo o processo e percurso realizado no Design 

Gráfico que transformou a imagem do Design em Portugal e 

os cartazes impressos pela “Empreza Bolhão” pelo contributo 

da “nova estética gráfica” em Portugal, com influências da 

arte do cartaz francês (LOBO, 2001, p.32).

[66]  
A “Empreza Bolhão”, foi adquirida pelo 
Grupo Higifarma S.G.P.S. em 1991 e 
criaram em 1995 a Packigráfica - Empreza 
do Bolhão, S.A.

Grupo Higifarma. [Consult. 7 Setembro 
2011]. Disponível em WWW: <http://www.
higifarma.pt/modules/tinycontent/
index.php?id=4>. 

F.128
Cartaz: Col. Biblioteca Nacional de Portugal.

MVCC000771
Sebastião Rodrigues (1929-1977): 
cartaz, 1983.

MVCC000771
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Fundação Calouste Gulbenkian.

No caso particular do Sebastião Rodrigues recolhemos ele-

mentos da construção gráfica de parte da obra do designer, 

no espólio depositado na Biblioteca de Arte da Fundação 

Calouste Gulbenkian, proveniente do Departamento de Do-

cumentação e Pesquisa do Centro de Arte Moderna da Fun-

dação. Neste legado, foi possível recolher uma vasta explo-

ração de esquiços, maquetas, apontamentos do designer na 

criação dos cartazes culturais. Este material irá permitir co-

nhecer, estudar, documentar e divulgar os cartazes deste 

designer e confirma a necessidade de promover o trabalho 

entre instituições que detêm património da mesma deriva-

ção, com a finalidade de cada vez melhor enquadrarmos e 

F.129
Maquestas de Sebastião Rodrigues: 

Fundação Calouste Gulbenkian

MVCC000771/2
maquestas de cartaz, 1983.

MVCC000771/2

disseminarmos os objectos gráficos do Design, em termos 

históricos, artísticos, técnicos e práticos. 

Para além deste acervo, foi ainda disponibilizado pelo Serviço 

da Música da Fundação um conjunto de cartazes de espectá-

culos musicais promovidos pela Fundação Gulbenkian, res-

peitantes à temporada de espectáculos de 2007/08; 2008/09 e 

2009/10, representativos da produção contemporânea de 

cartazes, produzidos pelo atelier Flatland Design.
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Colecção do Escultor e Designer João Machado (n. 1942)

Formou-se em escultura [1968] na Escola Superior de Belas-

-Artes do Porto, onde foi docente de Design Gráfico entre 

1976 e 1981. Em 1982, dedicou-se inteiramente ao Design e 

abriu atelier no Porto. A sua obra gráfica, de reconhecido 

mérito no país e, principalmente no estrangeiro, inclui o de-

senvolvimento de ilustrações para livros infantis, paginação, 

logótipos, imagens cooperativas e um extenso trabalho produ-

zido na criação de selos e cartazes [67]. O seu trabalho distin-

gue-se pela linguagem gráfica ligada à ilustração e por “uma 

acentuada simplificação das imagens, onde as diferentes figu-

ras se definem através de manchas uniformes e de tons pla-

nos, com um cromatismo intenso”(João Machado, 2003-2011b). 

[67]  
Fonte: Conserva informal com João 
Machado em 07 Maio de 2011.

F.130
Maqueta e Cartaz: Col. João Machado.

MVCC000785/1
João Machado (n.1942): 
maqueta, 1986.

MVCC000785
João Machado (n.1942): 
cartaz, 1986.

MVCC000785

MVCC000785/1
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Colecção do Designer João Nunes (n.1951)

João Nunes iniciou a sua actividade profissional como foto-

grafo e Designer de Cartaz em Angola. Regressou a Portugal 

e licenciou-se em Design Gráfico na Escola Superior de Belas 

Artes do Porto, em 1982. Fundou o seu primeiro atelier em 

1978 e tem desenvolvido a actividade profissional entre o 

Design e a docência na Universidade de Aveiro (IMPRIMIR, 

2004). No seu trabalho, desenvolvido a nível do de cartaz, é 

evidente a relação com a fotografia, um dos elementos impor-

tantes da experimentação do designer na criação gráfica 

deste objecto. Segundo João Nunes, “[o]s cartazes testemu-

nham o experimentalismo contínuo dos designers de comuni-

cação, que procuram a ideia empolgante, a aplicação e pro-

porção certa de cores apelativas, a escolha de uma tipografia 

ao mesmo tempo inteligível e original, um dialogo dinâmico e 

coerente entre a imagem e a palavra, a criação de humor, 

irónica ou visualmente chocante.” (IMPRIMIR, 2004)

F.131
Cartaz e Fotografias: Col. João Nunes

MVCC000781
João Nunes (n.1951):

cartaz, 2002.

MVCC000781/14 e MVCC000781/22
João Nunes (n.1951):

fotografias, 2002.

MVCC000781 MVCC000781/14 MVCC000781/22
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Colecção do Designer José Brandão (n.1944)

Licenciado [1970] em Design Gráfico no Ravensbourne College 

of Art and Design em Londres, desenvolve a sua actividade 

profissional no ramo do Design Gráfico, onde tem desenvolvi-

do centenas de livros, folhetos, programas, cartazes, selos e 

imagens corporativas (BRANDÃO, Maio 2003). Exerceu a activida-

de de docência no ensino superior, na Escola de Belas Artes 

e na Faculdade de Arquitectura de Lisboa da Universidade 

Técnica de Lisboa. Enquanto designer gráfico, é notória a sua 

capacidade de comunicação e transversalidade de adaptação 

às metodologias de criação no decurso do seu trabalho. No 

design de cartaz, evidencia-se pela diversidade de métodos e 

técnicas na criação do objecto gráfico, recorrendo a um tra-

balho manual, utilizando ilustrações, montagens, desenho de 

letras ou de decalque, ou mesmo, o trabalho desenvolvido 

mais recentemente com utilização das ferramentas do dese-

nho gráfico assistido por computador.

Colecção do Designer José Carlos Rocha (n. 1943)

Este designer frequentou o Curso de Pintura na Escola Secun-

dária António Arroio e, em 1961 e 1962, trabalhou em arqui-

tectura no atelier de Eduardo Anahory (1917-1986), onde ad-

quiriu importantes conhecimentos ao nível da arquitectura. 

Contudo, José Carlos Rocha, filho de Carlos Rocha Pereira 

(1912-1992) e sobrinho de José Ferrer Rocha (1907-1982) é 

descendente de uma família directamente ligada às artes 

gráficas, o que acabou por influenciar a orientação profissio-

nal. Ao longo da actividade profissional, desenvolveu traba-

lho, sobretudo, no âmbito da publicidade [identidade cooperativas, 

cartazes publicitários, rótulos, capas de revistas, entre outros] e conquis-

tou prémios e menções honrosas, muitas destas como direc-

tor criativo do atelier Letra Design [fundada em 1972] onde per-

manece activo nos vários projectos de design (DANIEL, 2011).

F.132
Cartaz: Col. José Brandão.

MVCC000723
José Brandão (n.1944): 
cartaz, 1991.

F.132
Cartaz: Col. José Carlos Rocha.

MVCC000723
José Carlos Rocha (n.1943): 
cartaz, 1970.

MVCC000723

MVCC000723
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J. Carlos Rocha deu um importante contributo para o MVCC, 

que se traduziu em vários aspectos: disponibilização de ma-

terial gráfico da sua autoria; informação e conhecimento da 

história do Design em Portugal, devido à proximidade profis-

sional e de amizade com alguns dos pioneiros do Design 

Gráfico em Portugal, como Carlos Rocha Pereira, José Ferrer 

Rocha, Fred Fradolfer (1903-1968), António Garcia (n.1925), 

Daciano Costa (1930-2005), Sebastião Rodrigues (1929-1997), 

entre outros; acesso à sua colecção de obras prestigiantes 

do Design. Deste modo, e apesar de não ter uma vasta obra 

na criação do Cartaz Cultural, o seu percurso de vida social 

e profissional permite-nos considera-lo como um sabedor da 

carreira profissional dos precursores do Design em Portugal. 

Da sua autoria e da sua colecção integramos também algu-

mas obras no MVCC.

F.133
Cartazes: Col. José Carlos Rocha.

MVCC000759
Fred Kradolfer (1903-1968): 

cartaz, 1931.

MVCC000755
Maria Keil (1914-2012): 

cartaz, 1941.

MVCC000759 MVCC000755



O Novo Ciclo de Vida dos Objectos Gráficos. Museu Virtual do Cartaz Cultural.416

[67]  
T.L. “Quando se trata de museus de arte, 
por exemplo, […] os conservadores devem 
direccionar a sua investigação aplicando 
uma tripla metodologia. Em primeiro 
lugar, aquela que lhe é oferecida pelo 
meio histórico-estético e crítico, 
enquanto suporte fundamental para o 
conhecimento da obra como o 
acontecimento histórico e artístico que 
inegavelmente é, e é-o tanto de um ponto 
de vista material e formal, como técnico, 
conceptual, iconográfico, etc. Em 
segundo lugar, os métodos ópticos e 
físico-químicos, indispensáveis para a 
análise estrutural e composicional da 
natureza das peças. E, em terceiro lugar, 
a metodologia que advém da aplicação 
dos meios tecnológicos mais avançados 
(electrónicos, cibernéticos, 
informáticos…), que pode oferecer dados 
objectivos que eliminem qualquer dúvida 
quanto à atribuição ou à autenticação de 
uma obra, ou responder com segurança a 
algumas questões levantadas pela 
constituição, pelos materiais, pelas 
técnicas ou pela época de uma obra.”

No que se refere à incorporação, documentação e investiga-

ção, aplicámos critérios e metodologias próprias, adaptadas 

e|ou concebidas para o efeito, conforme já revelámos, quan-

do nos referimos à inventariação e catalogação e apresenta-

mos a ficha com campos específicos adequados ao objecto 

em estudo – o Cartaz.

“Cabe a cada instituição museológica identificar, inventariar, conservar, 
organizar, estudar, divulgar e ampliar as suas colecções segundo critérios 
coerentes, bem como definir com rigor a sua política de incorporações.”
(AAVV, 2007, p.21)

O acervo do Museu é uma colecção “aberta” de Cartazes 

Culturais. Tem como política de incorporação a constante 

actualização, com o objectivo de enriquecer o espólio exis-

tente, dando continuidade a uma política de incorporação de 

bens culturais de acordo com a sua vocação. Incorpora obras 

que, embora possuam uma identidade singular, podem contri-

buir para a valorização das colecções existentes e que, de 

qualquer forma, se relacionem por autoria, proveniência, épo-

ca, sequência cronológica, evidenciando passos de um pro-

cesso de evolução artística, técnica e|ou histórica. Preen-

chendo áreas menos representadas, aumentamos a possibili-

dade da concepção de acções museológicas e consequente 

comunicação, educação e divulgação. 

“Cuando se trata de museos de arte, por ejemplo, […], los conservadores 
deben enfocar la investigación aplicando una triple metodología. Prime-
ro, la que le proporciona el medio histórico-estético y crítico, como so-
porte fundamental para el conocimiento de la obra como hecho históri-
co y hecho artístico que es en definitiva; y tanto desde el punto de 
vista material y formal, como técnico, conceptual, iconográfico, etc. 
Segundo, métodos ópticos y físicoquímicos, indispensables para el aná-
lisis estructural y compositivo de la naturaleza de las piezas. Y, tercero, 
la metodología que nace de la aplicación de los medios tecnológicos 
más avanzados (electrónicos, cibernéticos, informáticos…), que puede 
proporcionar datos objetivos con que dilucidar cualquier duda de atribu-
ción o autentificación de una obra, o responder con seguridad a ciertas 
dudas planteadas por la constitución, los materiales, las técnicas o la 
época de una obra.” [67]

(FERNÁNDEZ, 2001, p.165 e 166)

Incorporação, Documentação 
e Investigação
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O MVCC, identidade museal com vertente de centro de docu-

mentação e investigação, tem como principal objectivo, o 

estudo das colecções, sua identificação, análise e tratamento 

da informação. Desta forma, recorre à catalogação e inventa-

riação como a finalidade de registar toda a relação artística, 

histórica, científica e técnica do objecto museal e, posterior-

mente, realizar a disseminação do conhecimento. 

O processo de catalogação inicia-se com a atribuição do nú-

mero de Inventário e registo dos objectos gráficos no Docu-

mento de Inventário Geral do Museu, para posteriormente, ser 

efectuado o processo de Inventário Museológico e o Catálogo 

Temático. O tratamento descritivo individual do objecto gráfi-

co, é desenvolvido segundo as normas técnicas para a elabo-

ração de inventário museológico, complementadas com os 

princípios integrados na Ficha de Inventário do Cartaz. 

Os objectos incorporados no MVCC, de origem museal ou 

particular, conduzem à pesquisa e recolha de peças que auxi-

liaram a criação e a produção do objecto gráfico. A compilação 

destes elementos para a documentação realiza-se junto de 

autores, arquivos, bibliotecas, museus e|ou livros. Nesta pro-

cura da interpretação e recolha de elementos auxiliares para o 

estudo dos objectos gráficos, são considerados elementos 

como esboços, maquetas, fotografias, textos, para posterior 

análise e realização de acções museográficas. 

A preservação, conservação e restauro do Cartaz é muitas 

vezes necessária. O cartaz é um objecto, habitualmente im-

presso em material de natureza frágil, fixado em espaço pú-

blico e exposto às agressões ambientais destes meios, o que 

torna fundamental a preservação e conservação destes arti-

fícios no espólio de design. 

Preservação, Conservação
 e Restauro
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Preservação:
“To preserve means to protect a thing or a group of things from different 
hazards such as destruction, deterioration, separation or even theft; [...].
[...] The preservation of heritage generally leads to a policy which starts 
with the establishment of a procedure and criteria for acquisition of the 
material and intangible heritage of humanity and its environment, and 
continues with the management of those things which have become 
museum objects, and finally with their conservation.” [68]

(DESVALLÉES, 2010, p.65)

Conservação:
“Es el conjunto de acciones y aplicaciones de técnicas mediante las 
cuales se prolonga la vida de los bienes patrimoniales o especímenes 
materiales de interés cultural.” [69] 
(FERNÁNDEZ, 1999, p.178)

A conservação é a principal responsabilidade dos museus, 

pois sem esta, a investigação e preservação são impossíveis 

e as colecções perdem o sentido (FERNÁNDEZ, 2001, p. 171). No 

caso particular do MVCC, esta identidade museal virtual não 

conserva em depósito nenhum bem ou colecção, mas preser-

va unicamente, em formato digital, o objecto gráfico e todos 

os elementos interpretativos anexos ao bem patrimonial cul-

tural. As colecções do MVCC são acervos depositados em bi-

blioteca, arquivos, instituições museias ou pertencem a co-

leccionadores ou criadores de Design. O Museu não é detentor 

de património próprio, apenas disponibiliza o património do 

Cartaz Cultural em espaço museal virtual pertencentes a ou-

tros organismos ou individualidades.

O restauro tem por objectivo a reintegração do bem patrimo-

nial, recuperando com coerência e rigor científico e técnico a 

sua integridade.

“[Restauro] Conjunto de medidas que se toman para recuperar el es-
tado de conservación de un objeto patrimonial que ha sufrido daños. 
En relación al concepto de restauración, la conservación curativa tra-
ta la salud del objeto, mientras que una restauración recuperará su 
estado estético.” [70]

(TUGORES, 2006, p.115)

[68]  
T.L. “Preservar significa proteger um 
objecto ou um grupo de objectos de 
diferentes perigos, nomeadamente a 
destruição, a deteriorização, a separação 
ou até mesmo o roubo; [...].
[...] A preservação do património conduz, 
por norma, a uma política que começa 
com o definir de um procedimento e de 
critérios de aquisição do património 
material e imaterial da Humanidade e o 
seu meio, prossegue com a gestão desses 
itens que entretanto se tornaram 
objectos de museu, e depois com a sua 
preservação.”

[69]  
T.L. “É o conjunto de acções e aplicações 
de técnicas através das quais se prolonga 
a vida dos bens patrimoniais ou 
espécimes materiais de interesse 
cultural.”

[70]  
T.L. “Conjunto de medidas que são 
tomadas para recuperar o estado de 
conservação de um objecto patrimonial 
que sofreu danos. Em relação ao conceito 
de restauração, a conservação curativa 
trata a saúde do objecto, enquanto a 
restauração recupera o seu aspecto 
estético.”
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As medidas e técnicas de restauro em termos de conservação 

não se aplicam no MVCC como nos museus com espaço físico 

que guardam e conservam os seus bens patrimoniais, mas 

sim, como uma ferramenta de tratamento de imagem [restauro] 

que poderá auxiliar na reconstrução, no retoque de imperfei-

ções, no ajuste da cor auxiliando na recuperação das caracte-

rísticas originais do objecto. As imagens digitais dos objectos 

gráficos só deverão ser tratadas com a função de recuperação 

e nunca com o objectivo metamorfosear.

F.134
MVCC: Esquema da gestão museológica. 
Desenvolvido por Sílvia Rala, com base 
na análise desenvolvida por Barry Lord 

e Gail Dexter Lord 
(LORD, 2008 [1997] p.25).

Museu impulsionador na 
ascensão à prática de 
investigação em Design 
e uma identidade museal 
activa na programação e 
divulgação do seu espólio 
de partilha multi-tutelar. 

Trabalho de aproximação 
com identidades públicas 
e privadas, coleccionado-
res, criadores detentores 
de colecções de cartazes 
culturais.

Missão

A
va

lia
çã

o

Políticas

MVCC Comunicação
Dirige

Controla Mandato

Parcerias

Actividades

Eficiência
Eficácia

Acervo

Calendário

Objectivos

Plano Educativo

Funções do
Museu

In
sp

ira
çã

o

Procura o (re)conhecimento 
cultural e educativo do De-
sign através da disseminação 
em contexto museal virtual. 

O novo ciclo de vida do objecto 
gráfico através de uma abordagem 
interdisciplinar que cruza o Design, 
a Nova Museologia e as Novas 
Museografias e, posicionar o Cartaz 
Cultural num contexto mais amplo 
de significação.

Reúne o objecto gráfico - Cartaz Cultural 
e os elementos de conjunto da criação 
gráfica, nacionais e internacionais, 
procedentes de diversas instituições e 
indivudualidades, com o propósito de 
recolher e documentar o Cartaz Cultural 
como objecto museal de Design com va-
lor histórico, artístico, técnico e social. Sedimentação do património de 

Design no discurso museal, recor-
rendo ao processo de documentação 
museológica do Cartaz Cultural.

Actividades Permanentes e 
Actividades Temporárias de 
apresentação anual, semestral 
e mensal.

Desenvolver de actividades de progra-
mação para todo o público cibernauta, 
em especial para profissionais, técni-
cos e especialistas da área do Design 
Gráfico.
Desenvolvimento de acções museo-
gráficas onde os objectos auxiliam a 
compreensão do percurso estético, 
prático, técnico e histórico do Design 
Gráfico, através de Exposição Perma-
nente, Exposições Temporárias e Obra 
de Destaque mensal.

Museu Curador 
[recolhe, documenta, 
investiga e apresenta]
Museu Comunicador
[mensagem expositiva em 
torno das obras]
Museu Educador 
[características sociais 
educativas]

Melhorar a capacidade de gestão museal do 
objecto gráfico, através do estudo científico 
e técnico, no campo disciplinar em que se 
enquadra o bem museal, Design Gráfico.

MVCC: Esquema da gestão museológica
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Instalação e Funcionamento

A instalação e funcionamento do MVCC baseiam-se em prin-

cípios e soluções das novas museografias, em particular das 

museografias emergentes, ligadas à cibermuseologia. 

“À medida que se caminha para a globalização dos intercâmbios cultu-
rais e para a consagração das instituições culturais como plataformas de 
comunicação e de ampla divulgação do seu património, torna-se cada 
vez mais necessária a constituição de uma rede cultural portuguesa 
abrangente, que integre as bases de dados sobre o património arquitec-
tónico, as colecções de museus, os espólios arqueológicos e os acervos 
de bibliotecas e arquivos do território nacional.”
(MSI, 1997, p.39)

A utilização das novas tecnologias nos Museus é uma realida-

de e as novas gerações de visitantes assumem as Novas 

Museografias como uma necessidade. Esta nova perspectiva 

de comunicação do património é meio adoptado pelo MVCC. 

