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1. Introdução 

Podemos definir a conservação preventiva como um conjunto de medidas e ações que 

tenham como objetivo prevenir ou retardar futuras deteriorações ou perdas que possam 

ocorrer num bem ou conjunto de bens culturais. Estas medidas e ações são indiretas, não 

interferindo com os materiais e estruturas dos bens. Não modificam a sua aparência.
1
  

Esta disciplina deve ser uma das prioridades nas atividades de um museu, evitando a 

realização de intervenções curativas dispendiosas e aumentando a longevidade de uma 

coleção.    

Segundo o artigo 28.º da Lei-Quadro dos Museus Portugueses (Lei n.º 47/2004, de 19 de 

Agosto) “…A conservação dos bens culturais incorporados obedece a normas e 

procedimentos de conservação preventiva elaborados por cada museu…”.  

Este documento visa contribuir para salvaguarda da realidade do acervo do Museu 

Municipal de Loulé, definindo um conjunto de ações e medidas para minimizar, evitar e 

controlar eventuais causas de degradação.  

As Normas e Procedimentos de Conservação Preventiva do Museu Municipal de Loulé 

devem ser do conhecimento de todos os funcionários que trabalham direta ou 

indiretamente com o Museu. Este documento é um documento aberto, podendo ser 

revisto e alterado sempre que se achar necessário conforme as novas realidades do 

museu.  

O Plano foi redigido em conformidade com a publicação “Plano de Conservação 

preventiva – bases orientadoras, normas e procedimentos”, publicado em 2007, pelo 

antigo Instituto dos Museus e da Conservação. 

 

I. CARATERIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DE LOULÉ 

O Museu Municipal de Loulé inaugura um primeiro pólo sobre a Cozinha Tradicional em 

1991 e quatro anos depois, a 25 de maio, inaugura o núcleo sede dedicado à arqueologia. 

É inaugurado com a denominação Museu Municipal de Arqueologia de Loulé, com uma 

vertente marcadamente arqueológica, devido à grande coleção de materiais arqueológicos 

que existiam já desde o século XIX. No entanto, a existência de colecções das mais 

variadas vertentes cientificas e a implementação da Lei-Quadro dos Museus Portugueses 

(nº.47/2004) despoletaram uma reestruturação da sua denominação, bem como dos seus 

serviços, pare se poder assumir como Museu de território, que se organiza de forma 

polinucleada.  

O Museu municipal de Loulé estabelece um programa polinucleado, abrangendo o 

percurso histórico-patrimonial do concelho, através dos vários pólos museológicos que 

funcionam em rede. Estes contribuem para potenciar os recursos histórico-patrimoniais 

concelhios com vista à sua divulgação junto dos diferentes públicos, proporcionando o 

seu conhecimento, protecção e valorização, contribuindo para a construção de uma 

identidade ativa e impulsionadora do desenvolvimento das comunidades locais. 

Em 1991 abre o Pólo Museológico da Cozinha Tradicional, que recria tradições e 

preserva objetos outrora utilizados nas cozinhas da serra algarvia. 

                                                           
1
 http://www.icom-cc.org/242/about-icom-cc/what-is-conservation/#.VlWp3NLhBkg, consultado a 

novembro de 2015. 

http://www.icom-cc.org/242/about-icom-cc/what-is-conservation/#.VlWp3NLhBkg
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A 16 de dezembro de 1998 nasce o Pólo Museológico dos Frutos Secos, numa antiga 

fábrica de transformação e comercialização de frutos secos (figos, amêndoa e alfarroba). 

A 13 de março de 2002 inaugura o Pólo Museológico de Salir (abriu regularmente ao 

público a 18 de maio de 2006), nasce da necessidade de preservar e divulgar as estruturas 

arqueológicas colocadas a descoberto aquando das escavações realizadas pela arqueóloga 

Helena Catarino, junto às ruinas do Castelo de Salir, bem como os vários objetos do 

período islâmico aí encontrados. Este espaço mostra a importância estratégica de Salir 

durante o período da conquista do Algarve aos Mouros.  

A 30 de Abril de 2009 inaugura o Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de 

Alte, que pretende ser um elemento dinamizador da aldeia de Alte. 

A 18 de maio de 2012 inaugura o Pólo Museológico da Água, em Querença, que pretende 

revitalizar e dar a conhecer os antigos moinhos de água e as paisagens naturais de 

Querença com uma conjugação de multimédia complementada com percursos pedestres.       

Desta forma o Museu Municipal de Loulé assume por esta denominação o conjunto 

constituído pela sede e por todos os pólos museológicos criados: Cozinha Tradicional; 

Frutos Secos; de Salir, Cândido Guerreiro e Condes de Alte e, por último, Água, em 

Querença.    

 

1. Clima 

Portugal continental, baseado nas normais climatológicas
2
 de 1961/90, tem uma 

temperatura média anual de cerca de 7ºC nas terras altas do interior norte e centro e cerca 

de 18ºC no litoral sul.
3
  

No caso mais específico da região do Algarve, esta é caracterizada por um clima ameno, 

com uma amplitude térmica baixa. Os valores máximos (do ano de 1986-2013), das 

médias da temperatura máxima, aconteceram nos meses de Julho e Agosto com 32 ºC. Os 

valores mínimos, das médias da temperatura mínima, com cerca de 5.8ºC no mês de 

Janeiro. Sendo a estação meteorológica de Alte a que registou a média anual das máximas 

mais elevadas (26.6ºC) e, uma das que registou uma média das mínimas mais baixas (5.8 

ºC).  

Em relação à precipitação esta concentra-se sobretudo nos meses de Outubro a Abril 

(88%) tendo porém maior incidência nos meses de Dezembro com 115 mm. Nos meses 

de Julho a Agosto regista-se um período de seca. A humidade relativa do ar varia entre 

54% e 80%. Porém, nos meses de Julho e Agosto, desce durante o dia, para cerca de 

20%. Encontramos um clima mediterrâneo com muita insolação (3339 horas de sol), 

temperatura e humidade relativa mediana. A média anual acumulada de precipitação na 

região do Algarve foi de 578 litros/m
2
.
4
 

 

2. Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

                                                           
2
 Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), designam-se por normais climatológicas os 

apuramentos estatísticos em períodos de 30 anos que começam no primeiro ano de cada década (1901-30, 

1961-1990, etc). 
3
 https://www.ipma.pt/pt/educativa/tempo.clima/index.jsp?page=clima.pt.xml, consultado em agosto de 

2015. 
4
http://www.drapalg.min-agricultura.pt/ema/images/artigos/DRAPALG%20EMAs%20-

%20clima%20no%20Algarve.pdf, consultado a agosto de 2015. 

https://www.ipma.pt/pt/educativa/tempo.clima/index.jsp?page=clima.pt.xml
http://www.drapalg.min-agricultura.pt/ema/images/artigos/DRAPALG%20EMAs%20-%20clima%20no%20Algarve.pdf
http://www.drapalg.min-agricultura.pt/ema/images/artigos/DRAPALG%20EMAs%20-%20clima%20no%20Algarve.pdf
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Alcaidaria do Castelo, Rua D. Paio Peres Correia, nº17 

 

2.2. Edifício e estado de conservação 

O Museu, núcleo sede, está inserido no rés-do-chão do edifício da antiga alcaidaria (local 

de residência do alcaide) e adossado internamente à muralha do castelo de Loulé. O 

castelo é propriedade do Estado e está classificado como Monumento Nacional desde 

1924. Sobre a sede do Museu Municipal de Loulé funciona o Pólo Museológico da 

Cozinha Tradicional, o Centro de Documentação, como também salas com serviços 

técnicos, uma casa de banho e uma pequena copa para utilização dos funcionários. 

