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Museologia de escala regional
Breve reflexão a partir das rotinas do MAEDS*

JOAQUINA SOARES **

RESUMO

ABSTRACT

Procede-se a rápida digressão pela paisagem museológica
contemporânea, nela se destacando a figura do museu regional,
corporizada pelo MAEDS. A vida desta instituição museológica,
mau grado a ausência de uma instância de poder regional, ilustra
as vantagens das abordagens regionalizadas da realidade territorial nacional e sublinha o papel relevante do museu no desenvolvimento endógeno e sustentável.

This paper deals with a general scope over the contemporaneous museological landscape, but it focus the Regional
Museum model, represented by MAEDS. It is enhanced the cultural role of this museum in a perspective of regional and sustained development.

FOCANDO UM PONTO DA CARTA MUSEOLÓGICA

O Museu de Arqueologia e Etnografia do
Distrito de Setúbal (MAEDS) foi fundado em
Dezembro de 1974 pela Junta Distrital de Setúbal, no
âmbito das suas específicas competências, tendo
como território de intervenção o Distrito, precisamente o último a ser desenhado, em 22 de Dezembro de 1926. O programa ideológico e funcional
deste museu rompe com o paradigma de “museu
Estado-Novo” onde se apresentavam os quadros
estereotipados e folclorizados das “regiões do país”,
à luz da mistificação do mundo rural e da sua suposta
e “desejável” imobilidade.
O MAEDS escolhe como lema a mudança e a
democratização da prática e fruição culturais. A
noção de cultura childeana adoptada elimina desde
logo a dicotomia erudito/popular. A prioridade na
afectação dos recursos foi atribuída à investigação e
produção cultural dela decorrente. A criação (produção de inovação) constituiu-se, pois, como núcleo
central da actividade museológica. Empiricamente,

Fig. 1 - Desdobrável do Seminário Museus do Futuro. Museus
com Futuro/2008, espaço de reflexão sobre as vias que se abrem
aos museus na eclética paisagem museológica actual.

* Comunicação apresentada ao Seminário Museus do Futuro. Museus com Futuro. Setúbal, 2008.
** Directora do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS) e docente na FCSH da Universidade Nova de Lisboa.
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instabilizou-se outra fronteira dicotómica clássica:
cultura herdada/cultura viva. O museu afirma-se
como um espaço de acreação1, onde todas as actividades culturais são legítimas. A perspectiva fundadora originou-se, porém, na Arqueologia e a matéria-prima primordial desta ciência (o território e o tempo moldados pelas sociedades humanas), trabalhada
através do filtro de um aparelho técnico-científico
complexo e multidisciplinar, acabaria por organizar
em racionalidade e níveis de exigência a generalidade da actividade museal.
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1 -Termo utilizado no sentido de renovação criativa por analogia com a noção geológica de fronteira de placas tectónicas divergentes onde ocorre ascensão
de magma, ou seja, acreação de matéria e formação de novos relevos.
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Figs. 2 a 11 - MAEDS – Zona de acreação cultural. Espaço aberto à diversidade e ao debate. As comemorações da Noite dos Museus/07
envolveram a participação de centenas de cidadãos e de diversos produtores culturais, nomeadamente o Grupo de Teatro da Escola
Secundária Sebastião da Gama, Grupo Playanimation, da Escola Secundária D. João II, declamadora Virgínia Costa, Serviço Educativo
do museu. Reportagem de Pedro Soares.
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Figs. 12 e 13 - Imagens do ateliê pedagógico “Viagem a Roma antiga pelo caminho das artes” (2008).
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Fig. 14 - Ano Europeu do Diálogo Intercultural (2008): exposição Atravessar a Diferença - Fotografia de Rosa Nunes.

Fig. 15 - Ano Europeu do Diálogo Intercultural (2008): exposição Atravessar a Diferença - Fotografia de Rosa Nunes.

Fig. 16 - Exposição itinerante: Águas de silêncio. Fotos de Rosa Nunes. Apresentação em Alcochete, no Pólo de Animação Ambiental Verão de 2008.