A instalação do Museu será na World Wide Web [www], um 

projecto de Museu de Design com identidade museográfica 

virtual, digital, imaginária. 

“La valoración del patrimonio conlleva la realización de una serie de 
infraestructuras que ayudan a ofrecer una imagen agradable y atractiva 
para los visitantes. Esta primera impresión puede condicionar, incluso, 
el resultado final de la visita.” [71]

(HERNÁNDEZ, 2002, p.393)

[71]  
T.L. “A valorização do património implica 

a criação de um conjunto de infra-
estruturas que ajudem a dar aos 

visitantes uma imagem agradável e 
atractiva. Esta primeira impressão pode 

condicionar, até mesmo, o resultado 
final da visita.”
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“[…] os designers de hoje também são arquitectos da informação e 
engenheiros de utilização, e um designer gráfico voltado para o usuá-
rio é a chave para o sucesso de um site da Internet.”
(LYNCH, 2004, p.XI)

Partindo da proposta de conceptualização de um museu vir-

tual, com o conceito centrado na análise e apresentação do 

Cartaz Cultural com conteúdos de abordagem disciplinar do 

Design Gráfico, desenvolvemos o projecto webdesign, obe-

decendo a uma metodologia que divide as tarefas em três 

fases: Planeamento e análise do espaço arquitectónico vir-

tual na definição das diferentes áreas expositivas e de acesso 

que permitem a concretização da aplicação interactiva; Estu-

do da imagem gráfica com a definição da estrutura, do layout 

e botões de navegação; montagem da actividade expositiva 

do protótipo do Museal Virtual do Cartaz Cultural.



Como conceito museológico, o Museu Virtual do Cartaz 

Cultural|MVCC pretende que a “herança artística”, a “herança 

cultural” e a “herança técnica” sejam incorporadas no histo-

rial dos objectos de Design, nomeadamente, os de proveniên-

cia gráfica na tipologia de Cartaz Cultural. O Programa Museo-

gráfico do Museu tem como objectivo o desenvolvimento de 

actividades museográficas de carácter expositivo, onde estes 

objectos auxiliam a compreensão do percurso estético, práti-

co, técnico e histórico do Design Gráfico. O Programa Museo-

gráfico do MVCC compreende o discurso expositivo, o progra-

ma expositivo e a plano das exposições, conforme abaixo se 

descreve e se demonstra no protótipo.

Programa
Museográfico
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Discurso Expositivo 

O discurso expositivo caracteriza-se pela apresentação da 

Colecção Permanente e pela realização de exposições temáti-

cas e monográficas, comunicando informações sobre as 

obras na sua condição de produto de design como objecto 

gráfico na configuração de cartaz.

“Los programas de actividades educativas que se enmarcan en el ámbito 
de las artes plásticas, tienen que ser el objetivo fundamental de un 
museo vivo y dinámico. Deben desarrollar nuevos métodos y formulas 
creativas y formativas, con la finalidad de presentar y transmitir las di-
ferentes formas de creación artística, de manera que resultan atractivas 
y entretenidas para todo tipo de personas y muy especialmente para los 
jóvenes, ya que se convertirán en el público potencial de mañana.” [72]

(IVAM, 2007, p.189)

Como identidade museal virtual de partilha e consulta do 

Cartaz Cultural o MVCC concretiza-se através de programas, 

projectos expositivos e actividades expositivas. No Museu, a 

exposição permanece como principal meio de comunicação. 

No entanto, o conceito de exposição enquadra-se nas novas 

exigências da sociedade, utilizando os recursos da cibercultu-

ra, actualmente, reconhecidos pelos museus como um meio 

de comunicação, uma ferramenta de acesso, divulgação e 

informação dos bens culturais.

[72]  
T.L. “Os programas de actividades 

educativas que se enquadram no âmbito 
das artes plásticas têm de ser o 

objectivo principal de um museu vivo e 
dinâmico. Devem ser desenvolvidos 

novos métodos e fórmulas criativas e 
formativas, com o objectivo de 

apresentar e transmitir as diferentes 
formas de criação artística, de maneira a 
que se tornem atractivas e interessantes 

para todos os tipos de pessoas, e em 
especial para os jovens, uma vez que no 

futuro serão eles o público potencial.”
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A produção de informação orienta-se para a exposição, como 

meio para transmitir as suas mensagens museias. É neste 

cenário que o MVCC pretende que o visitante seja intérprete 

e actor [73], desenvolvendo canais de comunicação que efec-

tuem a transmissão de conteúdos e significações, através dos 

quais o visitante poderá fazer escolhas e seleccionar conteú-

dos. Assim, a troca de conhecimentos na actividade museo-

gráfica será organizada por meio de métodos e técnicas de 

comunicação interactivas e apelativas.

A actividade expositiva do Museu recai na articulação de 

novos modos de ver a realidade museal do cartaz e na adap-

tação de diferentes tipos de leituras e abordagens que procu-

ramos apresentar. Os espaços expositivos foram pensados 

num enquadramento museográfico onde a exposição desem-

penha um papel orientado para novas abordagens e criação 

de novos conhecimentos do objecto em exposição. 

Os sistemas expositivos baseiam-se essencialmente na co-

lecção online que funciona como exposição permanente, 

constituída nesta fase por cerca de oitocentos cartazes, na 

programação anual das exposições temporárias [uma anual e 

duas semestrais] e na obra de destaque mensal.

“Após a recolha e estudo dos objectos para divulgar, devem ser deba-
tidos os grandes princípios da apresentação do património museoló-
gico: que objectos devem ser expostos e como devem ser apresenta-
dos. Não existem receitas rígidas para a concepção - realização de 
uma exposição. Esta depende essencialmente, da temática, dos seus 
objectivos, dos objectos seleccionados e estudados, do espaço, do 
percurso, dos materiais de suporte e das técnicas de comunicação 
adoptadas.”
(ROCHA-TRINDADE, 1993, p.140)

O MVCC procura gerir, organizar e utilizar as colecções [que lhe 

são disponibilizadas], usando diversos meios de comunicação 

referidos, como exposição permanente [espaço colecção], expo-

sições temporárias, obra do mês e disponibilização de activi-

dades passadas, configuradas como dossiers pedagógicos. 

[73]  
Francisca Hernández, no livro El Museo 
como Espacio de Comunicación desenvolve 
esta questão tratando a exposição como 
um meio de transmissão de mensagem 
museal com recurso a uma 
interactividade, o que chama de “Las 
exposiciones espectáculo”. Actividades 
museais com discurso expositivo que 
permite a transformação do estatuto do 
visitante|receptor em visitante|actor.

(HERNANDEZ, 1998, p. 279-281)

Sistemas Expositivos
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Na maior parte dos museus, as exposições permanentes rara-

mente apresentam novidades ao público habitual do museu. 

No entanto, a exposição permanente do MVCC intitulada como 

espaço colecção no protótipo do Museu, tem como função 

permitir aos visitantes consultar o acervo da identidade mu-

seal, proveniente de várias instituições e particulares, permi-

tindo mesmo construírem exposições adaptadas aos seus in-

teresses. O(s) público(s), através da definição e selecção de 

campos de pesquisa, constroem a sua própria exposição. 

Este sistema expositivo constitui um instrumento útil e im-

portante na consulta e divulgação do cartaz.

As exposições temporárias são uma actividade de extrema 

importância para o Museu, uma forma de comunicar com 

o(s) público(s) mais assíduo(s) e despertar o interesse de 

novo(s) público(s). São organizadas por temas com regulari-

dade semestral e anual.

A obra do mês tem características semelhantes às exposi-

ções temporárias, sendo uma actividade museográfica men-

sal, centrada num único objecto gráfico da colecção do Mu-

seus ou num objecto de colecções externas, importante num 

determinado momento pela sua relação com temas específi-

cos da programação do museu. 

Paralelamente à programação das exposições temporárias e 

da obra do mês, acresce a elaboração dos dossiers pedagó-

gicos, um catálogo de arquivo das actividades expositivas 

desenvolvidas anteriormente pelo Museu. 

Cada sistema expositivo apresentado tem uma função museo-

gráfica. O espaço colecção vincula o discurso da instituição 

de multi-partilha de colecções na disponibilização do bem 

cultural do Design Gráfico e a criação de exposições ajusta-

das aos interesses do visitante. As exposições temporárias e 

a obra do mês são actividades expositivas que proporcionam 

a visita regular ao museu e, fundamentam a investigação e 

documentação do acervo e constituem um elemento de co-

municação assíduo com o(s) público(s) fidelizados. 
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No MVCC, a dialética entre exposição permanente [espaço co-

lecção] e temporária [exposições temporárias e obra do mês] concreti-

za-se através de tipologias de apresentação e intenções 

museográficas distintas. Se, no espaço permanente, a gran-

de intenção é mostrar uma informação global do objecto e a 

sua inserção num discurso ‘aberto’, no espaço temporário, 

pode-se analisar de modo diferente o testemunho gráfico, 

aprofundando questões e informações que não são debatidas 

directamente no espaço permanente, sempre no intuito de 

trazer aos públicos utilizadores novas problemáticas e visões.

As estratégias comunicativas assentam nos recursos da ciber-

cultura e das museografias emergentes, utilizando novas fer-

ramentas e processos de comunicação.

“En cualquier exposición, los curadores deben disponer de todos los 
recursos posibles para efectuar un montaje eficaz y cumplir así con los 
objetivos estéticos y didácticos de la muestra en particular y del museo 
en general.” [74]

(REGIL, 2007, p.152)

O Museu tem como objectivo apresentar as colecções se-

gundo a interpretação dos elementos dos campos da docu-

mentação e desenvolver o programa de actividades com o 

objectivo de instruir e divulgar o objecto gráfico com compo-

nentes relacionados com o método de criação ou a ideologia 

do bem artístico. Os espaços museográficos do MVCC procu-

ram criar novas relações entre o utilizador e o património do 

Design Gráfico, na tipologia de Cartaz Cultural, com a criação 

de cenários e montagens virtuais que reconstroem o proces-

so criativo e o percurso histórico do objecto gráfico.

Na planificação das exposições é ponderada a pedagogia e a 

definição do percurso, com painéis explicativos que ofere-

cem informação para a interpretação e compreensão do dis-

curso expositivo. A informação apresenta-se em diversos ti-

pos de registos [textos, imagens, vídeos], para conseguir uma 

maior comunicação pela integração de textos e imagens 

como meios informativos. Assim, pretende-se que a apropria-

Estratégias Comunicativas 
e Recursos

[74]  
T.L. “Em qualquer exposição, os 
curadores devem dispor de todos os 
recursos possíveis para realizarem uma 
montagem eficaz e dessa forma 
cumprirem os objectivos estéticos e 
didácticos da mostra em particular e do 
museu em geral.”
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ção e leitura das peças em foco na exposição sejam desenvol-

vidas através do visionamento da elaboração das mesmas ou 

por meio da construção de discursos expositivos que ilustrem 

o contexto social e histórico-artístico. 

O MVCC estuda a multiplicidade de conteúdos e leituras dife-

rentes entre o mesmo objecto e objectos idênticos ou disse-

melhantes, desenvolvendo acções expositivas. O discurso 

expositivo prosseguiu duas características fundamentais: usa- 

bilidade na compreensão dos percursos de navegação|visita 

ao Museu e legibilidade na leitura dos conteúdos que contri-

buem para a transmissão da mensagem expositiva – comuni-

cação escrita e iconográfica que acompanha o estudo indivi-

dual dos objectos. Para cada objecto em exposição, é tomada 

decisão adequada, equacionando as hipóteses de disponibili-

zar a informação e o melhor modo de o fazer. 

O processo de comunicação das exposições [75] destina-se a 

um grupo heterogéneo, de visitantes e por isso, procura ade-

quar-se a diversos grupos profissionais, graus de formação e 

interesses. As acções museográficas são concebidas de for-

ma a existir uma relação interactiva entre os visitantes e o 

que é apresentado, estabelecendo-se diferentes níveis de 

comunicação, estruturados hierarquicamente: apresentação 

de conteúdos gerais a conteúdos de teor particular. 

Deste modo, sempre que se justifique, o percurso expositivo 

abrange três níveis interpretativos: Nível Geral, contextuali-

zação do tema da exposição e visualização das peças em 

exposição; Nível de Caracterização, com apresentação de 

aspectos gerais das peças apresentadas e informação direc-

cionada para o público em geral; Nível Técnico, com apresen-

tação de informação específica de aspectos particularizados 

relativos ao autor, ao processo criativo, as técnicas, aos 

materiais, entre outros.

A identificação da peça e informações gerais são sempre 

campos a facultar. Cada Cartaz tem três níveis de informa-

ção. O nível 1 dá acesso à visualização da imagem. O nível 2 

[75]  
A eficácia de uma exposição está 

determinada pela técnica de montagem e 
objectivo escolhidos pelo museu, mas 
também, pela percepção do visitante 
mediante a idade, nível cultural e as 
próprias motivações. As exposições 

intervêm em três factores importantes, 
segundo FERNANDEZ, F. H.: 

a) efeito produzido pelos objectos 
expostos, portadores de signos que 

contribuem para a explicação dos 
conteúdos da exposição; 

b) tratamento do tema e meios de 
apresentação da exposição, análise 
global ou individual dos objectos; 

c) aplicação dos conhecimentos 
museológicos no discurso expositivo.

(HERNÁNDEZ, 1998, p.202 e 203)
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disponibiliza número de inventário, categoria, assunto, temá-

tica, área, instituição tutelar, autor, ano e dimensões. Este 

grupo de informações assegura o ponto de partida para 

questões mais concretas de apresentação individual da peça 

– os teores de informação do nível 3. Trata-se de informação 

técnica especializada, direccionada para técnicos e especia-

listas do âmbito disciplinar do Design Gráfico, apresentada 

segundo as estratégias comunicativas e recursos adequados 

aos conteúdos de informação sobre objecto gráfico e intima-

mente relacionados com o assunto da exposição.

No registo museográfico do processo de criação, recorre-se 

a sequências de escolhas e procedimentos técnico-práticos 

[conceitos, operações, técnicas, materiais, entre outros] que originam a 

apresentação museal do testemunho gráfico, contextualizan-

do os percursos e reconstituindo os princípios de criação do 

Cartaz Cultural. Os critérios definidos na apresentação das 

colecções do Museu tornam os recursos mais acessíveis, 

permitem uma comunicação direccionada e possibilitam lei-

turas diferenciadas no que se refere ao significado expositivo 

dos objectos gráficos, consoante os opções de selecção 

do(s) visitante(s).
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Programa Expositivo 

O programa expositivo abrange a organização e calendariza-

ção das actividades, com base em princípios de coerência 

científica e temática.

“Los criterios de selección de las obras – tanto de las provenientes de 
la naturaleza, como de la ciencia o de las artes – deben estar avalados 
por las metodologías específicas de las diferentes disciplinas a que se 
refieren los fondos del museo.” [76]

(FERNÁNDEZ, 2001, p.155)

O MVCC tem previsto um calendário de actividades de duração 

temporal permanente e temporária. O Museu tem um progra-

ma de actividades de carácter ininterrupto, com disponibiliza-

ção do acervo no espaço colecção e actividades museográfi-

cas temporárias disponibilizadas posteriormente em arquivo. 

As acções museográficas de organização temporária têm um 

calendário de apresentação anual, semestral e mensal. 

As actividades de período de tempo determinado desenvol-

vem-se em três salas: uma sala para a obra mês [A]; uma sala 

para apresentação das actividades expositivas anuais [B]; e 

uma sala para apresentação das exposições semestrais [C]. 

No decurso de um ano, o Museu desenvolve quinze acções 

museográficas: três exposições temporárias [duas semestrais 

e uma anual] e doze actividades museográficas mensais [F.135].  

Calendário de Actividades

[76]  
T.L. “Os critérios de selecção das obras 

– tanto das que provêm da natureza, 
como as da ciência ou das artes – devem 

ser definidos pelas metodologias 
específicas das diferentes disciplinas a 

que se refere o acervo do museu.”
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F.136
MVCC: esquema do processo de 
desenvolvimento de uma exposição. 

Desenvolvido por Sílvia Rala com base 
na análise desenvolvida no Manual de 
Museologia (HERNANDEZ, 1998, p.255).

MVCC: Processo de Desenvolvimento de uma Exposição.

Tema

Publico(s)

Plano

Objectivos

1•

Discurso 
Conceptual

Tratamento 
da informação

Níveis
 Informativos

Selecção dos 
objectos gráficos

Programa2•

Discurso 
Expositivo

Meios 
InformativosApresentação

Projecto3•

Discurso 
Virtual

Meios 
Técnicos

Montagem4 •
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F.135
MVCC: Calendarização das actividades 

expositivas. Desenvolvido por Sílvia Rala.
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MVCC: Calendarização das Actividades Expositivas.

Estrutura e Organização A estrutura e organização de exposições temporárias e a 

apresentação da obra do mês desenvolvem-se segundo a 

definição de um Plano, de um Programa e de um Projecto 

[F.136]. Para cada exposição, é considerada a escolha do tema 

e os objectivos, de forma a realizar a selecção dos objectos 

museológicos, análise ou investigação da informação sobre 

os artefactos de design. A actividade expositiva enquadra-se 

em ciclos temáticos. A escolha do tema, as bases concep-

tuais e a selecção dos objectos gráficos permitem que a ac-

ção expositiva estabeleça com o público um tipo concreto de 

comunicação. A dimensão e a variedade temática do espólio 

do MVCC, com cerca de oitocentos cartazes, permitem reali-

zar uma série de exposições temáticas temporárias recorren-

do exclusivamente ao espólio permanente. 

Deste modo, a partir do núcleo de colecções incorporadas no 

Museu, estabelecemos os grandes ciclos temáticos: 

• Arte em Cartaz [Artes do Espectáculo; Artes Decorativas; Artes Visuais]; 

• Autores [Portugueses; Internacionais; Pintores e Ilustradores; 

Escultores; Designers]; 

• Ciclos Artísticos [Realismo; Arte Déco; Surrealismo, entre outros]; 

• Técnicas [Fotografia, Ilustração; Tipografia];

• Processo Impressão [Litografia; Offset; Serigrafia];

• Colecções [MNT, MMF; FCG; BNP; ECES; JB; JM; JN; JR].
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2013 | Tema: Designers Portugueses

Exposição anual de 2013.

Título: “Verde Gaio”

Exposição semestral, de Janeiro a Junho de 2013.

Título: “Design de João Nunes no cartaz de Teatro.”

MVCC000780 MVCC000781 MVCC000782

MVCC000745 MVCC000748 MVCC000778 MVCC000779

MVCC000624 MVCC000330 MVCC000335 MVCC000789 MVCC000768

O MVCC, ao apresentar e divulgar desta forma estruturada e 

tematicamente organizada o acervo do Museu, promove o 

conhecimento do Design Gráfico, estimula a investigação 

científica, desenvolve a função didáctica e cumpre o objecti-

vo de se manter em constante actualização. Pensando na 

formalização do MVCC pensamos numa programação, com 

base nas colecções e núcleos temáticos do Museu, com a 

calendarização das exposições temporárias (anuais, semes-

trais e mensais) para quatro anos. 

Plano das Exposições
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Exposição semestral, de Junho a Dezembro de 2013.

Título: “João Machado: ilustração como processo e expressão.”

Obras do Mês de 2013.

Tema: Autores Portugueses

MVCC000769
Sebastião Rodrigues

MVCC000775
Sebastião Rodrigues

MVCC000786
João Machado

MVCC000787
João Machado

MVCC000757
Fred Kradolfer

MVCC000758
Fred Kradolfer

MVCC000669
José Brandão

MVCC000701
José Brandão

MVCC000505
Paulo Ferreira

MVCC000767
Paulo Ferreira

MVCC000540
Garizo do Carmo

MVCC000564
Garizo do Carmo

MVCC000731 MVCC000783 MVCC000729 MVCC000734

MVCC000738 MVCC000784 MVCC000785 MVCC000788
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2014 | Tema: Século XX

Exposição anual de 2014.