Através do primeiro piso os visitantes têm acesso às muralhas do castelo. Em frente do 

edifício encontra-se um pequeno pátio interior e um poço. 

 

2.3. Área expositiva 

Era inicialmente formada por duas salas com uma coleção de materiais arqueológicos. 

Em 1999 sofreu obras de remodelação e foi-lhe acrescentado uma terceira sala.  

O museu encontra-se no rés-do-chão do edifício da antiga alcaidaria, está assente sobre 

estruturas islâmicas e tem como pano de fundo a todas as salas, do lado poente, a antiga 

muralha islâmica. O teto das duas salas a norte (ver figura 1 em anexo da planta, sala 1 e 

2) é coberto por abóbadas em pedra e tijolo, as paredes em alvenaria de pedra irregular 

argamassado e o chão em lajes de calcário. A sala 3, a sul, tem parte do pavimento em 

vidro, o que permite observar ruínas de uma antiga habitação islâmica. O teto e a parede 

desta são revestidos com massa de cal e areia e pintados com tinta acrílica, o chão é de 

tijoleira. O teto tem um duplo arco construído em pedra e tijolo argamassado. O museu 

tem ao todo quatro portas do lado este, viradas para o exterior - uma na sala 3, outra na 

sala 2 e duas na sala 1 (a entrada faz-se pela sala 1 por porta de vidro). A sala 3 tem uma 

janela aberta no pano de muralha. Todas as portas e janelas são em madeira pintada não 

calafetada.  

O espólio está distribuído por 11 vitrinas. Os fundos e as bases das vitrinas são 

constituídas por painéis móveis de termolaminado, revestidos na cor bege mate. As peças 

são iluminadas por lâmpadas fluorescentes, encobertas por uma grelha de cor creme. As 

lápides e outros materiais pétreos de maiores dimensões estão assentes sobre plintos em 

metal (ferro) depois zincados e pintados de verde-escuro, tal como as vitrinas. 

 

2.3.1. Estado de conservação  

Averiguar o estado de conservação do edifício onde se encontra o espaço museológico é 

muito importante para ditar as medidas mais corretas para a conservação das coleções, 

bem como os fatores de risco.  

Foram observadas nas paredes em pedra do museu: eflorescências brancas, pulverização, 

escamação e esfoliação. Os sais acumulam na estrutura pétrea devido à presença de iões 

solúveis e vão cristalizar sob ou sobre o material pétreo rompendo a estrutura interna e 

provocando pulverização e perdas superficiais. Estas eflorescências transformam-se com 

o tempo, em função da temperatura e humidade, fragilizando o material pétreo. Ressalva-

se que as torres e a muralha do castelo tiveram obras de recuperação em 2008, o que não 
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terá beneficiado, segundo indicações dos técnicos do museu, o estado de conservação das 

paredes e do teto do museu. Este material, por estar pulverulento, liberta poeiras para as 

peças museológicas, como poderá contaminar com sais os objetos cerâmicos e pétreos 

que se encontram junto à parede. O chão em pedra das salas 1 e 2 apresenta desgaste.  

Existe um plano de manutenção/limpeza do espaço desde março de 2014 mas algumas 

vitrinas acumulam poeiras no seu interior devido às poeiras oriundas do material pétreo, 

em especial a vitrina 4, que é limpa semanalmente. Algumas formam ainda um depósito 

branco junto à parte metálica (ver figura 2 em anexo). 

Um dos problemas do edifício é a deficiente calafetagem das janelas e portas, o que pode 

levar ao ataque biológico das peças museológicas. Embora esta seja composta 

maioritariamente por material inorgânico (pedra e cerâmica) também corre o risco de 

infestação microbiológica. Para além de haver um mau isolamento térmico que leva a 

oscilações de humidade relativa e temperatura e à deterioração física do próprio espaço 

museológico.  

A única janela, que se encontra na sala 3, não tem filtro UV nem qualquer proteção 

contra a luz solar. 

 

2.4. Caracterização do espólio 

 

2.4.1. Coleções 

O museu alberga uma exposição de longa duração de objetos da coleção de arqueologia 

distribuída por três salas em 11 vitrinas que segue uma lógica sequencial representada por 

312 objetos que atestam a presença humana no Concelho desde a Pré e Proto-História, 

seguindo-se os períodos da Romanização e da Islamização, na alta Idade Média e, na 

última sala, algumas peças da Idade Média e da Idade Moderna. Acrescenta-se as ruínas 

musealizadas de uma construção islâmica na sala 3.  

A coleção é formada por espólios resultantes de trabalhos arqueológicos de salvamento, 

em áreas urbanas ou costeiras, por acervos correspondentes a projetos de investigação e a 

prospeções mas, também, por achados ocasionais, não raro constituindo ofertas de 

munícipes. Encontramos em exposição objetos de escavações arqueológicas de Loulé 

Velho, Forte Novo (Quarteira), Vinha do Casão (Quarteira), Cerro da Vila (Salir) e 

Castelo de Salir; como também do centro histórico de Loulé (Rua da Barbacã, Travessa 

Martim Farto, Cerca do Convento, Rua Cândido dos Reis, Largo D. Pedro I e Rua das 

Bicas Velhas). Destaca-se ainda, na última sala, bens encontrados em escavações 

arqueológicas realizadas neste mesmo espaço (que vão do séc. XIII-XVII), e ainda bens 

em pedra resultantes de recolha proveniente do Convento da Graça e da igreja Matriz.    

Em exposição temos objetos de diferentes tipos de materiais:  

Orgânicos: osso e marfim. 

Inorgânicos: metais, pedra, cerâmica.  

 

2.4.2. Estado de conservação 

As peças museológicas encontram-se em bom estado de conservação, tendo algumas 

delas já sido intervencionadas.  
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As peças são iluminadas por meio de lâmpadas fluorescentes. Os bens culturais em pedra 

estão assentes sobre os plintos em ferro pintado e são iluminados por lâmpadas 

fluorescentes e de halogéneo. O antigo bairro medieval, anterior à construção da 

Alcaidaria (estruturas arqueológicas existentes), na sala 3, foi objeto de uma intervenção 

de limpeza no ano de 2014 (de 22 de Janeiro a 5 de Março) uma vez que se encontrava 

fragilizado devido a uma intensa colonização biológica (desinfestado com Preventol RI 

80). Optou-se, aquando desta intervenção, por substituir dois dos vidros por umas grelhas 

metálicas para haver uma melhor circulação de ar. Estas medidas, embora benéficas, 

ainda não são suficientes, pois as ruínas aparentam estar a desenvolver nova colonização 

biológica. Destaca-se que as ruínas são iluminadas por quatro holofotes com lâmpadas de 

halogénio.   