Figs. 17 e 18 - Ano Europeu do Diálogo Intercultural (2008): exposição Multiculturas - Fotografias de Luiz Carvalho (extractos).

REGIONALIZAÇÃO “AVANT LA LETTRE”

Fundado no contexto de um organismo público supra-municipal e de gestão autárquica, que
aguarda a implementação da regionalização, o
MAEDS tem assumido a sua dimensão e vocação
regionais a partir da base territorial do Distrito. Em
quase toda a Europa, com base em distintos modelos, a regionalização encontra-se concretizada. Com
substancial e crónico desfasamento, estamos convencidos de que, mau grado os resultados negativos
do primeiro referendo (8 de Novembro de 1998), o
país acabará por concretizar a regionalização: por
um lado, a unidade administrativa concelhia apre-

senta-se excessivamente fragmentada para operar
planos e programas de desenvolvimento e, por outro,
a concomitante concentração de poderes e funções
na instância nacional é geradora de desperdício,
perca de tempo, ineficiências várias… Veja-se a
sentida falta de uma instância de poder intermédio,
face à crescente transferência de responsabilidades
educativas do poder central para as autarquias locais,
visivelmente sobrecarregadas.
Não estão aqui em debate o conceito e os
limites de região. A actividade arqueológica do
MAEDS, porque os territórios e estratégias de
povoamento sofreram profundas alterações ao longo
do processo histórico, em alguns dos projectos

Fig. 19 - Principais intervenções arqueológicas
organizadas e/ou co-participadas pelo MAEDS.
1- Cabeço da Bruxa
2- Fratel
3- São Paulo (Almada)
4- Ramalha (Almada)
5- Gaio (Moita)
6- Ponta da Passadeira (Barreiro)
7- Pinheirinhos (Sesimbra)
8- Fontes de Sesimbra
9- São Francisco (Palmela)
10- Malhadas (Palmela)
11- Chibanes (Palmela)
12- Casal da Cerca (Palmela)
13- Camarral (Palmela)
14- Gruta da Figueira Brava (Setúbal)
15- Creiro (Setúbal)
16- Castelo dos Mouros (Setúbal)
17- Painel das Almas (Azeitão)
18- Moinho do Cuco (Setúbal)
19- Comenda (Setúbal)
20- Calçada do Viso (Setúbal)
21- Pedrão (Setúbal)
22- Trav. dos Apóstolos (área urbana de Setúbal)
23- R. Arronches Junqueiro (área urbana de Setúbal)
24- R. António Joaquim Granjo (área urbana de
Setúbal)
25- R. António Joaquim Granjo (Casa dos Mosaicos)
26- Trav. João Galo (área urbana de Setúbal)
27- Largo da Misericórdia (área urbana de Setúbal)
28- Trav. de Frei Gaspar (área urbana de Setúbal)
29- Trav. da Portuguesa (área urbana de Setúbal)
30- Av. Luísa Todi – BCP (área urbana de Setúbal)
31- Rua Major Afonso Pala (área urbana de Setúbal)
32- Rua Álvaro Castelões (área urbana de Setúbal)
33- R. António Januário da Silva (área urbana de
Setúbal)
34- R. António Januário da Silva (área urbana de
Setúbal)
35- R. António Januário da Silva (área urbana de
Setúbal)
36- Rua Serpa Pinto (área urbana de Setúbal)
37- Rua Luís de Camões (área urbana de Setúbal)
38- Praça de Bocage (área urbana de Setúbal)
39- Av. Luísa Todi – Montepio (área urbana de Setúbal)
40- Largo do Sapalinho (área urbana de Setúbal)
41- Rua de Bocage – Benetton (área urbana de Setúbal)
42- Praça do Bocage – Chiado/Café Central (área
urbana de Setúbal)
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43- Beco de Dona Maria (área urbana de Setúbal)
44- Av. 22 de Dezembro (área urbana de Setúbal)
45- R. Augusto Cardoso (área urbana de Setúbal)
46- Praça Miguel Bombarda (área urbana de Setúbal)
47- R. António Maria Eusébio (área urbana de Setúbal)
48- Praça Machado dos Santos (área urbana de Setúbal)
49- Largo António Joaquim Correia (área urbana de Setúbal)
50- Horto da Sapec (Setúbal)
51- Tróia
52- Celeiro Velho (Comporta)
53- Possanco (Comporta)
54- Malhada Alta (Comporta)
55- Pontal (Comporta)
56- Barrosinha (Comporta)
57- Sapalinho (Comporta)
58- Pinheiro
59- Abul
60- Castelo de Alcácer do Sal
61- Monte da Tumba (Torrão)
62- Castelos (Torrão)
63- Cabeço da Mina
64-Santa Marinha (Melides)
65- Montum de Baixo (Melides)
66- Casas Velhas 1 (Melides)
67- Casas Velhas 2 (Melides)
68- Cerradinha (Santo André)
69- Casa Nova (Santo André)
70- Olheiros (Santo André)
71- Palhota
72- Salema
73- Marco Branco
74- Monte Sardinha
75- Pedra da Atalaia (Santiago do Cacém)
76- Miróbriga