Título: “Tendências do século XX”

Exposição semestral, de Janeiro a Junho de 2014.

Título: “Cinema em Cartaz”

MVCC000744
psicadelismo

MVCC000615
modernismo

MVCC000777
contemporaneo

MVCC000005
realismo

MVCC000101
arte deco

MVCC000139
arte nova

MVCC000015
plakatsil

MVCC000303
expressionismo

MVCC000596
surrealismo

MVCC000138
construtivismo

MVCC000649
destill

MVCC000018 MVCC000028 MVCC000313 MVCC000317

MVCC000360 MVCC000670 MVCC000672 MVCC000729
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Exposição semestral, de Junho a Dezembro de 2014.

Título: “Teatro em Cartaz”

Obras do Mês de 2014.

Tema: Autores Internacionais

MVCC000133 MVCC000315 MVCC000372 MVCC000678

MVCC000681 MVCC000623 MVCC000487 MVCC000707

MVCC000003
George Dolá

MVCC000009
Maurice Lalau

MVCC000786
Gus Bofa

MVCC000787
Adrien Banére

MVCC000769
Lorant Heilbronn

MVCC000775
Atelier Faria

MVCC000786
L. Charbonnier

MVCC000787
Louis Malteste

MVCC000769
Louis Galice

MVCC000775
Guy HodgKinson

MVCC000786
Daltopn Salem Asseff

MVCC000787
Denis Ducroq
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2015 | Tema: Ilustração

Exposição anual de 2015.

Título: “Cartaz e Ilustração”

Exposição semestral, de Janeiro a Junho de 2015.

Título: “Exposição em Cartaz”

MVCC000548 MVCC000618 MVCC000625 MVCC000635

MVCC000670 MVCC000690 MVCC000738 MVCC000740

MVCC000610 MVCC000611 MVCC000612 MVCC000654

MVCC000660 MVCC000663 MVCC000693 MVCC000736
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Exposição semestral, de Junho a Dezembro de 2015.

Título: “Turismo em Cartaz”

Obras do Mês de 2015.

Tema: Circo

MVCC000301 MVCC000302 MVCC000732 MVCC000761

MVCC000762 MVCC000763 MVCC000765 MVCC000774

MVCC000142 MVCC000147 MVCC000168 MVCC000171

MVCC000178 MVCC000180 MVCC000187 MVCC000223

MVCC000230 MVCC000244 MVCC000245 MVCC000257



O Novo Ciclo de Vida dos Objectos Gráficos. Museu Virtual do Cartaz Cultural.440

2016 | Tema: Fotografia

MVCC000392 MVCC000414 MVCC000500 MVCC000524 MVCC000573 MVCC000574

MVCC000596 MVCC000743 MVCC000747 MVCC000642 MVCC000749 MVCC000519

MVCC000650 MVCC000662 MVCC000669 MVCC000696 MVCC000701 MVCC000719

MVCC000620 MVCC000742 MVCC000744 MVCC000736 MVCC000451 MVCC000659MVCC000656

MVCC000632 MVCC000655 MVCC000750 MVCC000698 MVCC000704 MVCC000708

MVCC000726 MVCC000604 MVCC000608 MVCC000595 MVCC000586 MVCC000581
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Síntese Conclusiva

O Plano Museológico define a missão e os objectivos do 

MVCC, estabelecendo bases conceptuais e operativas na 

gestão museal do Cartaz Cultural de colecções de identidades 

públicas e privadas, de coleccionadores e criadores em con-

texto museográfico virtual disponível online.

Como instituição museal de implementação em espaço ar-

quitectónico virtual, o MVCC existe com o propósito de pre-

servar, estudar e expor o Cartaz Cultural como objecto mu-

seal de Design. É uma identidade museológica que trabalha 

em parceria com outras instituições e individualidades tuto-

ras de património de Design, de forma, a perspectivar o Novo 

Ciclo de Vida do Cartaz Cultural através do cruzamento inter-

disciplinar entre o Design, a Nova Museologia e as Novas 

Museografias. O objectivo em reunir este conjunto de colec-

ções está relacionado, fundamentalmente, com dois procedi-

mentos: o primeiro prende-se com o estudo museal do objec-

to gráfico com conteúdos disciplinar do Design e o segundo 

o acesso deste bem a todo o público.

O MVCC Reúne documentos e elementos da área da criação 

gráfica, procedentes de diversas instituições e individualida-

des. As instituições, coleccionadores e criadores, existentes 

em Portugal, que disponibilizaram e incorporam o núcleo do 
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Museu são depositários, tutores e autores de cartazes de 

âmbito cultural que testemunham a criação e nacional e inter-

nacional desde o final do século XIX até à contemporaneidade. 

Do conjunto de colecções existentes em Portugal disponibili-

zaram e foram incorporadas no acervo do Museu exemplares 

da Colecção de cartazes de Joaquim António Viegas, da 

Colecção de cartazes do Museu Nacional do Teatro, do Espó-

lio de cartazes de Ernesto de Sousa, da Colecção de cartazes 

da Biblioteca Nacional de Portugal, cartazes do Serviço de 

Música da Fundação Calouste Gulbenkian e, cartazes e ma-

terial gráfico de autoria de Sebastião Rodrigues depositado 

no departamento do Centro de Arte Moderna da Fundação. 

Do grupo de especialistas e designers que se encontram em 

actividade e se mostraram receptivos na disponibilização dos 

testemunhos gráficos, foram integradas peças de José Bran-

dão, de João Machado, de João Nunes e, também, de José 

Carlos Rocha, autor e coleccionador de obras prestigiantes 

do Design Gráfico.

O MVCC é uma instituição museológica de Design [documenta, 

investiga e apresenta conteúdos de Design Gráfico] com identidade 

museográfica virtual [disponível na Internet independente de qualquer 

instituição museal], digital [disponibiliza online as colecções em formato 

de catálogo ou por pesquisa em base de dados] e imaginária [enquadra o 

Cartaz Cultural no Novo Ciclo de Vida – recontextualização do objecto gráfi-

co em contexto museal].

O Museu procura o reconhecimento cultural e educativo do 

Design através da disseminação em contexto online, possibi-

litando o acesso permanente aos objectos gráficos e cons-

truindo apresentações museográficas com enquadramento 

científico e técnico do Design Gráfico, com função de acção 

educativa de Museu Curador [gestão do património com catalogação, 

inventário, estudo e apresentação], Museu Comunicador [como museu 

emissor com o estudo e apresentação das acções museológicas e como museu 

foral instituição que permite uma acção participativa do público] e Museu 

Educador [desenvolve as acções museográficas com características didác-

tico-educativa].
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A identidade museal virtual tem como principal objectivo 

impulsionar o conhecimento e a prática de investigação em 

Design, recorrendo ao processo de documentação museoló-

gica do Cartaz Cultural [catalogação e inventariação] e desenvolver 

actividades de programação para todo o público cibernauta, 

em especial para os profissionais, técnicos e especialistas da 

área do Design Gráfico, na divulgação do acervo de partilha 

multi-tutelar. 

Integram o núcleo de bens do MVCC cerca de oitocentos 

exemplares de âmbito nacional e internacional, que docu-

mentam o percurso histórico, técnico e artístico do objecto 

museal de valor patrimonial do Design Gráfico. As peças fo-

ram seleccionadas consideração a datação, a diversidade 

temática, a diversificação de linguagem gráfica, a represen-

tatividade dos processos metodológicos, práticos e tecnoló-

gicos do Design Gráfico. Em contexto museal estes artefac-

tos de Design passam a representar as especificidades práti-

cas do Design, reconhecidas nos elementos pertencentes à 

prática de criação e produção do cartaz [desenhos, ilustrações, 

maquetas, utensílios de impressão, etc.], documentos, materiais e 

técnicas que constituem o testemunho da criação e da pro-

dução deste artefacto do Design Gráfico.

No MVCC a exposição é o principal meio de comunicação 

museal. Assim. o Programa Museográfico regula o modo 

como desenrolam as acções museográficas de carácter per-

manente e temporário [quando, como e com que finalidade]. Os 

processos de comunicação das exposições efectuam-se por 

meio da transmissão de conteúdos e significados, onde o 

visitante é simultaneamente intérprete e actor, ao definir o 

seu próprio percurso e níveis de leitura.  

As acções expositivas são organizadas em contexto perma-

nente e temporário. O Cartaz Cultural encontra-se apresenta-

do sob a mesma análise, por tempo indeterminado, em con-

texto permanente, onde a intenção é mostrar uma informação 

global do objecto e a inserção num discurso expositivo    
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‘aberto’. Em contexto temporário, desempenha o papel de 

novas abordagens e criação de novos conhecimentos, não 

desenvolvidas no espaço permanente.

A exposição permanente [espaço colecção] permite ao visitante 

a definição e a selecção de campos de pesquisa, construindo 

exposições adaptadas aos seus interesses e torna-se um ins-

trumento útil e relevante na consulta e divulgação dos núcle-

os de Cartazes Culturais de multi-partilha do Museu. As acti-

vidades expositivas temporárias são elementos de comuni-

cação que permitem manter um público assíduo, organizadas 

por temas, com regularidade anual, semestral e mensal. 

Subdividem-se em exposições temporárias [anual e semestrais] 

e obra de destaque [mensal], possibilitando a investigação e 

documentação regular do acervo.

Na planificação e construção dos momentos expositivos, 

onde o Cartaz Cultural é um testemunho museal de imaginá-

rios, de significações, de técnicas e de processos, são pon-

derados os componentes didácticos e os níveis de comunica-

ção dos conteúdos, em formato de textos, imagens, vídeos, 

com a aplicação dos conceitos da usabilidade [facilidade com 

que o utilizador compreende os conteúdos e os percursos disponíveis no 

website] e legibilidade [facilidade na leitura dos conteúdos]. 
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Nota Introdutória

Estabelecidas as bases conceptuais e operativas do Plano Mu-

seológico e do Programa Museográfico do MVCC como uma 

identidade virtual de gestão patrimonial do Design, viabili-

zamos o Novo Ciclo de Vida do Cartaz Cultural, definindo e 

concretizando o Projecto Expositivo materializado como um 

projecto de Design. 

O MVCC como uma identidade museal virtual, digital e de 

design, com implementação no ciberespaço, concretiza-se 

como projecto de webdesign multimédia. Neste contexto, foi 

necessário definir um conjunto de soluções e de condições 

que se enquadram nas áreas disciplinares do Design e da 

Arquitectura da Informação, inerentes à construção do site. 

Na realização do protótipo, foram respeitados os princípios de 

organização e estruturação de um projecto desta natureza. 

Contudo, tendo presente que se trata de uma identidade 

museal virtual, seria necessário recorrer a colaboração de uma 

equipa multidisciplinar, de forma a responder correctamente a 

todos os problemas formais do museu virtual.

O Projecto Expositivo tem sempre no horizonte os objectivos, 

conteúdos, processos, métodos de informação e comunica-

ção, definidos na Análise e Planeamento da aplicação multimé-

dia, no desenvolvimento do Projecto de Design com a  monta-

gem da Actividade Expositiva. No final, o protótipo do MVCC 

foi sujeito a avaliação. 
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A descrição da metodologia de trabalho e identificação dos 

recursos utilizados no desenvolvimento do Projecto Expositivo 

encontram-se organizadas do seguinte modo: Projecto Web-

design, no qual descrevemos todo o processo de criação do 

protótipo com o desenvolvimento das fases de Planeamento 

do site e do Projecto de Design; Actividade Expositiva onde 

descrevemos todas as acções museográficas do MVCC; e por 

fim, a apresentação os resultados da Avaliação do Pro-tótipo 

do MVCC apreciação realizada por especialistas e por poten-

ciais visitantes.



Daciano da Costa (1930-2005) no livro Design e Mal-estar 

refere-se ao território do Design como um extenso e ambíguo 

campo de investigação, no qual o mercado do Design é o 

lugar social onde o designer opera profissionalmente, em di-

versos níveis e especialidades (COSTA, 1998, p.39). É neste con-

texto que o desenvolvimento do protótipo do Museu Virtual 

do Cartaz Cultural se enquadra. O Design é objecto de análi-

se e planeamento, instrumento de trabalho e produto webde-

sign. O projecto expositivo consubstancia-se com a apresen-

tação de processos e metodologias projectuais, no âmbito da 

criação e concepção do Cartaz Cultural e, também, como 

instrumento criativo e de aplicação no desenvolvimento do 

protótipo do Museu Virtual de Design do Cartaz Cultural.

Projecto Expositivo
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Projecto Webdesign

“Por projecto multimédia entende-se o conjunto de actividades que per-
mitem planear, conceber, produzir, testar e distribuir uma aplicação mul-
timédia interactiva.” 

(RIBEIRO, 2004, p. 245)

“Multimédia designa a combinação, controlada por computador, de texto, 
gráficos, imagens, vídeo, áudio, animação e qualquer outro meio pelo qual 
a informação possa ser representada, armazenada, transmitida e proces-
sada sob a forma digital, em que existe pelo menos um tipo de media 
estático (texto, gráficos ou imagens) e um tipo de media dinâmico (vídeo, 
áudio ou animação) ”. 
(RIBEIRO, 2004, p.10)

No desenvolvimento do projecto Museu Virtual do Cartaz 

Cultural debruçamo-nos essencialmente na apresentação de 

um programa de expositivo que verifique a hipótese da dis-

sertação, demonstrando como integrar o Cartaz Cultural nas 

acções museológicas e museográficas expondo conteúdos de 

concepção projectual do cartaz integrado em contexto muse-

al no âmbito da Nova Museologia e das Novas Museografias. 

O Projecto de Webdesign teve essencialmente a preocupação 
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de comprovar o conceito e a missão do MVCC através da con-

cepção do protótipo, um projecto multimédia em fase teste e 

validação.

O Projecto Webdesign envolve a criação dos elementos gráfi-

cos, detalhes do esquema de navegação da aplicação multi-

média, traduzindo as ideias e os conceitos presentes no plano, 

produzido durante a fase de análise e planeamento (RIBEIRO, 

2004, p. 251). O MVCC, enquanto produto de concepção projec-

tual desenvolveu-se em duas fases: Análise e Planeamento do 

site; desenvolvimento de soluções gráficas e conceptuais rea-

lizadas na fase de Projecto de Design. 

O Planeamento do site foi organizado com base na análise 

dos diferentes sistemas expositivos, estratégias comunicati-

vas e conteúdos informativos, definidos no Plano Museológi-

co e no Programa Museográfico. Nesta fase, definimos os 

diferentes núcleos e formatos de apresentação do projecto do 

MVCC, considerando a estrutura do plano organizado por acti-

vidades expositivas temporárias, actividade expositiva perma-

nente e um espaço destinado a conteúdos informativos. Na 

tipologia das actividades expositivas temporárias, o Museu 

apresenta exposição anual, exposição semestral e obra do 

mês. Na área dos conteúdos informativos, apresenta os ob-

jectivos, os fundamentos deste museu virtual de design ao 

anunciar o calendário, os temas das actividades museográ-

ficas, permitir o acesso a dossiers pedagógicos e temas em 

destaques, assim como, apresentação da planta do museu e 

área de contactos.

Nesta fase, foram também definidos os formatos de apresen-

tação das actividades museográficas. O MVCC como institui-

ção museal de implementação em espaço arquitectónico vir-

tual, apresenta inicialmente os conteúdos expositivos neste 

modelo de configuração espacial. Contudo, disponibiliza as 

acções museográficas em mais dois formatos: formato de 

álbum e ficheiro PDF. A possibilidade de visitar as acções 

museais neste conjunto de formatos garante uma maior aces-

Análise e Planeamento
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sibilidade e adequação na transmissão dos conteúdos aos 

utilizadores. No entanto, no que diz respeito ao Projecto de 

Design, implicou a definição, estruturação e concepção de 

três layouts diferenciados para cada modelo expositivo, de 

forma a enquadrar os três processos de comunicação, num 

único espaço virtual. 

Na fase de desenvolvimento das tarefas de Design, compreen-

demos os diferentes processos de comunicação, condições e 

fundamentos do Museu, tendo como objectivo a construção 

de soluções adequadas ao conceito e prática museográfica 

do MVCC, recorrendo a um conjunto de ferramentas, como 

esboços e utilização de softwares do campo gráfico, passan-

do pela linguagem de programação.

O Museu Virtual do Cartaz Cultural como identidade museal 

construída de base, o campo projectual de Design incidiu so-

bre o desenvolvimento de um conjunto de projectos como: 

elaboração do logótipo; desenvolvimento do espaço arquitec-

tónico virtual; organização da estrutura hierárquica da infor-

mação; definição do Design de Interface com a criação dos 

elementos de navegação gráfica e concepção dos layouts da 

composição gráfica com a preocupação de integrar directrizes 

de acessibilidade. 

O logótipo, como símbolo principal de reconhecimento, trans-

mite os valores e conceitos da instituição. Na criação da 

identidade visual do MVCC, procurou-se manter uma corres-

pondência gráfica entre o objecto museográfico – cartaz – e 

a missão do Museu – Museu de Design, Museu Virtual e 

Museu Digital. O logótipo é composto por duas partes, a sigla 

MVCC e a denominação Museu Virtual do Cartaz Cultural. O 

elemento gráfico e a designação complementam-se. No en-

tanto, podem ser aplicados separadamente, mediante a me-

lhor adequação no contexto representativo e comunicativo. 

Projecto de Design 

Logótipo 
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O conceito da identidade visual teve como base o cartaz, o 

objecto da actividade museográfica do Museu, nomeadamen-

te o seu formato, habitualmente composto num rectângulo ao 

alto e o pixel, ponto que forma as imagens digitais no monitor. 

Assim, a sigla MVCC é constituída por um conjunto de rectân-

gulos que desenham as letras que compõem o acrónimo do 

nome do Museu [F.137]. O resultado da composição do conjun-

to de rectângulos, organizados sequencialmente, promove 

um equilíbrio estético e complementariamente representa a 

multiplicidade de metodologias, processos, técnicas, elemen-

tos gráficos, entre outros, aplicáveis na criação e concepção 

do objecto gráfico. 

A denominação Museu Virtual do Cartaz Cultural, colocado respectiva-

mente abaixo de cada elemento gráfico procura auxiliar na 

leitura da sigla, assim como, a fonte tipográfica Agency FB [77]  

com traço simples de fácil leitura, desenhado com base em 

formas quadradas, concedendo uma composição gráfica 

adequada ao conceito da identidade gráfica do MVCC. Desta 

forma, a imagem gráfica é marcada pela simplicidade, univer-

salidade e encontra-se, intrinsecamente relacionada com par-

ticularidades comunicativas do Museu de Design que dispo-

nibiliza o cartaz inserido numa identidade museal virtual e 

digital [F.138].

A organização e selecção dos componentes gráficos e tipo-

gráficos da imagem gráfica são elementos marcantes. Contu-

do, a cor também é um importante meio de comunicação na 

transmissão dos objectivos e conteúdos da identidade visual. 

No caso do MVCC, um Museu dedicado à exposição e divul-

gação de material criativo projectual, a escolha da cor foi 

baseada nos seguintes parâmetros: criatividade, transforma-

ção|recontextualização e valorização. Criatividade por ser 

par-te integrante do processo criador de Design. Transforma-

ção|recontextualização pelo enquadramento do Cartaz Cultu-

ral em contexto museológico e museográfico. Valorização 

como um importante factor na divulgação dos bens patrimo-

niais do Design Gráfico. 

F.137
Esboço da sigla MVCC. 
Desenvolvido por Sílvia Rala.

F.138
MVCC: Logótipo. 
Desenvolvido por Sílvia Rala.

[77]  
Fonte tipográfica desenhada 
por Morris F. Benton em 1932. 

(JASPERT, 2001, p. 246)

do
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Com base na análise do significado das cores, verificou-se 

que a cor lilás [mistura do vermelho, azul e branco] violeta [mistura de 

vermelho e azul] enquadra-se nos fundamentos descritos. No 

estudo A Psicologia das cores de Eva Heller, o lilás|violeta é 

denominado como a cor mais singular, a cor do poder e a cor 

magia. Simboliza o lado mais inquietante da fantasia, o dese-

jo de fazer possível o impossível (HELLER, 2007 [2000], p. 196, 199 

e 201). Em sequência, a identidade visual, mediante o fundo 

onde é aplicado, respeita as seguintes normas: em fundo 

claro aplica-se o logótipo preto, em fundo escuro o logótipo 

branco e, em ambas as situações, pode-se utilizar a cor li-

lás|violeta [RBG 192/81/255], tendo como princípios a legibilida-

de da identidade gráfica [F.139].