 

3. Pólo Museológico da Cozinha Tradicional. 

Morada: Alcaidaria do Castelo. Rua D. Paio Peres Correia, nº 17, 8100-564 Loulé 

 

3.1.  Espaço expositivo e estado de conservação 

O Pólo Museológico da Cozinha Tradicional, aberto em 1991, encontra-se instalado 

numa única sala, no primeiro piso do edifício da antiga alcaidaria, como já referido 

anteriormente.  

A sala tem uma chaminé que não está isolada, permitindo facilmente a entrada de insetos 

e, no seu interior, as paredes apresentam fissuras, lacunas, pulverização, que libertam 

poeiras para as peças museológicas. O chão é em tijoleira e as paredes são pintadas com 

tinta acrílica. Tem duas portas, uma a sul que dá acesso à cozinha tradicional e outra a 

este que dá acesso à casa de banho e aos serviços técnicos. A entrada para a reserva do 

Centro de Documentação, para os serviços técnicos, casa de banho e pequena copa (para 

utilização dos funcionários) faz-se por esta segunda porta. Os funcionários têm de passar 

pelo Pólo Museológico para ter acesso a estes espaços. A cozinha tradicional tem ainda 

uma janela apenas coberta por uma fina cortina e sem filtros U.V. As portas e janelas são 

em madeira pintada não calafetada, permitindo facilmente a entrada de insetos. A sala 

está sujeita a grandes oscilações de temperatura entre os meses de Inverno e de Verão, 

pois não há qualquer controlo ambiental neste espaço. Acresce-se que não há registo de 

infiltrações nos dias de chuva.  

Em relação à iluminação, para além da iluminação natural, o espólio também é iluminado 

por luz artificial (halogéneo e fluorescente). Tem uma vitrina em vidro e madeira para 

exposição de imagens impressas. 

 

3.2. Caracterização do espólio 

 

3.2.1. Coleções 

O Pólo Museológico da Cozinha Tradicional é composto por uma exposição de longa 

duração de objetos etnográficos proveniente de doações feitas por particulares e alguns 

objectos comprados. Ao centro da sala, encontram-se expostas cópias fotográficas sobre o 

ambiente tradicional de uma cozinha. 
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Encontramos diversos materiais: 

Orgânicos: esparto, palma, verga, madeira, têxteis, fotografia e cortiça.   

Inorgânicos: cerâmica, metal, pedra e vidro. 

Tem também objetos compósitos e uma cabaça. 

  

3.2.2. Estado de Conservação 

As peças que aparentam problemas de maior são os materiais orgânicos de madeira: há 

peças que já foram tratadas devido a infestação. A cozinha tradicional costuma também 

ter exposto material orgânico (pão e plantas), o que poderá atrair insetos e por 

conseguinte infestar a coleção.  

A maioria das peças expostas encontra-se fora de vitrinas, em contacto direto com a 

parede, com o chão, sobre plintos em madeira, em escaparates de madeira pendurados na 

parede, ou ainda mesmo sobre pedra. Destaca-se aqui o aumento do risco de furto ou 

vandalismo.  

O pólo museológico tem um armário fechado em madeira com duas portas de vidro, o 

interior está pintado com tinta branca e algumas peças, na sua maioria em cerâmica, 

metal e vidro, estão assentes diretamente sobre esta tinta, sobre madeira, ou então sobre 

um papel ácido.  

 

4. Centro de Documentação  

Alcaidaria do Castelo. Rua D. Paio Peres Correia, nº 17, 8100-564 Loulé 

 

O Centro de Documentação é especializado em história local e regional, estudos de 

carácter etnográfico e antropológico. No Centro de Documentação os utentes poderão 

consultar a hemeroteca, o espólio da fototeca, bibliografia variada e outras informações 

sobre personalidades, associações, acontecimentos e toponímia. Do mesmo modo, 

procede-se ao apoio à investigação e execução de trabalhos para todos os níveis 

académicos e actividades de extensão cultural como conferências, exposições, momentos 

musicais, visitas orientadas e outros. 

Do Centro de Documentação fazem parte uma Reserva e uma Sala de Leitura.  

 

4.1. Sala de reserva do Centro de Documentação 

  

4.1.1. Espaço e estado de conservação 

A reserva do centro de documentação foi instalada em 1990 num dos compartimentos 

interiores da alcaidaria do castelo. Esta é constituída por duas salas ligadas por uma porta 

em madeira: uma das salas tem 22 m
2
 e a outra 10,8 m

2
 (nesta última encontram-se 

acondicionados negativos e provas fotográficas). As salas têm duas janelas e uma porta 

em madeira pintada não calafetada que estão sempre fechadas. As janelas, uma para cada 

sala, são fechadas com portadas de madeira e com cortinas a pano-cru. Neste espaço há 

um controlo das condições ambientais, com ar condicionado e desumidificador. As 

paredes, sobretudo junto à muralha, apresentam cristalização de sais, levando ao 

empolamento, destacamento e falta de aderência da tinta plástica (figura 3 e 4 em anexo). 
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É usado um termohigrómetro digital para controlo da humidade relativa e temperatura. O 

chão é em ladrilho e a reserva é iluminada por lâmpadas fluorescentes.  

 

4.1.2. Caracterização do espólio 

 

4.1.2.1. Coleções 

A reserva contém a videoteca, fototeca, hemeroteca e biblioteca. 

Destaca-se o espólio do Padre Guerreiro e de Pedro de Freitas, que correspondem a uma 

considerável percentagem do espólio da reserva. A coleção de Padre Guerreiro é 

constituída essencialmente por material fotográfico: com cerca de 70000 negativos em 

suporte de vidro ou película (acetato), para além das provas em papel ainda não 

contabilizadas e um conjunto de faturas. Estão contabilizados cerca de 70060 objetos, 

estando alguma parte da coleção na reserva principal do Museu Municipal de Loulé 

(material fotográfico). Em relação à coleção de Pedro de Freitas a doação foi feita pelo 

próprio em 1982, entregando uma lista com os objetos que pretendeu doar para uma 

futura “Casa Museu Pedro de Freitas”. Esta coleção deu entrada no Museu de Loulé em 

1985, e é constituída por objetos e documentos alusivos à Primeira Guerra Mundial, 

Carnaval de Loulé, Festa da Mãe Soberana e partituras musicais relativas às bandas 

filarmónicas louletanas. É composta maioritariamente por documentos gráficos e 

fotografia. 

No que respeita à hemeroteca, esta é constituída por diversos jornais, revistas e outros 

periódicos de interesse local e regional, a maioria provém da região do Algarve. 

Na reserva encontramos ainda monografias e bens provenientes de exposições. A reserva 

é maioritariamente composta por documentos gráficos, audiovisuais e fotografias. 

Existem também, em menor número, objetos compostos por diversos materiais, desde 

cerâmica, vidro, madeira, metal, quadros, galhardetes, entre outros.  