77- Gaspeia (Alvalade do Sado)
78- Largo João de Deus (área urbana de Sines)
79- R. Ramos da Costa (área urbana de Sines)
80- Monte Novo (Sines)
81- Vale Pincel I (Sines)
82- Brejo Redondo (Sines)
83- Vale Marim 1 (Sines)
84- Vale Marim 2 (Sines)
85- Oliveirinha (Sines)
86- Samouqueira (Porto Covo)
87- Ilha do Pessegueiro (Porto Covo)
88- Herdade do Pessegueiro (Porto Covo)
89- Vidigal
90- Aivados
91- Espigão
92- ETAR (Vila Nova de Milfontes)
93- Pedra do Patacho (Vila Nova de Milfontes)
94- Água da Moita
95- Medo Tojeiro
96- Montes de Baixo
97- Anta Grande do Zambujeiro
98- Porto das Carretas
99- Pipas
100- Fábrica da Celulose
101- Barrancos
102- Garvão
103- Fernão Vaz 1
104- Fernão Vaz 2
105- Cortadouro
106- Castelejo
107- Armação Nova
108- Martinhal
109- Pontes de Marchil
110- Quinta do Marim

l)

s)

l)

úbal)
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Fig. 20 - Principais intervenções arqueológicas desenvolvidas pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal na área
urbana de Setúbal: 1 - Travessa dos Apóstolos; 2- Rua Arronches Junqueiro 32-34; 3 - Rua António Joaquim Granjo; 4 - Rua António
Joaquim Granjo (Casa dos Mosaicos); 5 - Travessa de João Galo; 6 - Largo da Misericórdia; 7 - Travessa de Frei Gaspar; 8 - Travessa da
Portuguesa; 9 - Av. Luisa Todi (edifício BCP); 10 - Rua Major Afonso Pala;11 - Rua Álvaro Castelões; 12 a 14 - Rua António Januário da
Silva; 15 - Rua Serpa Pinto; 16 - Rua Luís de Camões; 17 - Praça de Bocage; 18 - Praça de Bocage / Av. Luisa Todi (edifício Montepio); 19 Largo do Sapalinho; 20 - Rua de Bocage / Rua Augusto Cardoso (edifício Benetton); 21 - Praça de Bocage; 22 - Beco de Dona Maria; 23 Av. 22 de Dezembro; 24 - Rua Augusto Cardoso; 25 - Praça Miguel Bombarda; 26 - Rua António Maria Eusébio; 27 - Praça Machado dos
Santos; 28 - Largo António Joaquim Correia (Adaptado de Soares, 2002).
15

desenvolvidos fica muito aquém dos limites administrativos do Distrito; em outros, excedeu-os largamente, uma vez que perseguiu realidades arqueológicas cuja compreensão exigiu o calcorreamento
de outras áreas geográficas, ou ainda porque o
trabalho em parceria o determinou.