F.139
MVCC: Logótipo, aplicação sobre fundos. 

Desenvolvido por Sílvia Rala.

do

do

do

do
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F.140
MVCC: Esboço da Entrada do Museu; 
Piso das Exposições Temporárias. 
Desenvolvido por Sílvia Rala.

F.141
MVCC: Esboço do corredor expositivo. 
Desenvolvido por Sílvia Rala.

MVCC: Esboços do Espaço Arquitectónico.

Projecto ArquitecónicoO Museu Virtual do Cartaz Cultural é uma identidade cultural 

disponível na Internet com a finalidade de apresentar o objec-

to gráfico, em modelo expositivo tridimensional. A planifica-

ção do website iniciou-se com o projecto do espaço arquitec-

tónico virtual, desenvolvido sem pré-determinismos formais, 

factor que permitiu a inserção das áreas de acesso e das sa-

las de exposição do Museu, segundo o plano de actividades 

museográficas definido nos sistemas expositivos do MVCC. 
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A conceptualização dos espaços arquitectónicos foi desen-

volvida, numa fase inicial, através de esboços [F.140 e F.141]. 

Numa segunda fase, o espaço arquitectónico foi construído 

por meio de modelagem tridimensional no software Sketchup 

e efectuada a renderização das imagens no kerkythea. O pro-

cessamento das imagens digitais do espaço arquitectónico foi 

um percurso exploratório de soluções, na procura visual de 

um espaço simples, objectivo e com pouca presença|interfe-

rência narrativa.

A renderização das imagens foi um processo de experimenta-

ção com a utilização de diferentes materiais, aplicação de luz 

artificial e natural, luz directa e indirecta, inserção de silhuetas 

de visitantes e elementos decorativos. Assim como, a aplica-

ção elementos habitualmente presentes nos espaços arqui-

tectónicos, como aros das portas, grelha do ar condicionado, 

clarabóias [F.142].  

Partimos de soluções com grande presença visual para solu-

ções minimalistas [F.143]. Este percurso permitiu-nos chegar a 

uma solução cromática, onde se aplica materiais e cores neu-

tras em todos os espaços do museu. Espaço homogéneo de 

suporte à apresentação dos objectos gráficos, permitindo des-

tacar a exposição dos objectos gráficos.

Pretendeu-se criar um espaço polivalente, modelar e flexível, 

com capacidade de adequação aos diferentes programas 

expositivos, através da configuração longitudinal do corredor 

das “salas” de exposição, de modo a clarificar o percurso 

expositivo das diversas actividades do Museu: espaço colec-

ção; exposições temporárias e obra do mês. O conceito des-

te espaço expositivo induz um sentido único de percurso, 

que se desenvolve através de uma orgânica de multiplicação 

do espaço arquitectónico [F.144]. A construção do espaço ex-

positivo tem como base as quatro salas, duas das quais, se 

multiplicam mediante o número de peças apresentadas em 

contexto expositivo. 
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Renders: Estudos Halls do Museu;

MVCC: Hall de Entrada; Hall Exposições Temporárias;

MVCC: Corredor Expositivo das Salas de Exposição.

F.142
Renders: Estudos

1º Estudo

2º Estudo

3º Estudo

F.143
MVCC: Renders Finais

F.144
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Estudos das Salas Expositivas do Museu. 

Salas de Exposição.
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Design de Navegação

As áreas expositivas pretendem estabelecer um percurso de 

momentos estruturados. A primeira sala realiza a introdução e 

identificação do tema desenvolvido no programa museográfi-

co. No segundo momento, desenvolve-se a apresentação das 

peças inseridas no contexto expositivo e, por fim, a análise do 

objecto museográfico em destaque na exposição. Apesar das 

exposições estarem organizadas numa configuração expositi-

va sequencial, os cartazes e respectivos elementos de criação 

e concepção gráfica são um processo de apropriação pessoal 

e livre. Desejamos que as salas de exposição sejam espaços 

de contemplação dos objectos, potenciando a transmissão de 

conteúdos educativos no âmbito do Design Gráfico.

A planta do “edifício virtual” do Museu [F.145] foi pensada, 

também, de forma a estruturar o design de navegação, defi-

nindo os possíveis percursos de visita por parte do utilizador 

na consulta dos conteúdos apresentados em cada unidade 

expositiva do site. A Hierarquia da informação do website 

tem como base as duas áreas de acesso às actividades expo-

sitivas. A primeira área corresponde ao hall de entrada do 

museu e a segunda área corresponde ao hall do piso superior. 

O hall de Entrada do Museu permite o acesso à colecção 

permanente, à obra do mês e à consulta dos dossiers peda-

gógicos e conteúdos informativos através do Monitor MVCC. 

O segundo piso, dedicado às exposições temporárias, apre-

senta um corpo central, que se divide em duas alas, possibi-

litando a visita à exposição anual e à exposição semestral.

A estrutura de navegação do site [F.146] organiza-se do seguin-

te modo: a primeira página do site, a página principal, a pági-

na secundária e as páginas de conteúdos. A primeira ligação 

ao MVCC concretiza-se a partir da primeira página do site, na 

qual se realiza a identificação e apresentação da actividade 

expositiva e, a partir da qual, acedemos à página principal do 

Museu – a Entrada do Museu. Por sua vez, na Entrada do 

Museu acede-se às páginas de conteúdo do espaço Colecção, 

da Obra do Mês e do Monitor MVCC, composto por: apresen-

tação; programa; parcerias; acervo; dossiers pedagógicos; 

F.145
MVCC: Planta do Edifício.
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destaques; contacto e planta do museu. Também possibilita 

o acesso à página secundária do website - o piso das Exposi-

ções Temporárias, permitindo a visita à exposição temporária 

anual e à exposição temporária semestral. Em qualquer dos 

espaços do museu, poderemos sempre utilizar o menu de 

navegação rápida, o botão do mapa do site e aceder a qual-

quer um dos locais do museu [F.147]. 

O design de navegação do MVCC encontra-se organizado 

segundo um interface hierárquico e sequencial, em forma de 

teia (LYNCH, 2004, p. 40-45). As páginas encontram-se hierarqui-

camente estruturadas em categorias e subcategorias, por 

sua vez, organizadas de forma sequencial. E, através do 

menu de navegação rápida, consulta-se o site numa estrutu-

ra livre e adaptada aos interesses dos visitantes. 

Construído o modelo tridimensional do espaço arquitectónico 

e definida a hierarquia da informação desenvolvemos o De-

sign de Interface do Museu Virtual do Cartaz Cultural.

F.147
MVCC: Menu de navegação rápida.

Introdução
1ª página

Hall
Entrada do Museu

página principal

Colecção
páginas conteúdo

Obra do Mês
páginas conteúdo

Monitor MVCC
páginas conteúdo

Piso 
Exposições Temporárias

página secundária

Exposição Anual
páginas conteúdo

Exposição Semestral
páginas conteúdoF.146 

MVCC: Estrutura de navegação do site. 

MVCC: Estrutura de Navegação.



O Novo Ciclo de Vida dos Objectos Gráficos. Museu Virtual do Cartaz Cultural.466

F.145
MVCC: Estudo da estrutura de navegação 
do site do protótipo. 
Desenvolvido por Sílvia Rala.

Estrutura de Navegação do site do MVCC: Estudo.
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F.146
Estudo da composição e organização do 

layout do site do protótipo do MVCC.
 Desenvolvido por Sílvia Rala.

Composição e Organização do site do MVCC: Estudo
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“O design determina a forma. E a forma deve seguir a função. A adequa-
ção dos objectos à sua função de uma forma esteticamente agradável é 
a base do design. 
A função primordial do design gráfico é estabelecer hierarquias visuais, 
onde a ênfase é dada às partes mais importantes, de forma que o públi-
co compreende a mensagem através de uma organização consistente da 
informação.
Os utilizadores de um site começam por discernir os grandes blocos que 
compõem a estrutura de uma data página. Só depois aprofundam a vi-
sualização desses blocos.” 
(FIGUEIREDO, 2004, p. 49) 

Para composição e organização das páginas do MVCC e de 

modo a conceber uma proposta final fundamentada, realiza-

mos um conjunto de estudos relativos aos diversos aspectos, 

dos quais destacamos e ilustramos os seguintes: a animação 

de entrada no site do museu; estudos de composição e estu-

dos de cor da primeira página do site; estudo de composição 

da página da colecção permanente ou “espaço colecção; es-

tudos da página de acesso às exposições temporárias; estu-

dos da composição das páginas do percurso expositivo nos 

diferentes formatos [espaço arquitectónico, álbum, PDF].

As actividades de projecto gráfico do site traduzem, principal-

mente, a preocupação de criar percursos expositivos onde o 

Cartaz Cultural é integrado como objecto do Design Gráfico. 

Contudo, no Design de Interface, pretendemos desenvolver 

componentes de interacção e composição de layouts, estabe-

lecendo regras de hierarquia e coerência visual, através da 

organização dos elementos gráficos com base em princípios 

de unidade, harmonia, simplicidade, proporção, equilíbrio e 

destaque. A unidade gráfica dos elementos de navegação, 

como botões, menus de navegação e links, foram desenhados 

respeitando critérios de uniformidade estabelecidos ao nível 

da relação imagem, tipografia e cor. Do mesmo modo, a orga-

nização dos componentes e dos conteúdos gráficos consti-

tuem hierarquias através do percurso expositivo, do tamanho 

e da localização dos elementos na composição gráfica das 

páginas web. 

Design de Interface
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Os layouts das páginas do MVCC foram criados com base em 

grelhas de composição, adequadas a cada área e modelos 

expositivos. Mediante a estrutura predeterminada, os blocos 

de conteúdos, como os elementos principais, secundários, 

títulos, subtítulos, legendas, texto, imagens, botões, encon-

tram-se organizados segundo diferentes esquemas lógicos de 

composição. Contudo, são desenhados de forma a proporcio-

nar uma composição gráfica homogénea, alcançada através 

de uma disposição equilibrada dos elementos. 
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F.147
Introdução ao site: estudo animação.
Desenvolvido por Sílvia Rala.

MVCC: Estudo Animação.

01

02
[...]

16
[...]

24
[...]
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F.147
Introdução ao site: estudo animação.

Desenvolvido por Sílvia Rala.

MVCC: Estudo Animação.

33
[...]

34
[...]

49
[...]

50
[...]
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MVCC: Estudos de Composição. Página de Introdução.

F.148
Página de Introdução: estudos de composição.
Desenvolvido por Sílvia Rala.

A | 1º Estudo de Composição
B | 2º Estudo de Composição
C | 3º Estudo de Composição
D | Composição Final

A

B

C

D
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MVCC: Estudos de Composição. Primeira Página.

F.149
Primeira Página: estudos de composição.

Desenvolvido por Sílvia Rala.

1º Estudo de Composição | A
2º Estudo de Composição | B 
3º Estudo de Composição | C 

Composição Final | D 

A

B

C

D
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MVCC: Estudos de Cor.

F.150
Estudos de Cor.
Desenvolvido por Sílvia Rala.

A | 1º Estudo de Cor
B | 2º Estudo de Cor
C | 3º Estudo de Cor
D | Composição Final

A

B

C

D
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MVCC: Estudos de Composição. Página “Espaço Colecção”.

F.151
Primeira Página: estudos de composição.

Desenvolvido por Sílvia Rala.

1º Estudo de Composição | A
2º Estudo de Composição | B 
3º Estudo de Composição | C 

Composição Final | D 

A

B

C

D



O Novo Ciclo de Vida dos Objectos Gráficos. Museu Virtual do Cartaz Cultural.476

MVCC: Estudos de Composição. Acesso “Exposições Temporárias.

F.152
Página de acesso: estudos de composição.
Desenvolvido por Sílvia Rala.

A | 1º Estudo de Composição
B | 2º Estudo de Composição
C | 3º Estudo de Composição
D | Composição Final

A

B

C

D
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MVCC: Estudos de Composição. Percurso Expositivo.

F.153
Primeira Página: estudos de composição.

Desenvolvido por Sílvia Rala.

1º Estudo de Composição | A
2º Estudo de Composição | B 
3º Estudo de Composição | C 

Composição Final | D 

A

B

C

D
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MVCC: Estudos de Composição. Percurso Expositivo. 

F.154
Segunda Página: estudos de composição.
Desenvolvido por Sílvia Rala.

A | 1º Estudo de Composição
B | 2º Estudo de Composição
C | 3º Estudo de Composição
D | Composição Final

A

B

C

D
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MVCC: Estudos de Composição. Percurso Expositivo. 

F.155
Terceira Página: estudos de composição.

Desenvolvido por Sílvia Rala.

1º Estudo de Composição | A
2º Estudo de Composição | B 
3º Estudo de Composição | C 

Composição Final | D 

A

B

C

D
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MVCC: Estudos de Composição. Percurso Expositivo em Formato Álbum.

F.156
Primeira Página: estudos de composição.
Desenvolvido por Sílvia Rala.

A | 1º Estudo de Composição
B | 2º Estudo de Composição
C | Composição Final

A

B

C
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MVCC: Estudos de Composição. Percurso Expositivo em Formato Álbum.

F.157
Segunda Página: estudos de composição.

Desenvolvido por Sílvia Rala.

1º Estudo de Composição | A
2º Estudo de Composição | B 

Composição Final | C 

A

B

C

F.158
Terceira Página: estudos de composição.

Desenvolvido por Sílvia Rala.

Composição Final  | A

A
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Produção do Protótipo

A construção do Museu Virtual do Cartaz Cultural, parte do 

conceito centrado na apresentação museográfica do objecto 

gráfico com critérios disciplinares do Design. A produção do 

protótipo do MVCC desenvolve a acção museográfica através 

da selecção de uma amostra de conjunto de objectos perten-

centes ao acervo da identidade museal, que proporciona a 

exploração de conteúdos relativo à diversidade do ‘fazer’ cria-

tivo dos recursos culturais de Design, na forma de cartaz. 

Neste trabalho, não pretendemos, nem seria possível fazer um 

estudo exaustivo da história, das metodologias e técnicas de 

produção do Cartaz Cultural. Desta forma, fizemos uma plani-

ficação das actividades expositivas para um período temporal 

alargado, concebendo a articulação dos conteúdos com os 

temas expositivos, contudo na construção do protótipo reali-

zamos duas exposições temporárias, fizemos a análise de 

quatro obras do mês e enquadramos a simulação de exposição 

permanente. Estas actividades museográficas, com núcleos 

que em seguida apresentamos, foram idealizadas segundo a 

estrutura definida no Programa Organizativo do Plano Museo-

lógico do MVCC para o desenvolvimento de uma exposição.
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A Produção do MVCC teve por base o Projecto de Design e 

consistiu na construção do protótipo que se desenvolveu com 

recurso à edição, criação e organização dos conteúdos, utili-

zando programas informáticos no tratamento de imagens e 

composição dos componentes de interacção e elementos ex-

positivos para a construção do website. 
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O protótipo do MVCC, cuja visualização plena se encontra no 

CD-ROM incluído na dissertação, materializa o Museu Virtual 

do Cartaz Cultural, através de projecto de webdesign, cujos 

estudos anteriormente apresentados se vieram a consubstan-

ciar na solução final, agora apresentada no Protótipo, do qual 

destacamos conjuntos de páginas representativas da compo-

sição final com a respectiva informação, tratamento e condi-

ções de acesso. Estes conjuntos de páginas ilustram os se-

guintes grupos de informação e campos relativos à museo-

grafia expositiva: 

•  Protótipo do MVCC – solução final: sequência da animação 

da entrada no site

• Protótipo do MVCC – solução final: entrada do museu, com 

acesso ao monitor MVCC, à obra do mês, ao espaço colecção 

e ao piso das exposições temporárias.

• Protótipo do MVCC – solução final: monitor MVCC, onde se 

acede a apresentação, programa, parcerias, colecção, desta-

ques, contacto, planta do museu e dossiers pedagógicos onde 

se arquivam e disponibilizam em ficheiro PDF as exposições já 

realizadas.

•  Protótipo do MVCC – solução final: 2.º piso do museu com 

acesso às galerias de exposições temporárias - anual e semes-

tral. A exposição anual, de 2013 em exibição, tem por título 

“Verde Gaio” e incorpora cartazes sobre esta companhia de 

bailado. A exposição semestral, em exibição de Janeiro a Ju-

nho de 2013, tem por título “Design de João Nunes no Cartaz 

de Teatro”.

Protótipo do MVCC
 – Solução Final.



O Novo Ciclo de Vida dos Objectos Gráficos. Museu Virtual do Cartaz Cultural.486

F.159

Protótipo MVCC: Sequência da Animação de introdução ao site.

27
[...]

05
[...]

38
[...]
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F.160

Protótipo MVCC: Entrada do Museu.

50
[...]
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F.161

Protótipo MVCC: Obra do Mês de Abril em Espaço Arquitectónico.
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F.162

Protótipo MVCC: Obra do Mês de Abril em Ficheiro PDF.
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F.163

Protótipo MVCC: Espaço Colecção.
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F.164

Protótipo MVCC: Monitor.
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F.165

Protótipo MVCC: Dossier Pedagógico –Obra do Mês – Jan.2013.
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F.166

Protótipo MVCC: Dossier Pedagógico –Obra do Mês – Fev.2013
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F.167

Protótipo MVCC: Dossier Pedagógico –Obra do Mês – Março.2013
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F.168

Protótipo MVCC: Hall do piso das Exposições Temporárias.  
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F.169

Protótipo MVCC: Exposição Temporária 
“Design de João Nunes no cartaz de Teatro” – Espaço Arquitectónico.
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F.170

Protótipo MVCC: Exposição Temporária 
“Design de João Nunes no cartaz de Teatro” – Formato Álbum.
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F.171

Protótipo MVCC: Exposição Temporária 
“Design de João Nunes no cartaz de Teatro” – Ficheiro PDF.
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F.172

Protótipo MVCC: Exposição Temporária 
“Verde Gaio” – Espaço Arquitectónico.
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F.173

Protótipo MVCC: Exposição Temporária 
“Verde Gaio” – Formato Álbum.
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F.174

Protótipo MVCC: Exposição Temporária 
“Verde Gaio” – Ficheiro PDF.
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Avaliação do Protótipo 
do MVCC

Metodologia de Análise 
e Perfis dos Avaliadores

Utilizando a técnica do questionário com base em perguntas 

fechadas e respostas directas e em opções baseadas num es-

calonamento hierárquico, essencialmente de tipo qualitativo.     

A avaliação, realizada em Abril de 2013, baseou-se no visiona-

mento do Protótipo seguido do preenchimento da ficha de 

avaliação, onde foram colocadas algumas questões directas e 

outras solicitando a selecção hierarquizada de opções perante 

um leque mais vasto de possibilidades. Depois do visionamen-

to do Protótipo do MVCC, os avaliadores responderam ao ques-

tionário, com base na ficha de avaliação, composta por ques-

tões sobre os vários aspectos relativos a este Projecto de De-

sign para um museu do Cartaz Cultural. 

Assim, constituímos vinte e uma questões. Existem questões 

directas, com hipóteses de resposta e em alternativa e ques-

tões que se remetem a aspectos mais complexos de natureza 

qualitativa, com vários campos. Estas remetem-se para a clas-

sificação tipológica, os objectivos, o espaço e a usabilidade do 

MVCC e para aspectos específicos de cada uma das suas valên-

cias e funcionalidades, nomeadamente no que diz respeito ao 

programa, ao projecto e à museografia expositiva. E duas ques-

tões relacionadas com características dos avaliadores, a nível 

género, escalão etário, formação académica e área profissional. 
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Esta avaliação do MVCC foi feita por potenciais utilizadores e 

por especialistas. No âmbito dos potenciais utilizadores, optá-

mos por públicos com perfil de observadores privilegiados, 

incluindo estudantes de Design e visitantes regulares de mu-

seus e exposições. Os estudantes, em número de 15 foram os 

alunos do Curso de Mestrado em Design de Comunicação da 

Faculdade de Arquitectura da UTL no ano lectivo 2012/2013, 

inseridos na unidade curricular de Design de Comunicação II, 

leccionada pelo Professor Marco Neves. Neste grupo, com 

73% do sexo feminino e 27% do sexo masculino, todos os 

elementos são licenciados.

