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Há cerca de dois anos, o Museu da Cidade sofreu 
uma reestruturação que implicou a mudança de 
nome para Museu de Lisboa. Que estratégia esteve 
subjacente a essa reestruturação e que alterações 
concretas implicou?
O início de 2015 foi o culminar de um processo de 
alguns anos de estudo e de reprogramação do 
Museu da Cidade por parte da sua equipa, dos mem-
bros do Grupo Consultivo do Museu da Cidade, 
criado pela Vereadora da Cultura, e ainda por outros 
especialistas nas áreas da museologia, da história e 
da arquitetura de Lisboa e da gestão cultural.
Importava repensar aquele Museu criado em 1908, 
inaugurado na década de 1940 num primeiro 
espaço e no atual Palácio Pimenta em 1979. Um dos 
objetivos óbvios era o de aproximar este Museu das 
tendências internacionais verificadas, desde os 
últimos cerca de quinze anos, nos museus de 
cidade, já não como simples museus de tutela 
autárquica, mas como museus de uma tipologia 
muito específica dedicada a contar a história e 
também a acompanhar os tempos recentes dos cen-
tros urbanos.
A mudança do nome foi um simples ato de clarifi-
cação e de simplificação: o de colocar a palavra 
Lisboa na sua designação, pois só Museu da Cidade 
pode ser de qualquer cidade portuguesa e não só, e 
o de tornar o nome o mais curto e direto possível – 
um museu sobre Lisboa. Também aqui seguimos as 
tendências de alguns museus de cidade que mudar-
am recentemente os seus nomes para, por exemplo, 
Museu de Amesterdão, Museu de Londres, Museu de 
Helsínquia, Museu de Copenhaga, Museu de Frank-
furt, Museu de Moscovo, etc.
O anúncio do novo nome foi acompanhado da apre-
sentação da nova missão e dos objetivos do Museu, 
da clarificação da sua estrutura polinucleada, com 
mais dois núcleos do que antes, bem como da apre-
sentação da nova equipa de direção e de coorde-
nação.

Os vários núcleos que compõem o Museu teriam, 
com certeza, espólios diferenciados e dinâmicas 
de funcionamento diferentes, quer ao nível da 
gestão propriamente dita, quer ao nível do estudo, 
da investigação e da inventariação das coleções. 
Como tudo se processa sob este novo modelo?
Não diria tanto assim. Os então Museu do Teatro 
Romano e Museu Antoniano estavam sob a mesma 
direção do Museu da Cidade, sob a mesma equipa 
técnica e com coleções documentadas num mesmo 
sistema de inventário. A direção era apenas uma 
para todos os museus municipais (incluindo também 
o Museu Bordalo Pinheiro).
Com o novo modelo de gestão do Museu de Lisboa, 
foi definida a estrutura seguinte: o Museu tem cinco 
núcleos, cuja sede é no Palácio Pimenta, onde con-
tinuará a estar patente uma exposição diacrónica de 
longa duração, e os restantes são o Teatro Romano, 
o Santo António, o Núcleo Arqueológico da Casa dos 
Bicos e o Torreão Poente do Terreiro do Paço. A 
direção é uma, mas é partilhada com três coordena-
dores dos principais núcleos, o Palácio Pimenta, o 
Teatro Romano e o Santo António, que passaram 
assim, ao contrário da situação anterior, a ter 
capacidade de programação própria. Somos assim 
quatro pessoas a dirigir e a programar o Museu de 
Lisboa, museu de grande dimensão, coadjuvados 
por toda a equipa. A gestão é feita a nível micro por 
cada uma das unidades orgânicas e a nível macro 
pela direção do Museu.