 

4.1.2.2. Estado de conservação 

O espólio de documentos gráficos encontra-se em bom estado de conservação. O mesmo 

não se pode dizer do espólio fotográfico, sobretudo no que se refere aos negativos em 

película (acetato), que se encontram em mau estado de conservação. Os negativos 

apresentam ondulações resultantes de exposição a variações das condições ambientais 

(figura 5 em anexo). Estes encontram-se acondicionados em estantes metálicas que se 

encontram encostadas às paredes com sais.  

Os negativos em vidro e película estão armazenados em contentores plásticos de material 

inerte e/ou em caixas em cartão. Estes estão separados individualmente por papel acid-

free e em grupos por cartão acid-free. Há o cuidado de utilizar materiais próprios de 

conservação para o acondicionamento, como capas em cartão acid-free e poliéster 

(melinex®), bolsas de poliéster e fitas de nastro. Algumas caixas são tapadas com papel 

acid-free para evitar a acumulação de poeiras. 

Os negativos já tratados (digitalizados e limpos) foram reacondicionados em caixas em 

metal (figura 6 em anexo). Nestas caixas, os negativos em vidro foram protegidos com 

papel acid-free e atados em grupos com fita de nastro ou acondicionados em bolsas de 
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poliéster. No caso dos negativos em acetato foram acondicionados individualmente em 

bolsas de poliéster (figura 7 e 8 em anexo). 

Não há registo de atividade biológica. A temperatura e humidade relativa são 

monitorizadas com termohigrómetro móvel digital e controlados por meio de ar 

condicionado. 

Algum espólio de documentos gráficos, como jornais e plantas, apresenta ou poderá 

apresentar a longo prazo deformações físicas (vincos ou dobras) devido ao mau 

armazenamento e acondicionamento. Verifica-se que alguns livros ou documentos 

avulsos são maiores que as próprias prateleiras e encontram-se encostados à parede 

(figura 9 em anexo). 

 

4.2.  Sala de Leitura do Centro de Documentação  

A sala de leitura de planta retangular tem uma área de 30,55m
2
, duas janelas de vidro 

viradas a nascente e duas portas em madeira. Uma porta dá acesso à Sala Polivalente e 

outra dá acesso a uma pequena arrecadação. Tem armários em madeira encostados à 

parede onde estão acondicionadas monografias sobre a história local e regional. Neste 

espaço é feita a consulta de obras.  

 

5. Reserva do Museu Municipal de Loulé 

Rua José Afonso; cave, 8100-593 Loulé 

 

5.1. Edifício e estado de conservação  

A reserva do museu está instalada numa cave, sob a Biblioteca Municipal de Loulé, e a 

sua entrada faz-se a sul, por um parque de estacionamento de uso comunitário e acesso 

condicionado. A este encontra-se o depósito da biblioteca e a oeste uma casa de banho 

pertencente ao parque de estacionamento. A reserva tem no seu interior um sistema de 

ventilação. 

Até ao momento, o quadro de eletricidade, que também pertence ao parque de 

estacionamento, está instalado no interior da reserva. Isto vai ser alterado e a parte 

elétrica pertencente ao parque vai ser alterada e mudada para o exterior. A reserva tem 

apenas uma única porta de entrada em metal (corta-fogo).  

Há registo de infestação por térmitas num pilar em cimento do depósito e junta de 

dilatação que percorre toda a sala e, que já foi desinfestado. O chão é em pedra e o espaço 

é iluminado por luz fluorescente. No teto do edifício encontramos expostos vários tipos 

de canalização, que pertencem à Biblioteca: desde esgotos, a canalização para incêndio e 

desinfestação. 

 

5.2. Caracterização do Espólio 

  

5.2.1. Coleções  

O acervo do Museu Municipal de Loulé tem vindo a ser constituído maioritariamente por 

doação, compra, achado, recolha ou legado, tendo também o material proveniente de 

intervenções arqueológicas um peso significativo. Deste acervo fazem parte materiais de 
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diversas categorias que se podem agrupar em três grandes grupos: arqueologia, etnografia 

e história local.  

Na actualidade, de acordo com o que se encontra registado, as coleções do Museu 

Municipal de Loulé agrupam-se em: 

 

 Aires Lemos Tavares – legado de Marília do Resgate Faísca Tavares, sua esposa, 

constituído por mobiliário, lanças africanas (madeira e metal), fotografias e livros. 

Integrou o acervo do Museu em 1998. Composto por 26 objetos. 

 

 Arqueologia – Esta coleção integra material arqueológico diverso, com cerca de 

3553 objetos, (fauna, cerâmica, metal, vidro, entre outros.) proveniente de doações de 

particulares, de recolha e de escavações arqueológicas promovidas pela autarquia. 

Tem vindo a ser constituída desde a década de 30 do século XX.  

 

 Arte contemporânea – A partir da década de 90 do século XX a Camara Municipal 

de Loulé promoveu um programa regular de exposições de arte, que resultaram numa 

coleção com 230 objetos proveniente, na sua maior parte, de doações, que integraram 

o acervo do Museu. Existem também obras que foram compradas pela Câmara 

Municipal de Loulé.  

 

 Atlético – Com a aquisição do edifício que pertenceu até à década de 80 à 

coletividade o seu espólio foi incorporado no Museu em 2013. É constituído por dois 

estandartes e livros. 

 

 Brinquedos Tradicionais – adquiridos por doação ou compra, na sua maioria são 

brinquedos de lata. Esta coleção começou a ser constituída em 1987. 

 

 Câmara Municipal de Loulé (CML) – composta por mobiliário nobre e 

equipamento de escritório diverso utilizado na Câmara Municipal desde os finais do 

século XIX e também por plantas, ofertas, diplomas e outro tipo de material oferecido 

aos sucessivos presidentes e executivo. Com cerca de 44 objetos. 

 

 Cineteatro – criada com o início das obras de requalificação daquele espaço, entre 

2008 e 2011. O material móvel aí existente foi depositado na reserva do Museu para 

tratamento e inventariação. É composto por 450 objetos, por mobiliário, material de 

som, luz e projecção, discos, documentação, entre outros.  

 

 Eduardo Santos – Doação de um familiar é composta por moldes de chaminés em 

barro, chaminés em gesso e moldes de figuras de presépio em barro. Este espólio 

formado por 61 peças integrou acervo museológico em 1995. 

 

 Etnografia – 679 peças provenientes de doação de particulares ou compradas pela 

autarquia. Esta coleção começou a constituir-se na década de 80 do século XX. 
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 Filipa Faísca – Bonecos em trapo representando atividades tradicionais comprados 

pela Câmara Municipal de Loulé nos anos 90 do século XX. 

 

 José Corpas Viegas - Doação de particular. Parte da coleção que se encontra na 

reserva é composta por cerca de 35 peças: equipamento fotográfico que deu entrada 

no Museu em 2005.  

 

 Paleontologia – Iniciada em 1985 a partir de doações de particulares, é constituída 

por cerca de 25 peças de fósseis diversos.  

 

 Padre Guerreiro – Doada por sua filha Maria Francisca Guerreiro. Parte da coleção 

que se encontra na reserva é constituída por máquinas fotográficas e diverso material 

proveniente do estúdio deste fotógrafo. Integrou o acervo do Museu em 1992.  