Seleccionámos também um conjunto de 15 indivíduos, que 

podemos caracterizar como um grupo informal, constituído 

por frequentadores habituais de museus, licenciados e pós-

graduados em áreas artísticas e técnicas indirectamente re-

lacionadas com o Design ou com as Artes. Este grupo, com 

53% do sexo feminino e 47% do sexo masculino, apresenta 

elevadas qualificações académicas. A maior parte dos indiví-

duos possui licenciatura [6]. Alguns são pós-graduados [3], 

Mestres [3], Doutores [2] Licenciados [1] ou possui Diploma 

de ensino profissional ou artístico [1].  

No grupo de especialistas, 60% são do sexo masculino e 40% 

do sexo feminino. A maior parte possui Doutoramento [3], 

verificando também casos com pós-Doutoramento [1] e Li-

cenciatura [1]. Para o grupo dos especialistas, seleccionámos 

cinco perfis de avaliadores que cobrem a multidisciplinaridade 

do Projecto do MVCC nas seguintes áreas: Projecto de Design; 

Webdesign; Arquitectura; Museologia e Museografia; Comu-

nicação e Sistemas de Informação. Neste caso, particularizá-

mos alguns aspectos do curriculum de cada um deles, que 

são relevantes para a compreensão desta escolha face à 

problemática em questão.
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Rita A. Almendra

Designer com um curriculum que engloba actividade docente, 

investigação, participação regular em eventos científicos e 

publicações, é Licenciada em Arquitectura de Design pela Fa-

culdade de Arquitectura da UTL, Mestre em Administração e 

Gestão de Empresas na Especialidade de Marketing pela Facul-

dade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade 

Católica Portuguesa com a Dissertação intitulada “Design takes 

command” – design as a brand feeder e Doutorada em Design 

pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lis-

boa com a Dissertação intitulada Decision making in the Con-

ceptual Phase of Design Process: a desctivive study constribut-

ing for the strategic adequacy and overwall quality of design 

outcomes, obtendo classificação de muito bom com distinção.  

Professora Auxiliar da Faculdade de Arquitectura da Universi-

dade Técnica de Lisboa, onde desenvolve actividade lectiva 

em Design [licenciatura, mestrados e doutoramento], é Membro do 

Concelho Cientifico do Curso de Doutoramento e orienta dis-

sertações de mestrado e de doutoramento. É também Profes-

sora do Dottorato di Ricerca Internazionale in Design e Inonva-

zione, um programa de formação com a parceria de diversas 

universidades europeias, entre as quais se inserem a Universi-

dade Técnica de Lisboa e a Universitá degli Studi di Napoli.

Investigadora em projectos apoiados pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia|FCT, desde 1999, é membro do Centro de 

Investigação em Arquitectura|CIAUD, Urbanismo e Design da 

FA–UTL, onde desenvolve investigação no domínio do Design, 

com destaque para abordagens metodológicas e temáticas no 

âmbito da Investigação e Formação em Design, Design Estra-

tégico, Design Sustentável, Retail Design, Inclusive Design, 

cujos resultados tem vindo a apresentar em eventos científi-

cos e publicações de referência a nível nacional e internacional. 

Membro do Comitte Científico CIPED Conference 2011, é tam-

bém Referee em revistas internacionais na área do Design, 

com destaque para: Design Principles and Practices an Interna-

tional Journal Journal Design Research; FLUX:Design Educa-

tion in a changing world.

Especialistas
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No âmbito das publicações de que é autora e co-autora, des-

tacam-se os seguintes títulos: Casos de Estudo da Indústria 

transformadora Nacional – Projecto de Investigação, Lisboa 

2010; “Accessing decision-making in Software design” in De-

sign Studies, 31(6), 2010, “Special Issue Studying Professional 

Software Design”, Elsevier, 2010; “Decision-making in the con-

ceptual design phases: a comparative study” in Journal of De-

sign Research, 8 (1) 2009; “Reflection on the quality of Design: 

From the Product to the Project” in DESIGN Principles & Prac-

tices: An International Journal, Common Ground Publishers, 

Volume 2, Number 1, 1908. 

É membro da Direcção da Associação Portuguesa de Designers.
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Mónica S. Santos Mendes

Com formação especializada em audiovisuais e digital media, 

possui um curriculum que engloba a docência na Faculdade 

de Belas Artes da Universidade de Lisboa, a investigação e o 

desenvolvimento de projectos específicos nestas áreas.   

Licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Be-

las Artes da Universidade de Lisboa, Mestre em Multimedia 

Education Comunication Digital Media pela Universidade Nova 

de Lisboa com a Dissertação Redesign of Educational Video: 

Hypermedia Interfaces for Video and Television é também 

Doutorada em Media Digitais por esta Universidade com a Dis-

sertação ARTiVIS – Arts, Real-Time, Video and Interactivity for 

Sustainability (2013).

Realizou actividade profissional no Atelier B2 com o designer 

José Brandão, especialmente no domínio do design de expo-

sições, e design gráfico e passou a desenvolver carreira do-

cente no Curso Arte Multimédia da Faculdade Belas Artes, 

no âmbito de Projecto Multimédia, Digital Media e Programa-

ção Multimédia.

Investigadora do CIEBA da Universidade de Lisboa, integrada 

na unidade CIEM Research Center, onde desenvolve projectos 

de investigação sobre ambientes interactivos. É um dos mem-

bros fundadores de plataformas de investigação independen-

te, como Lisbon’s hackerspace altLab, e Loev|Live Online 

Events. Organiza e participa regularmente em eventos cientí-

ficos, nomeadamente, conferências e Workshops. É autora 

do Blog Artivis [http://artivis.net/people.html].

Do vasto conjunto de comunicações e publicações, como 

autora e co-autora, que traduzem os resultados da sua inves-

tigação, destacamos: ARTiVIS research project presentation, 

Digital Media Research Symposium, Futureplaces Festival, 

Porto, 2012; Creative Politics artistic residency focusing on 

finding out what data is available about Forest Fires in Portu-

gal, especially how much money is spent – info for use on 
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the installation project Play With Fire, Guimarães 2012; 

“Digital Art, HCI and Environmental Awareness: Evaluating 

Play with Fire”, Proceedings of the 7th Nordic Conference on 

Human-Computer Interaction, NordiCHI 2012, Copenhagen, 

Denmark, pp.408-417; “ARTiVIS – Arts, Real-Time Video and 

Interactivity for Sustainability”, DIS 2012 – ACM conference on 

Designing Interactive Systems, Doctoral Consortium, New-

castle, 2012; “Play with Fire|A Real-Time Video Experience for 

Sustainability”, paper presented at ISEA2011 Istanbul Interna-

tional Festival of New Media, Electronic and Digital Arts, 2012; 

“Bringing real-time visibility to Forests for Sustainability”, posi-

tion paper, CHI 2011 Workshop: Sustainable Interaction Design 

in Professional Domains – Visible – Actionable – Sustainable, 

Vancouver, 2011; Hug@ree interactive installation portable ver-

sion at AZ Labs hackmeet, Porto, Portugal, December  2010; 

“Earth on Heaven”, 1’ film in the ‘City One Minutes’ video in-

stallation at the exhibition “Enlightened City” – STAM Museum, 

Gent, Belgium, 2010, October 9th 2010 - May 2011.
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João Pedro Costa 

Arquitecto e urbanista possui destacado curriculum que en-

globa actividade profissional como projectista integrado em 

equipas multidisciplinares, percurso académico e investiga-

ção. Licenciado em Arquitectura e Mestre em Cultura Arqui-

tectónica Contemporânea pela Faculdade de Arquitectura da 

UTL, Doutorado Urbanismo pela Universidade Politécnica da 

Catalunha, Barcelona, é Professor Auxiliar com Agregação na 

Faculdade de Arquitectura da UTL, onde desenvolve a activi-

dade lectiva e de investigação e Professor visitante na Univer-

sidade de Barcelona [programa de doutoramento] e director do 

Jornal Arquitecturas, que fundou em 2005. 

Tem sido distinguido, individualmente ou em equipa, com 

prémios de carácter científico e profissional, designadamente: 

Prémio de Investigação UTL|Santander [menções honrosas em 2010 

e 2009]; Premio José de Figueiredo 2008 pela Academia Nacio-

nal de Belas Artes; Prémio Internacional Inácio de Lecea 

2007/2008, pelo Public Art and Urban Design Observatory da 

Universidade de Barcelona; Prémio Acca de Crítica de Arte 

2005, pela Associação Catalã de Críticos da Arte; Prémio 

Nacional de Arquitectura Alexandre Herculano 2003, pela 

Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico; 

e Prémio Europeu de Urbanismo e Planeamento Regional 

1997/1998, pela Comissão Europeia e pelo Conselho Europeu 

de Urbanistas.

Publica regularmente artigos nas revistas da especialidade e 

é autor e co-autor de diversas obras no âmbito da arquitectu-

ra e urbanismo, nomeadamente: Bairro de Alvalade, 2010; A 

Praça em Portugal. Inventário de Espaço Público, 2007; A Pra-

ça em Portugal. Inventário de Espaço Público – Açores, 2007, 

Multifunctional Intensive Land Use: Principles, Practices, 

Projects and Policies 2007.
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Paulo J. G. Pereira

Historiador, investigador, museólogo, possui um vasto curri-

culum, onde se articulam a actividade docente com a investi-

gação, a curadoria de exposições, a divulgação científica e a 

intervenção cultural. Licenciado em História pela Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa, Mestre em História da 

Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-

versidade Nova de Lisboa e Doutor em Arquitectura na Espe-

cialidade de História e Teoria da Arquitectura pela Universida-

de Técnica de Lisboa, é Professor Auxiliar da Faculdade de 

Arquitectura da UTL, onde desenvolve actividade lectiva e de 

investigação.

Com uma carreira profissional iniciada na administração públi-

ca, onde se destaca a inovação e o rigor a nível de gestão, 

concepção e implementação de projectos culturais nas áreas 

da Museologia, do Património e das Artes, apresenta um perfil 

que conjuga valorização da memória histórica e criação con-

temporânea, gestão e investigação, conhecimento e forma-

ção, intervenção e divulgação científica. Entre 1887 e 1991, foi 

Técnico Superior da Divisão de Museus do Instituto do Patri-

mónio Cultural e de 1991 a 1995 foi Chefe da Divisão de Mu-

seus da Câmara Municipal Lisboa, onde desenvolveu ampla 

actividade museográfica e expositiva nos museus galerias 

municipais. Em 1994, foi assessor para a área das exposições 

no âmbito do Programa Lisboa 94 Capital Europeia da Cultura. 

De 1995 a 2003, foi Vice-Presidente do Instituto Português do 

Património Cultural|IPPC.

Com uma colaboração regular em acções de formação, nos 

sectores profissional e académico [Mestrado em Arte, Património e 

Restauro da Faculdade de Letras de Lisboa entre 1996 e 1999; Curso de Espe-

cialização em Patologia, Reabilitação e Manutenção de Estruturas e Edifícios 

do Instituto Superior Técnico entre 1988-1989], passou a dedicar-se à 

docência universitária, primeiro como Professor Convidado 

no Departamento autónomo de Arquitectura da Universidade 

do Minho [2000-2005] e no Departamento de Arquitectura da 
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Universidade de Coimbra [2003], como Professor da Faculda-

de de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa [Profes-

sor Convidado de 2005 a 2011 e Professor Auxiliar desde 2011]. Colabora 

em Mestrados e Doutoramentos na FA|UTL e em outras insti-

tuições de Ensino Superior, onde orienta dissertações e tem 

pertencido como arguente em diversos júris. 

Desenvolve acções de curadoria a nível de exposições e ou-

tros projectos relacionados com a Museologia e a Museografia 

e a sua actividade de investigação e divulgação científica tra-

duz-se na frequente participação em congressos, seminários 

e workshops e num numeroso conjunto de artigos em revistas 

nacionais e internacionais. Pela relevância de que reveste, 

destacamos a coordenação e direcção editorial e científica de 

duas obras marcantes na historiografia das artes em Portugal: 

Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Lisboa: Presença, 

1989; Enciclopédia dos Lugares Mágicos de Portugal, Lisboa, 

Temas & Debates/Público, 15 vols., Lisboa, 2006; História da 

Arte Portuguesa, Lisboa: Círculo de Leitores –1995. 
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Margarida C. M. Alçada

Especialista em gestão cultural, possui um vasto curriculum 

que engloba também investigação, coordenação editorial e 

desenvolvimento de projectos multimédia. Licenciada em Filo-

logia pela Universidade Clássica de Lisboa, desenvolveu acti-

vidade profissional como técnica superiora e dirigente na Ad-

ministração Pública e é consultora nas áreas de comunicação 

do Património e do desenvolvimento da Turismo cultural.

No seu percurso profissional, são relevantes as actividades 

como Directora de Serviços de Inventário e Divulgação da 

Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais [1997-

2003], onde foi responsável pela coordenação e implementa-

ção do Sistema de Informação para o Património Arquitec-

tónico|SIPA, pela implementação de projectos multimédia e 

edições em suporte CD-ROM, pela participação portuguesa 

em programas europeus [RESTAUTONET - Aménagemente et Gouverne-

ment du Policentrisme Historique de la Mediterrané 2005-2006 e Euromed He-

ritage Program – Corpus 1999]. Neste contexto, foi Directora da 

Revista MONUMENTOS [1994-2007], edição técnico-científica de 

divulgação do Património, projectos de investigação e técni-

cas de construção e reabilitação. 

Entre 2007 e 2008, exerceu funções como Coordenadora do 

Departamento de Relações Internacionais, Comunicação e 

Divulgação do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, 

onde foi responsável pelo Portal da Habitação. Como asses-

sora do Turismo de Portugal, de 2008 a 2013, foi responsável 

pela implementação do Project Tour–WHPO|Tourism Manage-

ment of World Heritage Sites of Portuguese Origin, desenvol-

vido em parceria com UNESCO–World Heritage e pela edição 

dos Roteiros Turísticos do Património Mundial [8 volumes].        

Colabora regularmente em eventos científicos com comuni-

cações e é autora e co-autora de publicações de artigos, com 

destaque para: “Turismo e Património Mundial” in TP/UNESCO, 

2012; “O papel do Património num contexto de globalização” 

in Europa, Globalização e Multiculturalismo, CMVNF/MBM, Vila 
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Nova de Famalicão, 2006, “El sistema de Información de Pa-

trimonio Arquitectonico aplicado a las ciudades históricas de 

Portugal” in Boletin del Instituto Andaluz del Patrimonio His-

torico, 2003, “The Heritage Risk Survey” in Portugal in TEMA 

Revista di Restauro, 3, 2001.  

Tem vindo a pertencer a diversas comissões técnicas e cien-

tíficas e tem colaborado em acções de formação em temáticas 

relativas à Preservação, informação e gestão cultural, promo-

vidas pelos seguintes organismos e instituições: International 

Institute for Conservation and Restauration|ICCROM; UNESCO; 

Getty Conservation Institute; Universidade Mackenzie de S. 

Paulo, ISCTE; Universidade de Évora; Universidade Católica 

Portuguesa; Universidade Politécnica de Valência.
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Considera pertinente 
a criação do MVCC?

2• 

Sim

Não
100%

Apresentação dos Resultados

Os resultados encontram-se expressos nos gráficos elabora-

dos, que nos permitem interpretar e compreender o sentido da 

avaliação.

Questões 1 e 2
Todos os avaliadores se interessam por museus, incluindo es-

pecialistas, estudantes e público em geral e confirmam a per-

tinência do MVCC.

1• Interessa-se por museus?

Sim

Não

Sim

Não
100%

Especialistas Especialistas
Alunos Alunos
Público em Geral Público em Geral

G.013 
Avaliação MVCC:
pergunta 1

G.014 
Avaliação MVCC:
pergunta 2
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Especialistas

Classificação 1

Classificação 1

Classificação 1

Classificação 2

Classificação 2

Classificação 2

Classificação 3

Classificação 3

Classificação 3

Alunos

Público em Geral

Para si que tipo de museu é o MVCC?3• 
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Questão 3
Tipologia do MVCC no âmbito de possíveis classificações 

museológicas.

O grupo de especialistas optou por destacar a tipologia Museu 

Virtual [3], seguida, em igualdade de circunstâncias, por Mu-

seu de Artes Gráficas [1] e Museu de Design [1]. Na segunda 

hierarquização classificou como Museu de Design [2], seguin-

do-se em iguais circunstâncias Museu de Artes Gráficas [1], 

Museu Virtual [1] e Museu de Design [1]. Na terceira hierarquia, 

colocaram, em primeiro lugar e com a mesma pontuação, 

Arquivo|Centro de Documentação [2] e Museu Imaginário [2], 

seguindo-se Museu Virtual [1].

Os alunos da turma de Mestrado de Design de Comunicação 

optaram por destacar como primeira hierarquia a tipologia 

Museu de Artes Gráficas [5], seguindo-se as tipologias Museu 

de Arte [3] e Museu Digital [3] e só depois Museu Virtual [2], 

Museu de História [1] e Arquivo|Centro de Documentação [1]. 

Na segunda hierarquia, optaram por associar Museu de Design 

[6], seguido de Museu Virtual [3], Museu de Arte [2] e Museu 

de Artes Gráficas [2]. Para terceira hierarquia, escolheram 

Museu de Arte [4] e em igual número Museu de Artes Gráficas 

[4], seguindo-se Museu Virtual [2] e colocaram as restantes 

tipologias em igualdade de circunstâncias. 

O público mais generalista seleccionou, destacadamente, na 

primeira hierarquia, Museu Virtual [8], bem distanciado de 

Museu de História [3] e Museu de Artes Gráficas [2]. Como 

segunda hierarquia, as opções foram para Museu Digital [4], 

seguida das restantes tipologias com idênticas pontuações. 

Na terceira hierarquia, prevaleceu Museu de Design [5], se-

guida de Museu de Arte [3] e de Arquivo|Centro de Docu-

mentação [3]. 

Como resultado final, as principais classificações tipológicas 

são: Museu Virtual, Museu de Design, Museu de Artes Gráficas.
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Para que Público(s) considera ser mais importante este Museu?
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Questão 4 
Tipo de Público do MVCC.

O grupo de especialistas optou por destacar público em geral 

[2], seguido, em igualdade de circunstâncias, professores [1], 

público escolar [1] e designers [1]. Na segunda hierarquização, 

escolheu o público escolar [3], seguido dos designers [2]. Na 

terceira hierarquia, colocaram em primeiro lugar os professo-

res [3] seguidos dos historiadores [1] e do público em geral [1], 

ambos com a mesma pontuação.

Os alunos da turma de Mestrado de Design de Comunicação 

optaram por destacar como primeira hierarquia os estudantes 

ou público escolar [7], seguindo-se os designers [4], o público 

em geral [3] e só depois os professores [1]. Na segunda hierar-

quia, optaram, igualmente por destacar os estudantes [7], se-

guindo-se os designers [6] e os professores [1] e técnicos [1]. 

Para terceira hierarquia, escolheram professores [7], seguindo-

se, a uma certa distância, designers [2], historiadores [2], Pu-

blico em geral [2], estudantes [1] e técnicos [1].

O público mais generalista seleccionou, na primeira hierarquia, 

os estudantes [6], seguidos dos designers [5], colocando o pú-

blico em geral [1] e os historiadores [1] em igualdade de circuns-

tâncias. Como segunda hierarquia, as opções foram para os 

professores [5] e os designers [5], seguidos dos estudantes [3] e 

técnicos [3]. Na terceira hierarquia, prevaleceu a escolha pelos 

historiadores [5], seguidos dos professores [3] e estudantes [3], 

dos designers [2], dos técnicos [1] e do público em geral [1].           