Muitos dos museus municipais e até nacionais 
debatem-se com o eterno problema das políticas 
de incorporação seguidas ao longo dos anos. O 
Museu de Lisboa não é uma exceção. Que práticas 
têm sido seguidas?
Sendo um museu municipal muito antigo, o seu 
acervo é muito vasto, com cerca de setenta mil bens 
móveis, e muito diversificado. Embora não tenhamos 

ainda uma política de incorporações formal, o que 
será efetuado em breve, as práticas seguidas têm 
ido no sentido de apenas recebermos no acervo 
bens patrimoniais diretamente relacionados com a 
vocação do Museu, quando doados ou transferidos. 
Por outro lado, temos tentado adquirir, dentro das 
limitadas possibilidades financeiras, alguns bens 
que vão ajudando a complementar as coleções, 
nomeadamente documentos, estatuária ou pintura 
históricos e, pontualmente, arte contemporânea. O 
importante é manter a coerência entre a vocação ou 
a missão do Museu e o seu acervo, o que não é fácil 
de fazer num museu público multidisciplinar com 
uma história tão longa.

Um museu de cidade é, por natureza, um guardião 
das memórias dessa mesma urbe. Que balizas 
cronológicas podem ser estabelecidas no Museu e 
de que forma essas memórias estão materializadas 
nas suas coleções?
As balizas cronológicas são as mais vastas que é 
possível: desde a pré-história à atualidade, pois a 
história de Lisboa tem origens em povoados 
pré-históricos. A investigação das coleções 
existentes, bem como as novas incorporações vão 
complementando épocas mais frágeis. De qualquer 
modo, há períodos claramente mais fortes e que 
devemos promover, como os séculos XVII e XVIII e 
fases posteriores dos séculos XIX e XX até à era 
presente.

A estratégia do Museu de dar a conhecer a história 
da cidade tem passado pela realização de projetos 
expositivos nos vários equipamentos de que 
dispõe. Que outras iniciativas estão previstas, a 
médio ou a longo prazo, para prosseguir com essa 
missão?
Uma das grandes alterações efetuadas desde 2015 
foi a preparação e a apresentação sistemática de 
exposições temporárias sobre Lisboa nos dois 
espaços para o efeito, o Pavilhão Preto do Palácio 
Pimenta e o Torreão Poente do Terreiro do Paço. 
Nestas exposições, têm sido abordadas temáticas 
não apresentadas antes e tem sido tentado um 
equilíbrio entre assuntos de história mais recuada e 
temas contemporâneos e disciplinarmente transver-

sais. Dou alguns exemplos de exposições dos 
últimos dois anos: Varinas de Lisboa – Memórias da 
Cidade; A Luz de Lisboa; Fragmentos de Cor – Azule-
jos do Museu de Lisboa; Quando Lisboa Treme – De 
1755 à Cidade Resiliente; A Lisboa Que Teria Sido; 
Debaixo dos Nossos Pés – Pavimentos Históricos de 
Lisboa.
Deve ser ainda ressalvada a também sistemática 
renovação das exposições de longa duração, as 
quais acompanharam as obras de total remodelação 
dos conteúdos, da museografia e das acessibili-
dades já efetuadas nos núcleos do Teatro Romano e 
do Santo António, sendo que se seguirão o Palácio 
Pimenta e o Torreão Poente do Terreiro do Paço.
A par dos projetos expositivos, os quais contêm a 
montante projetos de investigação e de documen-
tação, o Museu tem desenvolvido novos conteúdos e 
novos modelos de atuação ao nível da oferta educa-
tiva, dos projetos comunitários de proximidade e 
dos projetos internacionais. Acrescentamos uma 
não menos importante estratégia de comunicação 
consistente, não só de todas as exposições, como 
também das múltiplas atividades educativas para 
público escolar e não escolar, jovens e adultos, e 
ainda de todos os eventos promovidos pelo Museu 
que proporcionam uma oferta complementar à 
restante expositiva e educativa.
Todo este trabalho é constantemente desenvolvido 
em parceria com outras instituições e outros 
indivíduos, não só por uma questão de melhor 
gestão dos recursos, mas mais ainda para aumentar 
a qualidade, o espírito crítico e a inovação da oferta 
museológica aos diversos públicos.
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