A convicção de que o trabalho intermunicipal, uma das vertentes da prática museológica
regionalizada, é indispensável à afirmação da
vocação regional do MAEDS e uma inestimável
mais-valia para o Distrito e para os diversos
parceiros, pelas sinergias geradas, o museu promove
o encontro dos museus municipais do Distrito
através do Fórum Intermuseus do Distrito de Setúbal
(FIDS). Este trabalho em rede tem a sua expressão
mais visível na edição da revista Musa. Museus,
Arqueologia e Outros Patrimónios e no programa
de sensibilização dos públicos para o património
regional: Conhecer e Divulgar o Património da
Nossa Região.

DIVERSIDADE E ASSIMETRIAS NA PAISAGEM
MUSEOLÓGICA CONTEMPORÂNEA

Fig. 21 - Aspecto de visita ao Museu Quimiparque no Barreiro,
integrada no projecto de divulgação cultural “Conhecer e
divulgar o património da nossa região”. Foto de Arquivo
MAEDS, 2008.

Dos museus internacionalizados aos museus
comunitários estende-se uma realidade fortemente
assimétrica. Poderão as situações extremas desenvolver alguma complementaridade? Ou, pelo contrário, o confronto será inevitável?
Talvez estejamos demasiadamente envolvidos na construção dos espaços museológicos para
termos deles uma visão crítica, e, excessivamente
ocupados, para reflectirmos sobre as questões que
acrescentam incerteza e insegurança à imprevisibilidade inerente a uma análise prospectiva. Sobre
temática tão controversa poder-se-ão iludir as assimetrias através de uma postura hedonista ou ingenuamente universalista.
Como escreve Vítor de Oliveira Jorge a páginas 105, de Fragmentos, Memórias, Incisões, “O
tempo passa, e o que fazemos […] só vale enquanto
nos dá felicidade”.
Num registo poético e ilusoriamente universal, diríamos que o futuro dos museus, independentemente da sua escala de intervenção territorial,
depende da sua capacidade de alimentar o sonho da
marcha imparável da Humanidade. Aliás, a imagem
escolhida para o desdobrável deste seminário, um
núcleo do Paleolítico Médio, com uns escassos 30 000
anos, vogando no espaço, coloca em confronto a
fragilidade da nossa espécie perante a imensidão do
universo. Na coragem de desafiar os astros reside a
Fig. 22 - Cartaz das visitas integradas no projecto de divulgação
cultural “Conhecer e divulgar o património da nossa região”, do
ano de 2008. Foto de Arquivo MAEDS.
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promessa do nosso futuro colectivo, diariamente entretecido pelo paciente trabalho museológico de
reparação das teias da memória.
Não obstante, existem várias humanidades e
mundos diversos que não chegam a intersectar-se,
muito embora se articulem por fluxos de trocas
muito desiguais.

Museus do capitalismo global
O capitalismo multinacional ou global produziu um típico museu, que retira da arquitectura
icónica a sua capacidade de transformar a paisagem
(é nessa medida um museu de exterior) e privilegia,
enquanto conteúdo, a arte contemporânea, retirando
todo o partido da sua ambiguidade. Esta nova lógica
museal assenta no espectáculo, na grande escala, em
volumosos fluxos de visitantes.
As potencialidades destes museus, ao serviço
da reabilitação urbana, são sobejamente conhecidas2.
O processo de internacionalização por eles desencadeado, originou verdadeiras cadeias de franchising
(Jügens, 2008) comandadas por marcas museais como
“Guggenheim”, “Guggenheim-Hermitage”, “Louvre”
ou “Tate”. No mercado nacional, o melhor exemplo
desta tendência observa-se na Fundação Serralves,
que tem já em construção uma sucursal em Matosinhos (antiga fábrica Efanor) e que pratica um programa de itinerância das suas colecções por diversos
espaços culturais dispersos de norte a sul do país.
Poderá a exportação de produtos culturais ditada
pelos centros de decisão hegemónicos fazer estiolar
ou, pelo contrário, estimular a produção cultural dos
centros receptores? A médio-longo prazo, a tendência centralizadora e uniformizante da produção cultural poderá originar dependência e controlo político-ideológico.
Vozes discordantes alertam para os perigos da
escalada: “o nosso actual sistema projectual criou
um mundo que cresce muito para lá da capacidade do
ambiente em sustentar a vida do futuro” (Donough,
1996).