Como resultado final, os principais utilizadores|visitantes ou 

destinatários do MVCC são, principalmente, público em geral, 

estudantes, designers e professores.
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 Como classifica o MVCC|Museu Virtual do Cartaz Cultural? 
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Questão 5
Classificação o MVCC quanto às finalidades e vocação.

O grupo de especialistas optou por qualificar o MVCC como di-

dáctico-educativo [2], seguido, em igualdade de circunstâncias, 

por pertinente [1], eficaz [1] e funcional [1]. Na segunda hierar-

quização, destacou pertinente [2], inovador [1], comunicativo [1] 

e cultural [1]. Na terceira hierarquia, colocaram em primeiro 

lugar funcional [2], didáctico [1], comunicativo [1], cultural [1].

Os alunos da turma de Mestrado de Design de Comunicação 

optaram por destacar como primeira hierarquia didáctico-

educativo [3] e pertinente [3] seguindo-se apelativo [2], funcio-

nal [2], comunicativo [2] e só depois eficaz [1], inovador [1] e 

cultural [1]. Na segunda hierarquia, optaram por destacar a 

funcionalidade [4], seguindo-se o carácter didáctico/educativo 

[3], apelativo [2], lúdico [2], inovador [2], comunicativo [1], cul-

tural. Na terceira hierarquia, destacaram inovador [4] e cultural 

[4], pertinente [2] e comunicativo [2], Didáctico [1], eficaz [1] e 

funcional. 

O público mais generalista seleccionou, na primeira hierarquia, 

a dimensão didáctica [6] e o carácter inovador [5], colocando a 

um grande distância as qualidades apelativas [1], a pertinência 

[1], a funcionalidade [1] e a vertente cultural [1]. Como segunda 

hierarquia, as opções foram para museu didáctico-educativo 

[4], pertinente [3] e inovador [3], lúdico [2], finalizando com 

eficaz [1], comunicativo [1] e cultural [1]. Na terceira hierarquia, 

prevaleceu em primeiro lugar a mesma opção de museu didác-

tico-educativo [3], em igualdade de circunstâncias com comu-

nicativo [3] e cultural [3], lúdico [2] e funcional [2] e, por fim, 

pertinente [1] e inovador [1].          

Como resultado final, o MVCC, foi destacado, em todos os 

grupos, sobretudo, pelo carácter didáctico-educativo.
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Para si quais são os objectivos do MVCC?
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Questão 6
Objectivos do MVCC

O grupo de especialistas optou por hierarquizar os objectivos 

de divulgação [2] e disponibilização [2], seguidos de documen-

tação [1]. Na segunda hierarquização, associou exposição [2] e 

investigação [2], seguindo-se documentação [1]. Na terceira 

hierarquia, destacaram, em primeiro lugar, disponibilização [2], 

seguidos com a mesma pontuação os objectivos de recolha 

[1], exposição [1] e investigação [1].

Os alunos da turma de Mestrado de Design de Comunicação 

optaram por destacar, como primeira hierarquia, exposição [8], 

seguindo-se divulgação [4], documentação [2] e disponibiliza-

ção [1]. Na segunda hierarquia, optaram por destacar divulga-

ção [8], seguindo-se disponibilização [3] e exposição [2] e in-

vestigação [2]. Na terceira hierarquia, colocaram os objectivos 

de disponibilização [6] e documentação [5], seguindo-se divul-

gação [2], exposição [1] e investigação [1].

O público mais generalista seleccionou, na primeira hierarquia, 

a divulgação [5], seguida de disponibilização [3], documenta-

ção [2], conservação [2], exposição [2] e recolha [1]. Como se-

gunda hierarquia, as opções foram para divulgação [5], se-

guindo-se documentação [3], exposição [3], investigação [3] e 

disponibilização [1]. Na terceira hierarquia, prevaleceu a esco-

lha pela disponibilização [4], seguida de documentação [3], in-

vestigação [3], divulgação [2], recolha [1], Conservação [1] e 

exposição [1].

Como resultado final, foram destacados os objectivos de di-

vulgação, exposição e investigação.



O Novo Ciclo de Vida dos Objectos Gráficos. Museu Virtual do Cartaz Cultural.552

Como classifica, numa escala de 1 a 5, considerando que 1 correspon-

de a Inadequado e 5 Muito Bom, o MVCC quanto a:
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Avaliação MVCC:

pergunta 7

1 | Inadequado

3 | Suficiente

5 | Muito Bom

Escala:

2 | Insuficiente

4 | Bom
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Questão 7 
Valências do MVCC a nível de composição gráfica, espaço ar-

quitectónico, espaços expositivos, usabilidade.

O grupo de especialistas optou por destacar a composição 

gráfica com qualificação de bom [2] e muito bom [2], enquanto 

no que refere ao espaço arquitectónico prevaleceu o bom [3], 

com aa avaliação de muito bom [1] e suficiente [1] em igualdade 

de classificação. A nível de espaços expositivos, a classificação 

foi de bom [3] e muito bom [2]. Quanto ao espaços expositivos, 

também prevaleceram as avaliações de bom [2] e muito bom 

[2]. No que diz respeito à usabilidade, prevaleceu a classifica-

ção de suficiente [2] e bom [2].

Os alunos da turma de Mestrado de Design de Comunicação-

optaram por classificar a composição gráfica de boa [11], tal 

como o espaço arquitectónico [11], os espaços expositivos [8] 

e o conteúdo [8]. A usabilidade foi avaliada como muito boa 

[6], boa [5] e suficiente [4].

O público mais generalista classificou a composição gráfica de 

muito boa [8] e boa [6], o espaço arquitectónico bom [8] e mui-

to bom [6], tal como os espaços expositivos, valorizados com 

bom [8] e muito bom [6]. O conteúdo foi avaliado como muito 

bom [9] e bom [5] e a usabilidade também como muito boa [9] 

e boa [4].

Como resultado final, em todos os parâmetros a avaliação foi 

positiva, prevalecendo as classificações de bom e muito bom.
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Como classifica,numa escala de 1 a 5, considerando que 1 corresponde 

a Inadequado e 5 Muito Bom, o espaço expositivo  “Obra do Mês” quanto a:
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Avaliação MVCC:

pergunta 8

1 | Inadequado

3 | Suficiente

5 | Muito Bom

Escala:

2 | Insuficiente

4 | Bom
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Questão 8
Classificação de Espaço expositivo “Obra do Mês” a nível de 

conteúdo, organização, composição gráfica, usabilidade.

O grupo de especialistas optou por destacar o conteúdo muito 

bom [2], bom [2], suficiente [1], a organização como muito boa 

[3] e boa [2], a composição gráfica como boa [3] e muito boa [2], 

a usabilidade como boa [2], suficiente [2] e muito boa [1], a 

pertinência como boa [4] e muito boa [1].

Os alunos da turma de Mestrado de Design de Comunicação 

optaram por classificar o conteúdo com qualificação de bom 

[10], muito bom [3] e suficiente [2], a organização como boa [8], 

muito boa [5] e suficiente [2], a composição gráfica como boa 

[8], suficiente [4] e muito boa [3], a usabilidade como, igualmen-

te, muito boa [5], suficiente [5] e boa [5], a pertinência como 

muito boa [9], boa [4] e suficiente [2] e o tema como muito bom 

[12] e bom [3].

O público mais generalista classificou o conteúdo de muito 

bom [10], bom [7], a organização muito boa [8], boa [7], a 

composição gráfica muito boa [10] e boa [5], a usabilidade 

boa [8], muito boa [5] e suficiente [2], a pertinência muito boa 

[9] e boa [6] e o tema como bom [8] e muito bom [7].

Como resultado final, em todos os parâmetros a avaliação foi 

positiva, prevalecendo as classificações de bom e muito bom, 

acompanhadas de algumas classificações como suficiente, 

embora com menor representatividade. 
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Como classifica, numa escala de 1 a 5, considerando que 1 corresponde

a Inadequado e 5 Muito Bom, o espaço expositivo  “Colecção” quanto a:
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pergunta 9

1 | Inadequado

3 | Suficiente

5 | Muito Bom

Escala:

2 | Insuficiente

4 | Bom
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Questão 9
Classificação da Colecção a nível de conteúdo, organização, 

composição gráfica, usabilidade.

O grupo de especialistas optou por destacar o conteúdo muito 

bom [2], bom [1], suficiente [1] e insuficiente [1], a organização 

como muito boa [3] e boa [2], a composição gráfica como boa 

[2], muito boa [1], suficiente [1] e insuficiente [1], a usabilidade 

como boa [3], suficiente [2] e insuficiente, a pertinência como 

muito boa [3] e boa [2] e o tema como bom [4] e muito bom [1].

Os alunos da turma de Mestrado de Design de Comunicação 

optaram por classificar o conteúdo com qualificação de muito 

bom [9], bom [5] e suficiente [1], a organização como muito boa 

[9], boa [5] e suficiente [1], a composição gráfica como sufi-

ciente [7], boa [6] e muito boa [2], a usabilidade como muito 

boa [9], suficiente [4] boa [2], a pertinência como muito boa 

[11], boa [3] e suficiente e o tema como muito bom [7], bom [6] 

e suficiente [2].

O público mais generalista classificou o conteúdo de muito 

bom [9], bom [4] e suficiente [2], a organização como muito boa 

[8], boa [6] e suficiente [1], a composição gráfica como muito 

boa [7], suficiente [6] e boa [2], a usabilidade como muito boa 

[9], suficiente [4] e boa [2], a pertinência como muito boa [11], 

boa [3] e suficiente [1] e o tema como muito bom [8], bom [6] e 

suficiente [1].

Como resultado final, em todos os parâmetros a avaliação foi 

positiva, prevalecendo as classificações de bom e muito bom, 

acompanhadas de algumas classificações como suficiente. 

Assinala-se a atribuição, pontual e não prevalecente, de insu-

ficiente por alguns especialistas, nomeadamente a nível de 

conteúdo, composição gráfica e usabilidade.
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Como classifica, numa escala de 1 a 5, considerando que 

1 corresponde a Inadequado e 5 Muito Bom, o espaço 
expositivo “Exposições Temporárias” quanto a:
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1 | Inadequado

3 | Suficiente

5 | Muito Bom

Escala:

2 | Insuficiente

4 | Bom
G.022

Avaliação MVCC:
pergunta 10
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Questão 10
Classificação das Exposições Temporárias a nível de conteú-

do, organização, composição gráfica, usabilidade.

O grupo de especialistas optou por destacar o conteúdo com 

qualificação de muito bom [2], bom [2] e suficiente [1], a orga-

nização como muito boa [3] e boa [2], a composição gráfica 

como muito boa [3], boa [1] e suficiente [1], a usabilidade como 

boa [2], muito boa [1], suficiente [1] e insuficiente [1], a perti-

nência como muito boa [3] e boa [2] e o tema como bom [3] e 

muito bom [2].

Os alunos da turma de Mestrado de Design de Comunicação 

optaram por classificar o conteúdo com qualificação de bom 

[10] e muito bom [5], a organização como muito boa [6], boa [5] 

e suficiente [4], a composição gráfica como muito boa [6], boa 

[6] e suficiente [3], a usabilidade como muito boa [8], suficiente 

[3], boa [3] e insuficiente [1], a pertinência como muito boa [10], 

boa [4] e suficiente [1] e o tema como muito bom [8], bom [6] e 

suficiente [1].

O público mais generalista classificou o conteúdo de muito 

bom [10], e muito bom [5], a organização como muito boa [10], 

boa [4] e suficiente [1], a composição gráfica como muito boa 

[11], boa [3] e suficiente [1], a usabilidade como muito boa [7], 

boa [5] e suficiente [3], a pertinência como muito boa [8] e boa 

[7] e suficiente [1] e o tema como bom [9], e muito bom [6].

Como resultado final, em todos os parâmetros a avaliação foi 

positiva, prevalecendo as classificações de bom e muito bom, 

acompanhadas de algumas classificações como suficiente. 

Assinala-se a atribuição, pontual e não prevalecente, de insu-

ficiente a nível de usabilidade por um especialista.
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Como prefere visualizar os conteúdos expositivos?11• 
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Questão 11

Visualização dos Conteúdos.

O grupo de especialistas optou por escolher a visualização em 

espaço arquitectónico [5]. Na segunda hierarquização, desta-

cou formato de álbum [3] e ficheiro PDF [2]. Na terceira hierar-

quia, destacou, em primeiro lugar, ficheiro PDF [3], seguido de 

formato álbum [1].

Os alunos da turma de Mestrado de Design de Comunicação 

optaram por destacar, como primeira hierarquia espaço ar-

quitectónico [11], seguido de formato de álbum [4]. Na segun-

da hierarquia, optaram por escolher ficheiro PDF [10], seguin-

do de formato de álbum [4] e de espaço arquitectónico [1]. Na 

terceira hierarquia, reforçaram a escolha de ficheiro PDF [11], 

seguida de formato de álbum [1].

O público mais generalista seleccionou, na primeira hierarquia, 

visualização em espaço arquitectónico [9], seguindo-se o for-

mato de álbum [5] e o ficheiro PDF [1]. Como segunda hierar-

quia, as opções foram para formato de álbum [9], seguindo-se 

espaço arquitectónico [5] e ficheiro PDF [1], investigação [3] e 

disponibilização [1]. Na terceira hierarquia, prevaleceu clara-

mente a escolha pelo ficheiro PDF [13], seguida de formato de 

álbum [1] e de espaço arquitectónico [1]. 

Como resultado final, foi primeira escolha para os três grupos 

de avaliadores a visualização em espaço arquitectónico, se-

guindo-se o formato de álbum e só depois formato PDF.
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Questão 12 

Apresentação dos Conteúdos em espaço arquitec-

tónico quanto a organização, composição gráfica e 

pertinência.

O grupo de especialistas optou por classificar a orga-

nização muito boa [3] e boa [2], a composição gráfica 

muito boa [3] e boa [1] e suficiente [1], a pertinência 

muito boa [3] e boa [2].

Os alunos da turma de Mestrado de Design de Co-

municação optaram por classificar a organização 

boa [9], muito boa [3] e suficiente [3], a composição 

gráfica boa [8], muito boa [4], suficiente [2] e insufi-

ciente [1], a pertinência boa [9] e muito boa [6].

O público mais generalista classificou a organização 

boa [8] e muito boa [7], a composição gráfica boa [8] e 

muito boa [7] e a pertinência muito boa [11], boa [3] e 

suficiente [1].

Como resultado final, em todos os parâmetros a 

avaliação foi positiva, prevalecendo as classifica-

ções de bom e muito bom, acompanhadas de algu-

mas classificações pontuais e não prevalecentes 

como suficiente. 
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Avaliação MVCC:
pergunta 12

Como classifica, numa escala de 1 a 5, con-

siderando que 1 corresponde a Inadequado 

e 5 Muito Bom, a apresentação dos conteú-
dos expositivos em Espaço Arquitectónico 
quanto a:

12• 



563
7.2 • Avaliação do Protótipo do MVCC

Capítulo 7 • MVCC|Museu Virtual do Cartaz Cultural • Projecto e Protótipo

Questão 13

Apresentação dos Conteúdos em Formato de Álbum 

quanto organização, composição gráfica e pertinência.

O grupo de especialistas optou por classificar a orga-

nização muito boa [2], boa [2] e suficiente [1], a com-

posição gráfica boa [5] e a pertinência boa [3], muito 

boa [1] e suficiente [1].

Os alunos da turma de Mestrado de Design de Co-

municação optaram por classificar a organização 

boa [10], muito boa [3] e suficiente [2], a composição 

gráfica boa [10], suficiente [3] e muito boa [2] e a 

pertinência boa [11], muito boa [3] e suficiente [1].

O Público mais generalista classificou a organização 

boa [9] e muito boa [6], a composição gráfica muito 

boa [8], boa [5] e suficiente [2] e a pertinência muito 

boa [8], e boa [7].

Como resultado final, em todos os parâmetros a 

avaliação foi positiva, prevalecendo as classifica-

ções de bom e muito bom. 
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Questão 14

Apresentação dos Conteúdos Expositivos em Fi-

cheiro PDF quanto a organização, composição grá-

fica e pertinência.

O grupo de especialistas optou por classificar a 

organização boa [3] e muito boa [2], a composição 

gráfica muito boa [3] e boa [2] e a pertinência mui-

to boa [3] e boa [2].

Os alunos da turma de Mestrado de Design de 

Comunicação optaram por classificar a organiza-

ção boa [10], muito boa [3] e suficiente [2], a com-

posição gráfica boa [9], muito boa [3] e suficiente 

[3] e a pertinência muito boa [3], boa [6] e suficien-

te [6].

O público mais generalista classificou a organiza-

ção muito boa [8], boa [5] e suficiente [2], a com-

posição gráfica muito boa [11], boa [2] e suficiente 

[2] e a pertinência muito boa [7], boa [7] e sufi-

ciente [1].

Como resultado final, em todos os parâmetros a 

avaliação foi positiva, prevalecendo as classifica-

ções de bom e muito bom, acompanhadas de al-

gumas classificações pontuais e não prevalecen-

tes como suficiente. 

Como classifica, numa escala de 1 a 5, con-

siderando que 1 corresponde a Inadequado e 

5 Muito Bom, a apresentação dos conteúdos 
expositivos em Ficheiro PDF quanto a:
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O MVCC tem patente duas exposições tempo-
rárias que diferem no modo de disponibilização 

e visualização da imagem do objecto gráfico em 

tamanho maior, legendagem e acessibilidade à 

Ficha de Inventário da peça museal.

Qual dos formatos de comunicação prefere?

Exposição “Verde Gaio”

Exposição “Design de João Nunes no cartaz de Teatro”

15• 

exposição “Verde 
Gaio”

exposição “O 
Processo de 
Design de João 
Nunes no cartaz 
de teatro”

40%60%

Especialistas

exposição “Verde 
Gaio”

exposição “O 
Processo de 
Design de João 
Nunes no cartaz 
de teatro”

53%47%

Alunos

exposição “Verde 
Gaio”

exposição “O 
Processo de 
Design de João 
Nunes no cartaz 
de teatro”

53%47%

Público em Geral

G.027
Avaliação MVCC:

pergunta 15

Questão 15

Avaliação dos processos de visualização e comuni-

cação das exposições temporárias: Exposição Verde 

Gaio [processo mais interactivo e dinâmico]; Expo-

sição Design de João Nunes no Cartaz de Teatro 

[processo mais convencional e corrente].   

Os especialistas preferiram o método mais conven-

cional e corrente [60%] utilizado na Exposição Design 

de João Nunes no Cartaz de Teatro, face ao processo 

mais dinâmico e interactivo [40%] utilizado na Expo-

sição Verde Gaio.

Os alunos do Curso de Mestrado em Design de Co-

municação preferiram o método mais dinâmico e inte-

ractivo [53%] utilizado na Exposição Verde Gaio, face 

ao processo mais convencional e corrente [47%] utili-

zado na Exposição Design de João Nunes no Cartaz 

de Teatro

O público mais generalista preferiu o método mais 

dinâmico e interactivo [53%] utilizado na Exposição 

Verde Gaio, face ao processo mais convencional e 

corrente [47%] utilizado na Exposição Design de João 

Nunes no Cartaz de Teatro.

Como resultado final, verifica-se que enquanto os 

especialistas preferem o método mais convencional, 

os estudantes de Design e o público mais generalista 

optou pelo processo mais dinâmico e interactivo.
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O “monitor MVCC” disponibiliza informações logísticas como a apre-
sentação dos objectivos e actividade do museu, programa museal, 
parcerias, colecção, destaques, contactos, dossiers pedagógicos 
e a planta do museu. Na sua opinião como classifica, numa escala de 

1 a 5, considerando que 1 corresponde a Inadequado e 5 Muito Bom,
 os conteúdos do “monitor MVCC” quanto a:

16• 

Especialistas

Alunos

1 1 1
0 0 0 0 00 0 00 0 0

Composição
Gráfica

OrganizaçãoConteúdo PertinênciaUsabilidade

5
6 6

77
88 8 8

9

2

Público em Geral

1 | Inadequado

3 | Suficiente

5 | Muito Bom

Escala:

2 | Insuficiente

4 | Bom
G.028

Avaliação MVCC:
pergunta 16

1 1 11 1

3 3
222

0 0 0 0 00 0 00 00 0 0

Composição
Gráfica

OrganizaçãoConteúdo PertinênciaUsabilidade

4 4

1 1 1
0 0 0 0 00 00 00 0 0

Composição
Gráfica

OrganizaçãoConteúdo PertinênciaUsabilidade

5
6 66

77
8 8

9 9
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Questão 16 
Classificação da disponibilização dos Conteúdos no Monitor 

MVCC a nível de conteúdo, organização, composição gráfica, 

usabilidade.