 

 Sapateiros – Materiais provenientes sobretudo de doação de particulares. É 

constituída por instrumentos para a confeção de calçado, sapatos, estandarte do 

Sindicato dos Sapateiros e documentação. Começou a ser constituída nos anos 80 do 

século XX. 

 

 Sociedade Musical União Marçal Pacheco - Com a extinção desta instituição os 

materiais (fardas, instrumentos musicais e outros objetos de apoio à atividade da 

banda) foram doados pelos seus membros ao Museu. Começou a constituir-se nos 

anos 80 do século XX e os últimos objetos desta coleção foram entregues em 2005. 

Com cerca de 64 bens culturais.  

 

 Barracha – Coleção doada pelo Sr. Barracha, comerciante e artesão de cobre. É 

constituída por objetos vários (ferramentas, material em cobre, bancadas, entre 

outros) que faziam parte da oficina localizada na Rua 9 de Abril. 

 

 José Viegas Gregório – Coleção doada pelo filho. É composta por livros, jornais, 

material da Festa da Espiga (Salir), panfletos, cartazes, calendários, entre outros. 

 

 Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva – Coleção que foi depositada no 

Museu Municipal aquando da retirada de todos os objetos e equipamentos da antiga 

sede desta instituição (Solar dos Azevedos) para fecho do edifício devido ao mau 

estado de conservação em que se apresentava. Todos os objetos serão devolvidos 

quando a instituição voltar a ter uma sede nova própria para o efeito. Entre todos os 

objetos encontram-se estantes, bancos, instrumentos, caixas de instrumentos, pautas, 

documentos vários, entre outros. Com cerca de 36 peças. 

 

 Dr. Monteiro Baptista – Coleção composta por livros e revistas de direito e livros 

escolares antigos. 

Em termos de materiais estes podem-se englobar em três grandes grupos tipológicos. 
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Orgânicos: têxteis; madeira; documentos gráficos; couro; osso; pintura sobre tela e 

polímeros. 

Inorgânicos: pedra; cerâmica; gesso; metais; vidro; azulejo. 

Objetos de coleção com materiais compósitos: arte contemporânea; objetos etnográficos; 

instrumentos musicais; calçado; materiais fotográficos (equipamentos), entre outros. 

 

5.2.2. Estado de conservação 

As peças que integram o espólio do museu tiveram as mais diversas proveniências e 

encontramos todo o tipo de materiais. Não sendo possível analisar neste trabalho o 

processo de degradação de todas as peças realizaremos apenas uma descrição geral do 

estado de conservação das suas principais coleções.  

 

Destacamos, em grande número, o espólio de documentos gráficos de José Viegas 

Gregório acondicionado diretamente sobre estantes metálicas. Dentro desta coleção 

evidenciam-se jornais em grande número, do século XX, separados por anos e colocados 

uns sobre os outros. Estão em regular estado de conservação. Os jornais são compostos 

por papel de fraca qualidade (pasta de madeira não purificada) e deterioram-se 

rapidamente com o tempo. As impurezas do papel quando expostas à luz, humidade 

relativa e poluentes promovem a sua descoloração e acidificação, o papel amarelece e 

torna-se quebradiço.  

Os objetos de arqueologia estão em bom estado de conservação, em acondicionamento 

provisório (em caixas de PVC ou cartão, envoltos com papel de cozinha, papel higiénico, 

ou ainda dentro de sacos de plástico como é o caso da cerâmica). Os metais 

(maioritariamente ferro e ligas de cobre) aparentam estar estáveis, sem corrosão ativa. No 

caso dos vidros arqueológicos estes encontram-se frágeis e iridescentes.   

Os objetos de etnologia estão em relativo estado de conservação. Destaca-se um fole em 

couro que se encontra quebradiço e com sujidade acumulada. Em relação aos objetos em 

madeira é preciso ter uma atenção especial pois já houve registo de casos isolados de 

ataque de insectos xilófagos. 

Em relação aos têxteis, (da coleção dos sapateiros, Filipa Faísca, Sociedade Musical 

União Marçal Pacheco) estes estão em bom estado de conservação. Para a conservação 

dos têxteis é utilizado pimenta preta.  

 

As coleções encontram-se a ser acondicionadas na reserva por diferenciação de materiais, 

através da reorganização do espaço utilizando materiais próprios de conservação 

(melinex®, um filme transparente de poliéster; Cell-Aire®, uma espuma de polietileno; 

BubbleWrap®, mais conhecido por plástico bolha, polietileno de baixa densidade; paper 

tissue). Estas estão distribuídas por estantes metálicas, por estantes compactas móveis 

(quadros), e ainda um arquivador horizontal (grandes documentos e têxteis). Os 

elementos pétreos como os objetos de madeira de maiores dimensões serão armazenados 

sobre paletes em madeira que por sua terão um material intercalar em vinil (livre de 

ftalatos). 

Não há registo de controlo ambiental de humidade relativa e temperatura. 
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Coleções 
Estado de 

conservação 

Aires Lemos Tavares bom
5
 

Arqueologia bom 

Arte contemporânea bom 

Atlético bom 

Brinquedos Tradicionais bom 

Câmara Municipal de Loulé 

(CML) 
regular

6
 

Cineteatro bom 

Eduardo Santos bom 

Etnografia regular 

Filipa Faísca bom 

José Corpas Viegas bom 

Paleontologia bom 

Padre Guerreiro bom 

Sapateiros bom 

Sociedade Musical União Marçal 

Pacheco 
bom 

Barracha regular 

José Viegas Gregório regular 

Sociedade Filarmónica Artistas de 

Minerva 
bom 

Dr. Monteiro Baptista bom 
Estado de conservação das coleções da reserva 

 

6. Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Rua Gil Vicente, nº14, 8100-564 Loulé 

 

6.1.  Edifício/espaço museológico e estado de conservação 

Este espaço é testemunho de uma atividade que se desenvolve no concelho de Loulé e 

que tem vindo a decair nas últimas décadas: cultivo e transformação de frutos secos 

(principalmente o figo, a amêndoa e a alfarroba). O edifício correspondia a uma pequena 

unidade fabril de produção e comercialização de frutos secos, desativada nos anos 90 do 

século XX. Foi arrendada e adaptada para fins museológicos e inaugurada em Dezembro 

de 1998. O edifício está instalado entre dois edifícios de habitação e tem a fachada virada 

para sudoeste, de frente para a Rua Gil Vicente. Nas costas encontram-se um pátio 

interior com jardim e habitações.  

O espaço museológico desenvolve-se à volta de dois equipamentos principais: uma 

máquina de partir amêndoa e outra de triturar alfarroba. O pólo museológico é formado 

por uma única sala de planta retangular, mede cerca de 120m
2
, com teto em traves de 

madeira, telhas vermelhas e telhado de duas águas. O telhado tem duas telhas translucidas 

                                                           
5
 Bom estado de conservação - Apresenta um bom estado de conservação. Não apresenta deterioração 

activa. Poderá necessitar de algumas intervenções menores. Não ocorrerão alterações se forem 

implementadas boas práticas de Conservação Preventiva. 
6
 Regular estado de conservação - Apresenta um estado de conservação razoável, com algumas patologias 

activas mas de importância menor. Necessita de tratamento conservativo. 
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para a entrada de luz e o espaço é iluminado com lâmpadas fluorescentes e de halogéneo. 