Fig. 23 - Guggenheim de Bilbau.

É possível que em muitos casos se estejam
a produzir bens supérfluos ou mesmo lixo, e parece-nos muito provável que a espiral do espectáculo não
poderá ser indefinida. O retorno à sabedoria da
arquitectura vernácula e às ancestrais práticas de
sustentabilidade ambiental serão caminhos a
redescobrir, quiçá num futuro próximo, graças ao
persistente trabalho de preservação patrimonial
realizado por museus ancorados no território e nas
populações locais. O visitante confundir-se-á então
com o fazedor de cultura, eixo da nossa visão do
futuro, abandonando o estereotipado papel de
voyeur.
Com as afirmações precedentes, sublinhámos
os aspectos negativos de uma realidade que está
longe de ser simples e unívoca. O prazer ou mesmo a

2 - Veja-se, a propósito, o caso de Bilbau, cidade de média dimensão, situada no País Basco, afectada pela crise da indústria de construção e reparação
navais nos anos 80 do século XX. Com o esforço conjunto das diversas Administrações bascas, foi implementado um programa de revitalização
económica, de reurbanização e de renovação cultural. De entre os grandes projectos motores, previstos e concretizados, com um custo global de 180.000
milhões de pesetas, destacam-se a construção do Museu Guggenheim Bilbau, com projecto de Frank O. Gehry; obras na área portuária que aumentaram a
sua capacidade operativa, no valor de 60.000 milhões de pesetas; a renovação do aeroporto; a construção de um novo metro de superfície, desenhado por Sir
Norman Foster; a construção de um palácio de congressos e de concertos; a criação de uma nova ponte pedonal sobre a ria, com projecto de Santiago
Calatrava; a reurbanização de uma área de 94.000 m2 na frente ribeirinha, junto ao Museu Guggenheim, com projecto do arquitecto César Pelli.
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paixão com que se visita uma exposição em uma
dessas catedrais da arquitectura contemporânea,
projectada por Frank O. Gehry, Zaha Hadid, Kisho
Kurokawa, Jean Nouvel, entre outros (Greub, 2007),
será apenas o charme de uma antevisão da decadência? Puro hedonismo?

Museus de lugar
Na rápida mutação da nossa paisagem museal,
parecem ser os museus estatais, mais rígidos e
“clássicos”, a sofrer maior erosão. A frescura dos
pequenos museus locais, como o da Luz (Saraiva, et
al., 2003), criado pela empresa EDIA, ou o muito
recente Museu do Trabalho Rural de Abela, criado pela respectiva Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém (Catalino e
Proença, 2008), apostados na preservação da
memória e das identidades locais, têm, em nosso
entender, um longo, não necessariamente fácil,
futuro para cumprir.

global, a sua «casa» estende-se pelo território regional, desenvolvendo, assim, uma política minimalista relativamente ao armazenamento de sobras
rejeitadas e descontextualizadas da actividade humana, e privilegiando/apoiando os processos de
musealização in situ, seja, uma queijaria tradicional
de produção de queijo de Azeitão (Quinta Velha),
ou uma jazida arqueológica (por exemplo o estabelecimento romano de preparados piscícolas do
Creiro).
O rejuvenescimento do MAEDS é assegurado pelo retorno ao terreno, pelas novas leituras,
interrogações, e porque não inquietações, que as
evidências arqueológicas suscitam (persistência do
referencial arqueológico fundador), como acaba de
acontecer no corrente ano, com a revisitação do
castro de Chibanes e a descoberta de casa romana
com mosaicos, no subsolo da cidade de Setúbal.
Na equipa permanente e rede de colaboradores, nos públicos que activamente participam na
sua actividade, no capital simbólico e informativo
acumulado, assenta a produção cultural que, uma vez
patrimonializada, cria herança identitária e memória
colectiva, legitimadoras da ideia universal de museu.