O grupo de especialistas classificou o conteúdo bom [4] e 

muito bom [1], a organização boa [4] e muito boa [1], a compo-

sição gráfica boa [3], muito boa [1] e suficiente [1], a usabilida-

de boa [2], suficiente [2] e muito boa [1] e a pertinência boa [3] 

e muito boa [2]. 

Os alunos da turma de Mestrado de Design de Comunicação 

classificaram o conteúdo bom [9] e muito bom [6], a organiza-

ção muito boa [7] e boa [6] e suficiente [1], a composição gráfi-

ca boa [8], suficiente [6] e muito boa [1], a usabilidade boa [9], 

boa [5] e suficiente [1] e a pertinência boa [8] e muito boa [7].

O público mais generalista classificou o conteúdo bom [8] e 

muito bom [7], a organização muito boa [8], boa [8] e suficien-

te [1], a composição gráfica boa [8], muito boa [6] e suficiente 

[1], a usabilidade muito boa [7], boa [5], suficiente [2] e insufi-

ciente [1] e a pertinência muito boa [9] e boa [6].

Como resultado final, em todos os parâmetros a avaliação foi 

positiva, prevalecendo as classificações de bom e muito bom, 

acompanhadas de algumas classificações como suficiente.
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Questão 17
Pertinência dos Dossiers Pedagógicos e sua disponi-

bilização em Ficheiro PDF.

Face a esta questão, os três grupos de avaliadores 

pronunciaram-se claramente [100%] a favor desta 

solução, confirmando a vertente didáctica do MVCC.

Considera pertinente a elaboração
dos “Dossiers Pedagógicos” e a sua 
disponibilização em ficheiro PDF?

Sim

Não

17• 

Sim

Não
100%

Especialistas
Alunos
Público em Geral

G.029
Avaliação MVCC:
pergunta 17
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Sexo: Escalão Etário:
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Feminino

Masculino

Feminino

Masculino
40% 60%

Feminino

Masculino

27% 73%

Feminino

Masculino
47% 53%

Especialistas Especialistas

Alunos Alunos

Público em Geral Público em Geral

18• 19• 

G.030
Avaliação MVCC:
pergunta 17

G.031
Avaliação MVCC:
pergunta 18
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Instrução escolar [completa] Área Profissional:
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Síntese Conclusiva

O Projecto Expositivo do MVCC é um projecto webdesign que 

compreende o planeamento e construção de modelos tridi-

mensionais do espaço arquitectónico, definição do Design de 

Interface e montagem do protótipo do Museu. Estes espaços 

permitem o acesso às actividades museográficas permanen-

tes e temporárias organizadas, a partir do hall do piso de en-

trada e do hall do segundo piso.

O projecto expositivo concretiza a actividade expositiva defi-

nida na programação. Estas acções museológicas e museo-

gráficas são o resultado de um processo de selecção e mani-

pulação do trabalho de investigação realizado no estudo do 

Cartaz Cultural como objecto museal de Design. Este proces-

so não altera a informação contida no objecto gráfico, mas 

oferece um conhecimento cultural próximo da proveniência 

criativa e, ao mesmo tempo, proporciona uma contextualiza-

ção museal colectiva. 

O Museu Virtual apresenta três tipos de actividades expositi-

vas temporárias: exposição anual, exposição semestral e 

obra do mês, acções museias desenvolvidas com base no 

tema do programa anual do Museu. O espaço expositivo per-

manente, intitulado no projecto multimédia por “colecção”, 

representa a tipologia de Museu Digital disponibilizando a 

Síntese Conclusiva
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totalidade da colecção do MVCC, acessível através de base de 

dados. O visitante, mediante a selecção ou preenchimento de 

campos de pesquisa, constrói a sua própria exposição adapta-

da aos seus interesses e curiosidades. Por fim, o Monitor 

MVCC, com a explicação dos objectivos, fundamentos e estru-

tura do museu virtual de design, permite o acesso a dossiers 

pedagógicos, ao programa das actividades expositivas, ao 

campo dedicado a temas em destaques, a contactos e planta 

do museu. 

A avaliação do protótipo pelos diferentes grupos foi conside-

rada positiva em todos as questões, com destaque para clas-

sificações de bom e muito bom, considerando que o Projecto 

do MVCC conduz a uma valorização do conhecimento e do re-

conhecimento do Design como área disciplinar e objecto de 

património cultural.
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Conclusões 
e Considerações Finais

Enquadramento dos resultados da investigação

O percurso de investigação inseriu-se no campo disciplinar do 

Design, mas contou também com o recurso a outras áreas de 

estudo que se relacionam e cruzam, sobretudo no domínio da 

intervenção ou aplicação. 

Delimitámos o campo e centrámo-nos nos objectos de Design 

Gráfico, inseridos na tipologia do cartaz, procurando demons-

trar a sua importância e valor cultural num ciclo de vida longo, 

para além do curto período da função comunicativa da mensa-

gem no seu contexto social directo. Neste âmbito, defendemos 

o reconhecimento destes objectos como testemunhos docu-

mentais do seu próprio tempo, sem perderem a sua condição 

matricial de criações e produtos de Design, natureza e condi-

ção que torna imperativa a sua preservação e musealização 

como materiais de Design. 

Tratando-se de uma investigação em Design, recorremos, si-

multaneamente, a uma abordagem teórica e aplicada, que se 

revelou adequada, motivadora e potencializadora dos resulta-

dos obtidos. Neste sentido, procurámos demonstrar a validade 

da hipótese formulada pela via da fundamentação e argumen-

tação teórica, mas também ousámos testar a sua viabilização, 

ensaiando um modo de fazer ou concretizar. 
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Ao longo do processo de investigação, o Design foi objecto de 

estudo, recurso metodológico a nível instrumental teórico e 

modus operandi. Todas estas abordagens foram úteis e muito 

contribuíram para os resultados finais. Assumimos o Design 

como produto e o Design como projecto, tanto na formulação 

teórico-argumentativa como na configuração do Protótipo do 

Museu Virtual do Cartaz Cultural.

Design de Comunicação 
como área disciplinar e instrumento museográfico

O reconhecimento da importância do Design como disciplina 

de comunicação implica um maior estudo e disseminação pró-

prias produções de Design Gráfico e do conhecimento técnico, 

artístico e histórico associado.

Sendo ‘palco’ da preservação, conservação e exposição dos 

bens culturais, o museu torna-se um meio vocacionado para 

assegurar a comunicação dos materiais do Design Gráfico 

como objectos patrimoniais. O objecto gráfico cartaz, entendi-

do como ‘cultura material’, adquire, desta forma, um significa-

do de bem precioso que é preciso salvaguardar, estudar, per-

mitir a sua disseminação, fomentar o conhecimento, promover 

a investigação e a criação.   

A nível de enquadramento epistemológico, Design e Museolo-

gia são áreas disciplinares autónomas e distintas, mas também 

confinantes em muitos aspectos, sobretudo a nível de princí-

pios, finalidades e práticas decorrentes.  

A musealização dos mais diversos tipos de conteúdos abrange 

hoje múltiplos aspectos e assenta em metodologias e instru-

mentos de trabalho dinâmicos e inovadores. A concretização 

de projectos museais, sobretudo os de carácter expositivo, 

necessita de planeamento, programação e actividade, assen-

tes em conhecimentos e práticas museográficas multidiscipli-

nares. Assim, o Design de Comunicação tem uma inserção 

particular no âmbito da Museografia. Expor é sempre comuni-

car e incluir o visitante, de forma activa e consequente, trans-

mitindo conhecimento e motivando para a fruição.  
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O Cartaz como meio de comunicação, 
bem patrimonial e conteúdo museal  

O Cartaz é um produto de Design concebido para desempe-

nhar funções como meio de comunicação, transmitindo men-

sagens. Materializa-se com recursos projectais e técnicos 

próprios, que lhe conferem uma identidade. A função social do 

cartaz liga-se sobretudo à sua natureza comunicativa e ao tem-

po e contexto da mensagem, seus objectivos e destinatários. 

Esta característica exprime-se no espaço público e, cada vez 

mais, no território urbano.

Concebido com base num processo criativo, o cartaz pode 

possuir uma condição artística e técnica e adquirir, muitas ve-

zes, a consideração e reconhecimento como obra de arte. Mas 

é o seu valor documental, inerente à mensagem e ao modo de 

fazer artístico e técnico que lhe tem garantido o reconheci-

mento como bem patrimonial, herança cultural do passado e 

do presente. No entanto, a patrimonialização do cartaz tem 

estado mais relacionada com o seu carácter documental do 

que com a condição artística. 

As primeiras incorporações de cartazes em acervos patrimo-

niais fizeram-se essencialmente em bibliotecas e arquivos e só 

depois nas colecções dos museus. Esta situação verifica-se 

tanto no plano internacional como em Portugal. A incorpora-

ção em bibliotecas, como, por exemplo, a Biblioteca Nacional 

de França e a Biblioteca Nacional de Portugal, deve-se ao fac-

to de o cartaz ser visto como uma peça impressa e editada, 

sujeita às mesmas condições do livro, com o cumprimento do 

depósito legal. 

Ao longo do nosso estudo, identificamos e debatemos as rea-

lidades do cartaz em contexto museológico, verificando que a 

entrada do cartaz nos museus tem evoluído no seu enquadra-

mento. De um modo geral, foram os museus classificados nas 

tradicionais tipologias, museus de artes decorativas ou orna-

mentais e museus de artes industriais, que começaram por 

incorporar o cartaz, reconhecendo-lhe condição artística. Es-

tão neste caso museus de referência a nível internacional, 
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como o Museum Victoria & Albert de Londres, Reino Unido e 

o Cooper Hewitt Museum de Nova Iorque, EUA. Posterior-

mente, também os Museus de Arte, sobretudo os Museus de 

Arte Moderna passaram a inserir o cartaz nas suas colecções, 

como o MoMA|Museum of Modern Art de Nova Iorque, EUA 

e o Musée National d’Art Moderne de Paris. 

Alguns museus monográficos vieram a organizar colecções de 

cartazes relacionadas com a sua própria temática [Museus do 

Teatro, Museus de Cidade, Museus da Publicidade e até museus locais]. Mui-

tas vezes, a própria preservação e incorporação em museus 

deveu-se à iniciativa de profissionais e coleccionadores priva-

dos, como no caso da colecção do Museu Municipal de Faro, 

que se inserem no nosso estudo.        

Embora existam cada vez mais materiais de Design Gráfico 

nos museus, a consideração do cartaz como objecto museal 

de Design é relativamente recente e escassa, pelo que ganham 

relevo exemplos referenciais. Mesmo nos Museus de Arte Mo-

derna e Contemporânea estes espécimes encontram-se quase 

sempre integrados em sectores mais amplos e nem sempre 

específicos das respectivas colecções. No já referido MoMA, 

o cartaz é incorporado na secção de Arquitectura e Design e 

no Victoria and Albert Museum na secção de Obras Impressas 

e Desenho. O Cooper Hewitt de Nova Iorque e o Musée Natio-

nal d’Art Moderne de Paris destacam-se pelo facto de terem 

secções mais específicas. O primeiro possui uma secção dedi-

cada ao Design, onde se incluem todos os tipos de produtos, 

incluindo o cartaz e o segundo possui mesmo a secção de 

Obras Impressas e Design Gráfico.

Cartaz Cultural como objecto de musealização 

O Museu concretiza-se sempre através de processos exposi-

tivos [físico e virtual]. No que diz respeito à apresentação do 

cartaz em contexto expositivo, é necessário apresentar ele-

mentos de conjunto que ajudem na percepção e apreciação 

com significação de objecto pertencente ao campo disciplinar 

do Design Gráfico. 
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Verificamos que, cada vez mais, as instituições têm vindo a 

desenvolver uma maior disponibilização da produção gráfica, 

possibilitando o acesso aos bens culturais. No caso particular 

do cartaz, considerado por muitos profissionais como o melhor 

testemunho de criação gráfica, que melhor representa o uni-

verso disciplinar e profissional do Design Gráfico, a principal 

questão reside a nível de conteúdos museológicos e de pro-

cessos museográficos. Raramente são encarados com princí-

pios de incorporação e análise do âmbito disciplinar específico 

e é corrente a falta de uniformidade na apresentação dos con-

teúdos informativos.

O factor condicionante de uma coerência de registo e análise 

deve-se à inexistência de normas de registo museológicas na 

área disciplinar do Design. Para que o cartaz possa cumprir a 

missão de objecto museal de Design e ser apresentado em 

contexto museográfico com critérios aliados ao Design é es-

sencial definir-se previamente os campos de análise no siste-

ma de documentação museológica. 

Para atingir estes objectivos, concebemos e aplicámos uma 

proposta de ficha de inventário do cartaz, baseada nas normas 

museológicas nacionais e internacionais, complementando-a 

com campos de análise de âmbito disciplinar do Design. A 

existência deste documento trará benefícios para os profissio-

nais dos museus, mas, também será um importante contribu-

to para todas as tarefas de registo, documentação e análise 

dos objectos gráficos. Os objectos de Design Gráfico são de-

senvolvidos segundo um conjunto de regras de construção 

gráfica equivalentes, pelo que, esta norma de princípios base, 

desenvolvida para analisar o Cartaz Cultural, pode ser aplicada 

a uma generalidade de objectos de comunicação. 

Verificámos que a definição de parâmetros de análise dos ob-

jectos de Design Gráfico deverá seguir o mesmo princípio que 

as normas de referência vigentes. Mas, para cada tipo de ob-

jecto, tal como para cada tipo de documento, deverá ser esti-

pulado um conjunto de normas que melhor caracterizam, co-

municam e tornam inteligível esse objecto. Por exemplo, se no 
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caso de postais, selos, capa de livros, as normas serão iguais 

ou muito idênticas ao objecto cartaz, noutros domínios haverá 

necessidade de campos específicos.

A concepção desta documentação museológica tornou-se 

uma ferramenta essencial para o estudo, organização a apre-

sentação do acervo do MVCC.

Assim, espera-se que a definição destas normas que introdu-

zimos possa ser um contributo de referência e um guia orienta-

dor para as instituições ou identidades titulares de bens patri-

moniais do Design Gráfico, com a certeza, porém, que o pro-

cesso de inventário é um registo aberto, no qual a investigação, 

a tecnologia e a prática museográfica poderão concorrer para 

a adaptação ou definição de outros campos de abordagem. 

As acções museológicas, incluindo a documentação, devem 

estar relacionadas com as exigências disciplinares, proporcio-

nando a realização de projectos e contribuindo para a demo-

cratização do conhecimento na área do Design. 

Museus no Ciberespaço e novas práticas museográficas

Para tornar os museus mais acessíveis, expondo os seus 

conteúdos no mundo global, as práticas e aplicações museo-

gráficas no ciberespaço são cada vez mais importantes. A 

análise de diversos contextos museias na apresentação do 

cartaz e das práticas museográficas online e em contexto ex-

positivo, permite-nos constatar o que é, constantemente fo-

calizado e o que é esquecido. 

A observação de instituições e identidades museias presentes 

online, permite identificar as abordagens particularmente efi-

cazes, revelando-se um enorme contributo para o desenvolvi-

mento do objecto de estudo em questão.

Na diversidade de projectos e tendências, identificamos as 

seguintes tipologias e nomenclaturas de museus no ciberespa-

ço: Museu Virtual; Museu sem Fronteiras; Museu Digital;  

Museu Virtual; Museu Imaginário; Cibermuseu.
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Aplicação das novas tecnologias no contexto das novas mu-

seografias facilita o acesso dos públicos às colecções, exposi-

ções e outras actividades e materiais do campo de acção 

museal. Utilizando e conjugando diversos tipos de suportes 

[imagens, texto, vídeo, áudio], proporcionando actividades didácti-

cas e educativas com potencial interactivo, facilitando a co-

municação da instituição para com o utilizador. O visitante, 

deixa de ser, passivo para se converter em visitante activo, na 

tomada de decisões e escolhas disponibilizadas nos diferentes 

níveis de comunicação. 

Nos Museus Virtuais, Museus Digitais, Museus de Design e 

Museus de Artes, constatamos que a estrutura e tipos de 

conteúdos dos sites dos museus nacionais seguem os mode-

los dos museus internacionais, embora, na maioria dos casos, 

os resultados a nível internacional sejam mais abrangentes. 

Nos exemplos com práticas de utilização mais desenvolvida 

do ciberespaço, os sites dos museus apresentam a instituição, 

seu funcionamento e actividade e disponibilizam o catálogo 

das colecções online. Nalguns casos, permitem visitas vir-

tuais, galeria de imagem das exposições, actividades educa-

tivas e, algumas vezes, material pedagógico disponível online 

ou para download.

Apesar de grande parte dos museus desenvolver actividades 

educativas no espaço físico da instituição, sobretudo para 

públicos jovens e escolares, esta aplicação de recursos peda-

gógicos ou a criação de novas actividades online é ainda 

pouco recorrente, mesmo em identidades desenvolvidas espe-

cificamente para apresentação no ciberespaço.  

No que se refere a modelos e estratégias comunicativas das 

Novas Museografias no ciberespaço, destacam-se sobretudo 

os Museus Virtuais e alguns Museus Digitais, prevalecendo 

nos restantes casos observados as exposições de carácter 

permanente ou temporário em espaço físico.
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O Museu Virtual do Cartaz Cultural como Museu de Design

O MVCC expõe conteúdos de Design, catalogados e apresen-

tados como tal, configurando-se como um Museu Design. 

Destina-se a proteger, conservar e divulgar colecções de car-

tazes em benefício do público, mas primordialmente possui a 

missão de demonstrar a importância da compreensão e fruição 

dos objectos gráficos em contexto museal, através da pesqui-

sa científica e técnica enquadrada no campo disciplinar do 

Design Gráfico. 

O MVCC é um museu virtual cuja actividade expositiva se 

concretiza no ciberespaço, recorrendo aos princípios da nova 

museologia e aos processos, recursos e aplicações das novas 

museografias, nomeadamente das museografias emergentes 

do âmbito da cibermuseologia. 

Com identidade museográfica virtual, digital, imaginária e de 

partilha multi-tutelar, aplica soluções ajustadas à musealiza-

ção do Cartaz Cultural, no que diz respeito à identificação, 

informação e interpretação deste bem cultural. 

O acervo é formado por cartazes pertencentes a entidades 

públicas e privadas. Com um núcleo inicial de cerca de oito 

centenas de obras, apresenta uma organização expositiva as-

sente em colecção permanente, exposições temporárias e 

obra de destaque. 

É um ‘museu aberto’ que pode sempre incorporar novas peças 

da mesma tipologia, privilegiando a metodologia de análise e 

apresentação do cartaz. A disponibilização, exposição e difu-

são do acervo, através de técnicas de análise e meios de co-

municação diversos, concede ao Museu a função de produtor, 

transformador e difusor do bem patrimonial do Design com 

estratégias de educação e promoção da investigação.

O Plano Museológico e o Programa Museográfico concebidos 

e aplicados permitem-nos comprovar que é possível concreti-

zar um Museu de Design no âmbito disciplinar do Design 
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Gráfico, centrado no cartaz, acrescentando campos de análise 

específicos aos previstos nas normativas nacionais e interna-

cionais e recorrendo a processos de musealização adequados. 

.
O Museu Virtual do Cartaz Cultural como Projecto de Design

O Projecto organizativo e expositivo do MVCC é um Projecto 

de Webdesign que compreende o planeamento e construção 

de modelos tridimensionais do espaço arquitectónico, a defi-

nição do Design de interface e a montagem do Protótipo do 

Museu.

O Protótipo é o instrumento de confirmação da hipótese da 

dissertação. A proposta apresentada é um ensaio que procura 

exemplificar um modelo expositivo do cartaz enquanto criação 

de Design. 