Em frente, na fachada, encontramos duas portas de madeira pintada não calafetada, a 

marcar os extremos opostos das confrontações. A entrada faz-se pela porta do lado direito 

com guarda-vento de vidro. O pólo museológico tem ainda uma casa de banho e o chão é 

em pedra.  

Houve registos de infiltrações nas paredes do edifício, entretanto algumas telhas partidas 

foram substituídas, como também um cano para o escoamento de águas. A tinta das 

paredes encontra-se a destacar em algumas zonas. O edifício não tem sistema de controlo 

ambiental. Este pólo museológico funciona como um centro interpretativo, onde com 

frequência são realizados workshops relacionados com a doçaria tradicional e ou com 

atividades de palma e esparto. 

  

6.2. Caracterização do espólio 

 

6.2.1. Colecções e estado de conservação 

Encontramos uma máquina de partir amêndoa e duas de triturar alfarroba. Duas das 

máquinas mecanizadas, de maiores dimensões, estão preparadas para funcionar e 

encontram-se em bom estado de conservação, com materiais desde a madeira ao metal. 

As máquinas requerem uma manutenção regular para permitir o seu funcionamento. Há 

ainda uma máquina manual, em metal, de menor dimensão para triturar alfarroba em bom 

estado de conservação. Relacionados com estes surgem outros objetos: dois quadros, uma 

balança com pesos (metal e madeira); cestaria; sacas; um carro de mão (madeira); entre 

outros. Os objetos estão em bom estado de conservação. Encontramos ainda materiais 

orgânicos desde figos, amêndoas e alfarrobas e bolos confecionados com estes 

ingredientes.  

 

7. Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Rua Condes de Alte, 8100-012 Alte  

 

7.1. Edifício e estado de conservação 

O edifício do Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte encontra-se 

instalado na antiga casa dos Condes de Alte adaptado a espaço museológico no séc. XXI. 

Este edifício foi intitulado durante muito tempo como “Casa do Hospício”, mandado 

construir por D.ª Constança, mulher do 3º Senhor de Alte João Mendes, na primeira 

metade do século XIV. Ao longo dos séculos sofreu acrescentos, sendo formado 

essencialmente por divisões amplas ligadas por um corredor e com chaminé rendilhada. 

No século XIX viveram os feitores da Quinta do Morgado e foi também residência 

temporária dos senhores de Alte até meados do século XX.  

O pólo museológico foi inaugurado a 30 de Abril de 2009, tem uma exposição de longa 

duração, uma sala dos reservados, uma polivalente, e uma de audiovisuais. O edifício 

apresenta problemas de humidade, com precipitação de sais nas paredes e material em 

destacamento. O topo do edifício tem uma faixa envidraçada que percorre toda a parede 

do espaço e por onde entra a luz solar. Este vidro é coberto por uma película exterior de 

filtros U.V., que por usa vez se encontra a destacar e a perder a sua função.  
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Neste trabalho vamos centrar-nos mais especificamente na sala da reserva e do espaço 

expositivo.  

 

7.2. Reserva e estado de conservação 

A reserva consiste numa única sala, tem uma parede envidraçada com varanda. Esta está 

tapada por estores de rolo. O tecto tem ainda uma pequena janela que não está tapada, 

protegida com filtro UV. Tem estantes em madeira e duas vitrinas. A reserva tem sistema 

de climatização. Esta sala tem uma pequena área que serve para digitalizar o espólio 

existente, doado ou emprestado pela população de Alte. 

 

7.2.1. Coleções e estado de conservação 

O acervo do Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte é composto por 

doações e depósitos. Foram doados bens museológicos: do Poeta Cândido Guerreiro pela 

sua família; dos Condes de Alte pelo próprio Condes de Alte; por particulares. 

Encontram-se em depósito alguns bens museológicos pertencentes à Casa do Povo de 

Alte.  

Encontramos desde livros, trajes, têxteis, material etnográfico (em madeira, metal, 

couro), mobiliário, quadros, cerâmica e vidro.  

Os têxteis e documentos gráficos estão em regular estado de conservação. Os têxteis 

expostos em vitrinas estão mal acondicionados com dobras (ver figura 10 em anexo). Em 

relação aos livros estes têm sujidade acumulada e, alguns apresentam a encadernação em 

mau estado de conservação. Os restantes objetos museológicos estão em bom estado de 

conservação.  

 

7.3. Espaço expositivo e estado de conservação 

O espaço expositivo é formado por um longo corredor com lareira, ligado à sala 

polivalente. Do edifício original fazem parte as paredes e chaminé. Este espaço sofre 

problemas de infiltrações, ao observar as paredes há tinta a destacar com precipitação de 

sais. A partir deste corredor temos ainda acesso à reserva, a um bar e ao terraço. A sala 

tem cinco janelas estanques em metal. Há peças na exposição que estão expostas à luz 

solar. Dois expositores estão ligados a janelas viradas para o exterior: um com busto em 

gesso e outro com quadro com pintura em papel (nesta última a peça está fechada com 

outra janela de acrílico). A iluminação (luz fluorescente) está instalada fora das vitrinas 

em metal. Com duas portas em madeira não calafetada que dão acesso à rua, uma 

pertencente ao terraço e outra à entrada no edifício.  

 

7.3.1. Espólio e estado de conservação  

A exposição é de longa duração e nas vitrinas estão expostos sobretudo documentos 

gráficos. Encontramos também outros materiais desde metal, têxtil, couro, um busto em 

gesso e dois quadros. Alguns livros nas vitrinas estão colocados sobre uma espuma de cor 

cinzenta (espuma de polietileno). Há vitrinas que estão de frente a uma janela que não 

está tapada, expondo os documentos diretamente à luz e às radiações ultravioleta que irão 

desta forma deteriorar-se com o tempo: há tinta de escrita que poderá mesmo desvanecer 
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com o tempo. Os documentos estão colocados diretamente sobre um têxtil de cor 

vermelha no fundo das vitrinas. As peças no geral estão em bom estado de conservação, 

mas se não se implementar medidas de conservação estas podem deteriorar-se com o 

tempo. 

 

8. Pólo Museológico de Salir 

Largo Pedro Dias, 8100-200 Salir 

 

8.1. Edifício, espaço museológico e estado de conservação 

O Pólo Museológico de Salir foi aberto ao público a 18 de Maio de 2006. A área 

contendo ruínas de estruturas islâmicas, mede cerca de 340m
2
, sendo limitada a nascente 

por casa e logradouro de particulares, a sul pelo Largo Pedro Dias e a poente e norte 

pelos restos da muralha do Castelo em pedra e taipa. O edifício, com planta de forma 

retangular, foi construído sobre uma parte das ruínas arqueológicas, numa área 

aproximada de 80 m
2
. 