Museus regionais
Os museus regionais são parceiros potenciais
nos programas de desenvolvimento regional
integrado. O MAEDS mostra-nos, em ante-estreia, o
que poderá ser o seu desempenho em condições de
plena regionalização (Soares, 2007). Enquanto este
museu não conquista um desses edifícios marcantes,
que referimos a propósito dos museus do capitalismo

Museus radicais
Ficaria empobrecida a paisagem museológica esboçada se não referissemos os museus radicais, nomeadamente virtuais, ou mesmo experiências culturais expressamente consideradas antimuseais, onde a arte efémera dos graffiti tem lugar, onde

Fig. 24 - Museu do Trabalho Rural de Abela. Lavoura com seis juntas de bois (primeira metade do séc. XX). Foto de Hidalgo de Vilhena
(Museu do Trabalho Rural de Abela).
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Fig. 25 - Museu do Trabalho Rural de Abela. Foto de Arquivo
MAEDS.

se ouvem as vozes de “autores malditos”, como na
Fábrica do Braço de Prata (Almeida, 2008): “Estamos num tempo de anti-cultura e porque a cultura
está de tal maneira em regime de promiscuidade com
o sistema económico, que estão cada vez mais criadas
condições para movimentos anti-cultura, que não
querem ter nada com os museus, com as galerias,
com os críticos de arte” (Nuno Nabais).

museus associados ao poder económico multinacional e os museus de base comunitária que não só
possuem escassos meios financeiros como são muitas vezes ostracizados pelos meios de comunicação
social, quando são eles que tenaz e laboriosamente
constroem as diferenças, indispensáveis ao reconhecimento de pertença a um determinado grupo humano e à alimentação da capacidade de partilha e
interacção desse grupo com a restante Humanidade.
O museu de região, ilustrado pelo MAEDS,
constitui-se como um indispensável agente cultural
integrador das políticas de desenvolvimento. Com
uma prática territorialmente ancorada e articulada
em rede com os distintos parceiros socioculturais
pertinentes à escala da região, e supra-regionais, não
se deixa, porém, “burocratizar” pelas funções de mediação e renova-se incessantemente através de projectos de produção cultural próprios, no caso vertente incluindo a dimensão empírica do retorno ao terreno, à escavação arqueológica, ao diálogo com a sua
matéria-prima primordial: a terra (modelada pelo trabalho humano) e o tempo. A experiência do MAEDS
põe ainda a descoberto as vantagens da regionalização, lamentavelmente adiada.

Fig. 26 - Mosaicos romanos identificados na área urbana de Setúbal, na encosta sul da colina de Santa Maria. Rua António Joaquim
Granjo, nº 19. Escavações do MAEDS, fotos de arquivo.

EPÍLOGO

Deixarmo-nos encantar pelo efémero e pela
ideia de destruição criativa, não impede a defesa da
conservação do património colectivo. Admitir, sem
restrições, a diversidade museal contemporânea e
preferir uma postura de complementaridade entre as
distintas configurações da realidade museológica,
não deverá iludir a desleal concorrência entre os

A sustentabilidade financeira do MAEDS decorre da sua expressa definição como um serviço público, e é assegurada pelo conjunto dos municípios
do Distrito, nos termos do Decreto-lei nº. 5/91 de 8
de Janeiro. Não obstante, tem sido desenvolvida uma
política activa de diversificação das receitas, quer
pela obtenção de patrocínios junto das empresas da
região que praticam políticas de integração social,
quer através da venda de materiais e serviços pro19

duzidos pelo próprio museu. Tem sido assegurada a
gratuitidade da entrada, de forma a respeitar o
princípio da democratização da fruição cultural.
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