Sendo um Projecto de investigação aplicada, considera as 

questões técnicas e formais de construção de um produto 

desta natureza, assumindo que a sua concretização material 

de plena disponibilização no ciberespaço implica sempre a in-

clusão de um conjunto mais alargado de valências disciplinares 

a nível técnico e museológico. 

O Protótipo concretiza o Plano e o Programa definidos para o 

MVCC, incluindo funcionalidades dos museus virtuais e digitais 

e dos museus implementados em espaço físico. 

Apresenta a actividade expositiva definida através de simula-

ção em espaço arquitectónico virtual, possibilitando também 

a visualização em formato de álbum e a consulta através de 

ficheiro PDF. 

Tendo em vista o carácter inclusivo do museu, esta aplicação 

museográfica através dos três tipos de apresentação dos 

conteúdos revela-se mais adequada a um conjunto de utiliza-

dores mais vasto, respondendo às necessidades de leitura e 

compreensão dos diversos públicos.  
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Do mesmo modo, a construção de um espaço tridimensional 

que funciona como suporte, orientação e motivação na visita 

e utilização do museu virtual revelou-se como um processo 

mais interactivo e apelativo. 

A avaliação do Protótipo por especialistas e públicos com in-

formação privilegiada neste campo permite-nos concluir sobre 

a validade e pertinência desta investigação, destacando que o 

Projecto do MVCC promove o conhecimento e reconhecimento 

do Design como produto de criação contemporânea e objecto 

de património cultural, conduzindo a uma valorização da ‘me-

mória’ do cartaz e da identidade das Artes Gráficas. 
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Considerações e reflexões finais.
Investigação e disseminação do conhecimento

A nossa investigação veio confirmar que a compreensão do 

Design Gráfico como disciplina de comunicação implica um 

maior estudo e disseminação do conhecimento técnico, artís-

tico e histórico das produções de Design e, para o qual, os 

museus virtuais podem dar um grande contributo.

O acompanhamento regular das inovações, sobretudo no do-

mínio da museografia é essencial para a ampliação do conhe-

cimento, tanto como a especificidade dos contributos biblio-

gráficos. A observação directa, o contacto com realidades e 

técnicos das instituições foram importantes para a concretiza-

ção desta investigação, com a qual procurámos demonstrar 

uma hipótese formulada, mas também criar instrumentos de 

trabalho aplicáveis no Design e nos Museus.

Esperamos que o trabalho desta investigação desencadeie o 

estudo e aplicação de normas de análise e catalogação espe-

cíficas do Design em contexto museal, direccionadas para os 

diferentes conjuntos de objectos do Design Gráfico, do De-

sign de Equipamento, do Design de Moda, à semelhança das 

regras definidas para outros diferentes tipos de documentos 

e obras de arte.

Verificámos também que a disseminação do conhecimento, 

através do intercâmbio com técnicos e investigadores, da in-

serção de novos tópicos e perspectivas de abordagem na ac-

tividade lectiva, da participação em eventos científicos de 

carácter internacional e consequente publicação de artigos, 

foram de extrema utilidade para o desenvolvimento da inves-

tigação e a delimitação e abrangência do campo de trabalho.  

Consideramos que a partir deste estudo se abriram novos 

campos de trabalho a nível de investigação teórica e de aplica-

ção prática. A motivação para a continuidade deste tipo de 

abordagens leva-nos a considerar que há um vasto campo de 

temas e linhas de investigação cuja pertinência é real, tanto 

no campo do Design como no domínio da Museografia.
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 Glossário

A selecção dos termos do glossário é relativa a conceitos e termos reve-

lantes do campo de acção de estudo desta dissertação. A definição 

destes termos foi reunida através da consulta e leitura crítica das fontes 

bibliográficas.

A
Acção Museal
Actividades disciplinares do campo da Museologia e da Museografia.

Acervo
Conjunto de bens culturais, de um determinado museu, interesse de 
preservação, documentação, pesquisa e comunicação em espaço mu-
seal.

Actividades Educativas
Acções museias com componente pedagógico-educativa.

Actividades Museográficas
Exposição de bem culturais em contexto museal.

Áreas Expositivas
Espaço (físico ou virtual) destinados a apresentar uma selecção de 
bens culturais do acervo do museu ou de outras proveniências. 

Arquivo
Conjunto de documentos produzidos ou recebidos por instituições pú-
blicas, entidades privadas ou particulares conservados para fins de 
prova ou informação.

B
Base de Dados
Conjunto de registos organizados numa estrutura definida que possibi-
lita a reorganização, pesquisa e produção de informação.
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Biblioteca
Espaço físico destinado para guardar e consultar um conjunto de ma-
teriais coleccionáveis, nomeadamente acervo bibliográfico e docu-
mentação.

Biblioteca online
Conjunto de materiais coleccionáveis, nomeadamente acervo biblio-
gráfico e documentação, disponíveis para consulta online.

Bem Cultural
Bem com valor e significado patrimonial cultural que testemunha a 
criação de objectos de valor artístico e técnico, requerendo protecção 
e valorização.

Bem Material
Bem de natureza tangível, como os objectos, edifícios, documentos, 
obras de arte, etc.

C
Carácter [Plural - Caracteres]

No campo disciplinar do Design e das Artes Gráficas é o termo utiliza-
do para definir qualquer elemento das fontes tipográficas [letra, figura, 

sinal de pontuação, etc.]. 

Cartaz
Objecto de composição gráfica concebida através da combinação de 
signos (tipos e imagem), geralmente impresso em formato de grandes 
dimensões, afixado em espaços públicos, possuindo um carácter in-
formativo efémero na divulgação da mensagem.

Cartaz Cultural
Objecto de Design Gráfico, produzido em dimensões variadas, habi-
tualmente impresso em papel, que veicula uma mensagem, anuncian-
do um acontecimento sociocultural. Objecto efémero no tempo de 
divulgação em espaço público e objecto permanente como artefacto 
de criação de Design em contexto museal e arquivístico.

Catalogação
De acordo com a definição do CIDOC|Comité Internacional de Docu-
mentação, trata-se da compilação e manutenção de informações pri-
márias, descrevendo sistematicamente os objectos da colecção e a or-
ganização dessas informações num registro de catálogo de objectos.

Catálogo
de acordo com a definição do CIDOC|Comité Internacional de Docu-
mentação, trata-se de um instrumento de pesquisa elaborado segundo 
um critério temático, cronológico, onomástico ou geográfico, incluin-
do todos os documentos pertencentes a um ou mais fundos, descritos 
de forma sumária ou pormenorizada.

Catálogo online
Lista ordenada de objectos com descrição de cada elemento disponí-
vel online.

Cibercultura
Troca de conhecimento global que provém do uso da World Wide 
Web, no âmbito da sociedade da cultura e do conhecimento.
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Ciberespaço 
Espaço de comunicação aberta, através da interligação mundial dos 
computadores e das memórias informáticas.

Cibermuseologia
Segundo Dominique Langlais Cibermuseologia é a disseminação do 
conhecimento cultural e do património na criação em projectos mu-
seológicos e museográficos concebidos para a Internet.

Cibermuseu
Aplicação informática complementar do museu institucional, como o 
site, um CD-Rom.

Cibernauta
Utilizador da World Wide Web. 

CIDOC|Comité Internacional de Documentação

[International Committee for Documentation]

Comissão internacional criada na Conferência Geral do ICOM em 1950 
em Londres, com o objectivo de definir boas práticas na elaboração 
e tratamento da documentação das colecções dos museus. Segundo 
o próprio CIDOC, a sua missão é constituir um “fórum para discutir e 
assessorar a aplicação de padrões de documentação, e tecnologias 
de informação e comunicação, para a recolha, gestão e partilha do 
conhecimento”.

CYMK
Cyan, yellow, magenta, black. [ver quadricromia]

Colecção
Conjunto de bens materiais reunidos e organizados com um objectivo 
concreto.

Conservação
Conservar em museologia é preservar os objectos através de acções e 
aplicações técnicas que permitem prolongar a vida dos bens culturais 
considerados património museal de reconhecido valor.

Criatividade
Segundo Edward de Bono a criatividade é a reestruturação da informa-
ção como estímulo para a criação de novas ideias e modelos. E para 
Para Mark Runco e Steven Pritzker, criatividade em Design sugere a 
resolução de problemas com desempenho positivo e notáveis. 

Cromolitografia
Técnica de Impressão da litografia [técnica de impressão que utiliza a pedra 

como meio de impressão] impressa a cores. 

D
Design
Área disciplinar de projecto, de actividade técnica e criativa, incisiva 
na resolução de um problema ou objectivo, no âmbito de múltiplas 
e variados sectores como: Design de Produto, Design Gráfico, Web-
design, Design Multimédia, Design de Moda, Design de Interiores, De-
sign de Equipamento, Ecodesign. 
Segundo Daciano da Costa o “Design” é uma disciplina metodológica 
que aborda os problemas da produção sócio-económico-cultural.
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Design Gráfico
Disciplina de âmbito projectual, de composição gráfica, que comunica 
visualmente uma mensagem através de técnicas formais, utilizando 
sistemas simbólicos (imagem e texto) como suporte para vincular os 
processos comunicativos.

Design de Interface
Projecto de estruturação, definição e aplicação da usabilidade no sec-
tor da webdesign e do design multimédia.

Documentação Museológica
Sistema de classificação e registo do acervo do museu, permitindo a 
inventariação, controlo, segurança e pesquisa do espólio museológico 
na instituição. 

Documento de Arquivo
Testemunho de prova ou informação preservado em arquivo.

E
Esboço
Desenho rápido [croqui] de ideia(s) na fase inicial do projecto gráfico.

Espaço Físico museal
Contexto e actividades museais e museográficas em espaço arquitec-
tónico.

Espaço Virtual
Contexto e actividades museais e museográficas em espaço online.

Exposição
Acção de expor conteúdos museais, apresentando objectos e informa-
ções ao público, com fins de educação, investigação, lazer e desen-
volvimento cultural. 

Exposição Itinerante
Exposição temporária, com carácter de mobilidade, que se realiza em 
diferentes espaços arquitectónicos e contextos geográficos.

Exposição Permanente
Exposição da colecção da própria instituição ou identidade museológi-
ca que se encontra continuamente patente.

Exposição Temporária
Exposição que se encontra patente num período de tempo determina-
do e circunscrito no programa de actividades regulares do museu ou 
das instituições de actividades expositivas.

F
Ficha de Inventário
documento que estabelece as características técnicas, cronológicas e 
estilísticas, certificando o valor patrimonial do objecto. Este documen-
to de registo é constituído pelos campos de identificação, descrição e 
localização do bem cultural e incluí uma valorização histórica-artística 
do objecto e seu estado de conservação. Estes campos são habitual-
mente acompanhados por documentação gráfica que comprova a in-
formação descriminada. Para a elaboração deste documento é neces-
sária uma tarefa cuidada de investigação. 
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Fonte [tipográfica]

Conjunto de caracteres que incluí representação dos elementos do 
código de comunicação escrita [minúsculas, maiúsculas, sinais de pontuação, 

algarismos, ligaduras, etc.]

G
Galeria de Imagem
Local disponibilizado online onde são apresentadas ou guardadas ima-
gens das acções museais.

Globalização 
Partilha global de informação no âmbito da sociedade do conhecimen-
to, em particular no ciberespaço.

Grelha
Estrutura que define a posição e dimensão das imagens, colunas de 
texto, entre outros elementos gráficos, na composição gráfica de 
livros, cartazes, páginas web, etc. Corresponde à palavra inglesa 
Layout, vulgarmente utilizada no âmbito do Design Gráfico.

H
Hierarquia da Informação
Planificação, organização e composição da informação nas páginas 
web, respeitando os níveis de leitura dos conteúdos.

Hiperligação
Elementos clicáveis como texto ou imagens que permitem o acesso a 
outras páginas da Internet, documentos, ficheiros, etc. Corresponde à 
palavra inglesa Link, vulgarmente utilizada pelos utilizadores da WWW.

I
Identidade Museal|Identidade Museológica
Museu com actividade museológica e museográfica, disponível exclu-
sivamente através da Internet.

Ilustração
Imagem pictórica [desenho], figurativa ou abstracta, utilizada como 
meio de informação, explicação ou decoração. 

Imagem
representação visual abstracta, realista ou naturalista, reproduzida 
através de fotografia, desenho, ilustração, gravura, pintura.

Impressão Digital
Sistema de impressão electrónica através de impressão a laser, a par-
tir do envio directo dos dados para a impressora.

Impressão Offset
Processo de impressão indirecta no qual a aplicação da tinta passa por 
um cilindro intermédio antes de imprimir a superfície.

Impressão Tipográfica
Sistema de composição de texto, através de matrizes de tipos para 
impressão.

Internet
Rede informática mundial. 
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Inventário
Controlo de registo e identificação dos bens patrimoniais.

Inventário Museológico
De acordo com a legislação portuguesa, é a identificação e individua-
lização do bem cultural, integrando a respectiva documentação, de 
acordo com as normas técnicas mais adequadas à sua natureza e 
características. 

Inventário online
Relação de bens registados e inventariados, disponíveis para consulta 
na Internet.

J

JavaScript – linguagem de programação adaptada às necessidades 
da Internet. 

L

Layout
Disposição de texto e imagens numa página [ver definição de grelha].

Litografia
Técnica de impressão que utiliza uma pedra calcária e que se baseia 
na repulsão entre a água e as substâncias gordurosas. 

Links
Palavra inglesa, internacionalmente utilizada, que em português cor-
responde a hiperligação [ver definição de hiperligação].

Logótipo
Elemento gráfico desenhado para identificar uma instituição ou empre-
sa, constituído por siglas, imagens e|ou texto.

Loja online
Espaço comercial online.

M
Materiais Pedagógicos
Meios que auxiliam a aprendizagem, geralmente sob a forma de fichas 
de orientação de leitura e interpretação das obras, dossiers temáticos, 
maletas pedagógicas, etc.

Matriz
Pequenos blocos metálicos que contém um caracter em relevo.

Metodologia
Conjunto de procedimentos de trabalho, práticas ou regras, aplicadas 
na realização de um processo de criação ou investigação. 

Modelagem 3D

Representação tridimensional de um objecto ou de um espaço arqui-
tectónico com movimento.

Multimédia
Tecnologia de suporte digital para criar, armazenar, manipular e pes-
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quisar conteúdos. Os conteúdos multimédia estão associados a uten-
sílios e ferramentas informáticas como CD-ROM, DVD, arquivos digi-
tais, catálogos electrónicos, sites, etc.

Musealização|Musealizar
Reunir, conservar e estudar um património, segundo as normas mu-
seológicas, com a finalidade de apresentar o espólio do museu ao 
público.

Museografia
Disciplina que abrange um conjunto de técnicas e práticas relativas à 
apresentação do museu, através da concepção, realização e organiza-
ção de exposições. 

Museografias Emergentes
Ver definição de Nova Museografia.

Museologia
Disciplina que tem como objecto de estudo os museus e as colecções 
que administram, conservam, organizam e expõem o espólio à socie-
dade segundo regras museológicas

Museu
Segundo ICOM, “é uma organização sem fins lucrativos, instituição 
permanente, ao serviço da sociedade e seu desenvolvimento, aberta 
ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e expõe o pa-
trimónio material e imaterial da humanidade e seu meio ambiente para 
fins de educação, estudo e diversão.”

Museu de Arte
Instituição museal com acervos patrimoniais do domínio disciplinar 
das Artes.

Museu de Design
Instituição museológica de conteúdos patrimoniais de Design.

Museu Digital
Base de dados | catálogo online de acervos museológicos digitaliza-
dos, que possibilita a consulta do património museal.

Museu Imaginário
Conceito definido por André Malraux para identificar o processo de 
descontextualização dos objectos culturais e artísticos de valor patri-
mónio e sua possível recontextualização em contexto museal.

Museu sem Fronteiras
Inicialmente um conceito de museu aberto, traduz-se hoje na repre-
sentação e disponibilização do espaço expositivo físico, através repro-
dução virtual do museu institucional.

Museu Virtual
Identidade museal disponível na Internet, independente da instituição 
museal, um espaço museal online de suporte multimédia que privilegia 
a comunicação patrimonial segundo os critérios expositivos e educa-
cionais de acção museológica. 
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N

Nova Museologia
Desenvolvida a partir dos anos 70|80 estabelece um novo paradigma 
conceptual e novas metodologias de trabalho no âmbito dos museus 
e instituições similares, assim como da sua aplicação noutros contex-
tos, com preocupações socioculturais e contributos multidisciplinares. 

Nova Museografia
Aplicação dos princípios da Nova Museologia e adequação das novas 
tecnologias e técnicas, nomeadamente as de carácter multimédia, na 
realização de espaços expositivos online, com características museais.

O

Objecto de Museu|Objecto Museal 
Bem patrimonial de valor documental, cultural e educativo, inserido 
num contexto museal e expositivo.

online 
Computador ligado à internet, designado como computador em linha.

P

Pantone
Sistema de cores directas usadas nas técnicas de impressão pela em-
presa Pantone, conforme os catálogos Pantone Coated [com verniz], 
Pantone Uncoated [sem verniz], Pantone Metalic [metálico], etc.

Patilhas
Traço que remata as hastes dos caracteres [traço vertical ou diagonal da 

forma do carácter] 

Património
Bens materiais e imateriais com valor e interesse de protecção e va-
lorização.

Património Cultural
Todo o objecto ou a actividade de valor cultural, material e imaterial, 
considerado de importância artística, técnica, científica, histórica e 
social.

Plano Museológico
Define os campos de actuação do museu, de âmbito estrutural, docu-
mental, técnico e comunicacional.

Processo de Design
Conjunto de procedimentos, acções e métodos utilizados na criação 
dos objectos. 

Programa Museográfico
Regula os processos, os recursos de comunicação, os sistemas expo-
sitivos e o calendário de actividades museográficas do museu.

Projecto Expositivo
A definição dos percursos, dos testemunhos e da linguagem gráfica 
dos conteúdos museográficos. 
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Protótipo(s)
Modelo ou modelos experimentais [físicos ou virtuais] criados para testar 
as ideias de Design, construídos para permitir a avaliação dos utiliza-
dores numa fase anterior à produção do produto final. 

Público(s)
Visitantes e potenciais visitantes no âmbito da actividade do museu e 
das exposições.

Q

Quadricromia [CMYK]

Processo de impressão por mistura aditiva das quatro cores: Cyan; 
Magenta; Amarelo; Preto.

R

Recurso Cultural
Bem cultural, encarado como objecto de valor cultural e socioeconó-
mico, capaz de gerar mais-valias.

Render
Representação tridimensional estática de um objecto ou de um espaço 
arquitectónico.

S

Sem Serifa
Tipos de letra sem patilhas.

Serifa [com serifa]

tipos de letras com patilhas.

Serigrafia
Sistema de impressão directa que utiliza uma tela permeável de finos 
fios sintéticos [poliéster ou nylon], possibilitando a impressão em vários 
suportes: metais, cerâmica, tecido, cartão, papel, vidro e plástico.

Script 
conjunto de códigos de linguagem de programação informática.

Sigla
Abreviatura formada por iniciais. Ex: MVCC|Museu Virtual do Cartaz 
Cultural.

Signos
Instrumentos de comunicação [linguística] que contém um significante 
[forma ou imagem] e um significado [conceito].

Sistema de Pesquisa
Programa que auxilia a busca de informação armazenada na Internet, 
de acordo com critérios específicos.

Site
Expressão internacional para designar página ou conjunto de páginas 
na Internet, acessíveis através de computador ou de outro meio elec-
trónico.
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Sítio Web
O mesmo que Site.

T
Tipo
Fonte tipográfica.

Tipografia
Processo de criação e composição de letras. 

U
Usabilidade
Termo que define a facilidade com que o utilizador compreende os 
conteúdos e os percursos disponíveis no website.

W
Web
Denominação abreviada da World Wide Web 

Webdesign
Área profissional do Design Gráfico onde o projecto se traduz na defi-
nição e criação de páginas web.

World Wide Web
Sistema de alcance mundial de distribuição de informação de páginas 
web em rede. 

www
Acrónimo de World Wide Web.

V
Visita Virtual
Vsita de actividades museais e expositivas num espaço virtual cons-
truído através dos meios electrónicos das novas tecnologias.
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