A estrutura do edifício está assente em apenas seis pontos. O chão do edifício é 

construído todo em vidro transparente ou translúcido, assente sobre retícula metálica, de 

forma a deixar visíveis as ruínas arqueológicas. As paredes dos lados sul, poente e norte 

são todas envidraçadas deixando antever os restos da muralha. As peças metálicas são 

pintadas de cor cinzenta e os revestimentos da parede situada a nascente, e das vitrinas, 

são em madeira de cerejeira envernizada. A entrada pelo edifício faz-se através de 

pequeno átrio descoberto, com dois patamares e degraus. As ruínas do bairro islâmico 

que são visíveis sobre a estrutura em vidro, também podem ser visitáveis pelo lado 

exterior. A partir do interior temos acesso a passadiço metálico aéreo, sobre colunas 

metálicas que permite ver o restante das ruínas. A partir do passadiço parte uma escada 

para acesso às ruinas. A cobertura, metálica, foi revestida com pedra e, no interior existe 

teto falso com climatização artificial.
7
 O pólo museológico tem duas vitrinas.  

As peças nas vitrinas são iluminadas com lâmpadas fluorescentes.  

 

8.2. Caracterização do espólio 

 

8.2.1. Coleções  

Encontramos em exposição cerca de 86 peças arqueológicas dispostas em duas vitrinas. A 

vitrina de maiores dimensões guarda sobretudo espólio cerâmico, exumado nas casas do 

Castelo de Salir. Ilustra diferentes atividade económicas estando representado loiça de 

mesa, raramente vidrada, de cozinha, de armazenamento, e contentores de fogo. 

A segunda vitrina, mais pequena, apresenta também material cerâmico, como também 

grãos de trigo e bolotas em frascos de vidro, artefactos ligados à fiação do linho e ou da lã 

(ponteiros de fusos, torre de roca, fusaíolas, tempereiros) em metal e osso; peças 

relacionadas com atividades lúdicas (marcas de jogo) em barro e com a caça ou com a 

                                                           
7
 GOMES M. V. (2006). Pólo Museológico de Salir; Objectivos, Conceitos e Propostas. Revista do Arquivo 

Municipal de Loulé, nº.11, pp 141-150.  
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guerra (balas de funda, placa de cinturão metálica, pontas de flecha e de virotes de besta) 

em metal e pedra. Encontramos ainda numismática almóada de prata.  

Materiais: 

Inorgânicos: cerâmica, metal e vidro 

Orgânico: osso 

Temos também, por fim, as ruínas arqueológicas: ruínas de casas, com os silos escavados 

no substrato rochoso, arruamentos e canalizações. 

 

8.2.2. Estado de conservação 

Os objetos em exposição nas vitrinas estão em bom estado de conservação. O que levanta 

maior preocupação são as ruínas que estão em muito mau estado de conservação. As 

ruínas que se encontram em pior estado de conservação correspondem à parte que não 

está protegida, está fora do edifício e exposta aos elementos externos. A escavação 

arqueológica foi feita há 20 anos e até à data nunca foi feita uma obra de consolidação 

das estruturas. Muitos silos por exemplo estão a abater. Anualmente é aplicado herbicida 

nas ruínas.   

 

9. Pólo Museológico da Água 

Rua da Capela de Nª. Srª do Pé da Cruz, 8100-129 Querença 

 

9.1. Edifício, espaço museológico e coleção 

O Pólo Museológico localizado na aldeia de Querença foi inaugurado a 18 de Maio de 

2012. Este pequeno espaço ocupa uma antiga casa senhorial provavelmente do século 

XVII, onde funcionou durante muitos anos a Junta de Freguesia. O Pólo funciona como 

um centro de interpretação da região, cuja temática é a água. A partir daqui os visitantes 

partem para outros percursos existentes em Querença relacionados com a água. 

Atualmente conta com uma exposição documental com painéis explicativos e vídeos. O 

edifício está em bom estado de conservação. 

 

A sala maior encontra-se dividida e tem em exposição dois equipamentos ligados à água: 

uma nora e um motor de rega. O chão é em alcatifa sobre tijoleira e o teto em madeira. 

Estes dois elementos estão colocados ao centro na parte norte da que não tem janelas 

sobre uma base em pladur®, e iluminados por luz incandescente. A nora foi comprada 

pela Câmara especificamente para este espaço em 2012 e o motor de rega foi emprestado 

para a exposição. A nora em ferro encontra-se em bom estado de conservação e não 

apresenta problemas de conservação, apenas desgaste devido ao uso. O motor de rega em 

metal está em pior estado de conservação que o anterior, apresenta maior desgaste, 

sujidade acumulada, e produtos de corrosão do ferro. 

As condições ambientais não são controladas.  

 

10. Outros  

 

10.1.  Laboratório de Conservação e Restauro e Depósito do Museu 

Largo D. Pedro I 
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Este espaço, no Largo D. Pedro I, funciona no rés-do-chão sob o auditório do Instituto 

Universitário D. Afonso III e é utilizado para trabalhos de conservação e restauro, bem 

como para o funcionamento de outros serviços técnicos: serviço educativo, de design e de 

arqueologia. Com uma sala de maiores dimensões onde funciona o laboratório de 

conservação e restauro juntamente com os serviços educativos e de arqueologia; outra 

sala mais pequena onde funciona o serviço de design, uma sala de depósito e uma copa e 

casa de banho (para utilização dos funcionários). A sala maior não tem janelas e é 

iluminada por lâmpadas fluorescentes. No caso da limpeza de bens culturais (de poeiras 

ou fungos) ou na utilização de produtos tóxicos não há qualquer extractor ou hotte 

química, sendo este facto prejudicial tanto para os funcionários, como para as peças 

museológicas. A entrada faz-se por porta em madeira não calafetada com um hall de 

entrada e posterior porta de vidro. 

 

10.2. Sala Polivalente do Museu Municipal 

Alcaidaria do Castelo. Rua D. Paio Peres Correia, nº 17, 8100-564 Loulé 

 

A sala polivalente com cerca de 58 m
2
 tem em exposição peças museológicas. A sala tem 

duas janelas em madeira pintada não calafetada, viradas para o pátio interior, com 

portadas em madeira. Quando aberto ao público as portadas estão sempre abertas. Este 

compartimento tem três portas em madeira: uma dá acesso à Sala de Leitura, outra aos 

serviços técnicos e a terceira para o exterior.    

Nesta sala são realizadas várias atividades culturais e encontram-se em exposição vários 

objetos museológicos espalhados pela sala: um retábulo em arco com pintura sobre 

madeira; uma máquina de impressão manual em metal e madeira; máquina fotográfica de 

1846; máquinas de escrever; prensas de selo; mesa e cadeira de António Aleixo em 

madeira, pedra e metal; escultura policromada de Santa Ana, a Virgem e o Menino; 

mobiliário; entre outros. Encontramos ainda uma vitrina que serve para expor 

trimestralmente objetos em destaque no boletim do Centro de Documentação. 

O retábulo, pendurado sobre uma parede, está iluminado por lâmpadas de tungsténio-

halogéneo, estas aquecem muito e estão colocadas muito próximas da peça. 

 

11. Circulação de bens culturais 

O Museu Municipal de Loulé não tem ainda definido a sua política interna ou externa de 

transporte e circulação de bens culturais a mesma será definida no âmbito do trabalho em 

curso. Entende-se por circulação de bens culturais qualquer deslocação realizada pelos 

bens patrimoniais móveis, quer internamente, dentro da própria instituição, quer 

externamente e tal vai implicar o seu manuseamento.  

No que se refere à circulação interna, esta acontece: sempre que se procede à rotação de 

peças numa exposição de longa duração; ao realizar uma exposição temporária; na 

reorganização de reservas, ao realizar um levantamento fotográfico, inventariação, 

investigação ou estudo científico das peças; durante o processo de limpeza e nas 

intervenções de conservação e restauro. Pode implicar que as peças tenham que sair do 

próprio edifício onde se encontram. No caso do Museu Municipal de Loulé o espaço onde 

se realizam as intervenções de conservação e restauro fica em edifício independente fora 
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dos espaços museológicos. As peças para chegarem a este local têm que sair para o 

exterior. 

A circulação externa diz respeito a bens que se destinam: à conservação e restauro; a 

figurar em exposições temporárias ou outras manifestações culturais ou, por último, a 

integrar depósitos de maior duração noutros espaços.  

A forma como o manuseamento é realizado deve ser bem definida, de forma a evitar a 

deterioração dos objetos. Para tal é fundamental conhecer bem as condições de 

conservação das peças, e o manuseamento das mesmas deve ser feito por pessoal 

qualificado (como técnicos de conservação e restauro ou pessoal com formação para tal). 

 

12. Recursos humanos do Museu Municipal de Loulé 

A conservação preventiva é hoje em dia uma disciplina transversal a toda a atividade 

museológica. Desta forma todos os profissionais que trabalhem direta ou indiretamente 

com os bens culturais devem ser sensibilizados para a boa conservação do acervo do 

museu. 

Todos os serviços do Museu funcionam em estreita colaboração, sendo assim existe uma 

equipa profundamente interdisciplinar, pois abrange as mais diversas áreas de 

conhecimento: 

 

Chefe de Divisão de Cultura e Património 

Dália Paulo – Museóloga com a Direção do Museu 

 

Coordenação 

Ana Rosa Sousa - Museóloga 

 

Apoio Divisão Cultura e Património 

Rosa Custódio – Assistente Técnica 

Regina Rodrigues - Assistente Técnica 

Valentina Mendes – Assistente Operacional 

Francisco Caeiro – Assistente Operacional 

José Branco - Assistente Técnico 

Henrique Mendonça – Assistente Operacional 

Ana Caeiro- Assistente Operacional 

 

Serviço Educativo 

Alexandra Pires – Arqueóloga (responsável SE) 

Ricardina Inácio – Assistente Técnica 

Zélia Ponte – Assistente Técnica 

Ana Rita Tomás – Assistente Operacional 

Ana Carolina Coelho – Técnica Superior de Educação Artística 

 

Serviço de Inventário, Investigação e Arqueologia 

Isabel Luzia – Arqueóloga 
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Lígia Laginha – Historiadora 

Helga Serôdio – Historiadora (área de inventário) 

Soraia Martins – Arqueóloga (área de inventário) 

 

Serviço de Conservação e Restauro e Encadernação 

Ana Rita Vaza – Conservadora Restauradora 

Maria João Catarino – Técnica de Conservação e Restauro 

Antonieta Canteiro – Técnica de Conservação e Restauro 

Paula Guerreiro – Técnica de Conservação e Restauro 

Elisete Montes – Assistente Operacional 

Alda Gonçalves – Assistente Operacional 

 

Serviço de Acolhimento e Receção 

Ana Ventura – Assistente Técnica 

Isabel Palminha – Assistente Técnica 

Ana Paula Costa – Assistente Técnica 

Sónia Silva – Assistente Técnica 

Ana Isabel Martins – Assistente Operacional 

Maria José Januário – Assistente Técnica 

Ana Maria Sousa – Assistente Técnica 

 

Serviço de Produção, Design e Comunicação 

Susana Melro – Designer  

Susana Leal – Designer 

 

Centro Documentação  

Margarida Pereira – Assistente Técnica 

Luís Monteiro Pereira- Assistente Técnico 

 

Serviço de Limpeza 

Maria Otília Bento – Assistente Operacional 

Maria Alice Cercaleja – Assistente Operacional 

 

13. Público 

De acordo com estudo de registo de entrada de visitantes, nos últimos quatro anos (2011-

2014) verificou-se uma maior afluência de público. A sede e cozinha tradicional foram os 

espaços mais visitados com uma média anual de 18180 e 18241 de visitantes 

respetivamente. Segue-se o pólo museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte com 

uma média de 12829 visitantes. O registo diário em todos os núcleos do Museu de Loulé 

é feito informaticamente na sede, cozinha tradicional e caminho de ronda e torres do 

castelo e manualmente nos restantes pólos. Todos os dias são contabilizadas as 

nacionalidades dos visitantes (ver tabelas 1, 2 e 3 em anexo). 

 

Museu Municipal de Loulé 2011 2012 2013 2014 
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Museu Municipal de Loulé – Sede 15003 16571 20676 24773 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 17281 18759 17898 19029 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 1525 1826 Fechado 7405 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes 

de Alte 

6438 13739 16951 14190 

Pólo Museológico de Salir 7438 6714 9694 9348 

Pólo Museológico da Água - 4096 8563 8336 
Tabela do número anual de visitantes do Museu Municipal de Loulé 
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II. AVALIAÇÃO DE RISCOS 

É importante identificar os fatores de risco que podem contribuir para a deterioração dos 

bens culturais. Através da análise do seu historial, do estado de conservação do edifício, 

dos espaços museológicos e da coleção, podemos determinar medidas que ajudam na 

salvaguarda dos bens culturais móveis. Aqui serão referidos os riscos que têm maior 

probabilidade de acontecer e que se inserem na realidade do Museu Municipal de Loulé. 

 

1. Probabilidade e impacto 

Os riscos naturais mais prováveis de acontecer são: 

 

1º. Valores incorretos e oscilações drásticas e imprevisíveis de temperatura e 

humidade relativa 

Um dos fatores de risco mais prováveis é o das condições ambientais de humidade 

relativa e temperatura. Se não for efetuada uma monitorização regular destes fatores, de 

forma a evitar grandes oscilações, as coleções podem degradar-se. Os valores de 

humidade relativa e temperatura nunca devem estar dissociados, pois estão relacionados 

um com o outro. Num espaço fechado, um aumento de temperatura pode significar um 

decrescimento dos valores de H.R. e vice-versa. 

Podemos definir a humidade relativa como uma medida percentual de quantidade de 

humidade no ar relativamente à quantidade máxima de humidade que esse ar contém. 

São bem conhecidas as alterações prejudiciais que estes parâmetros podem provocar nos 

diferentes materiais, sendo de maior preocupação as grandes flutuações de humidade 

relativa e temperatura: vão provocar retrações e dilatações que causam tensões internas 

em materiais higroscópicos como a madeira, o papel, o têxtil, o pergaminho, o osso, o 

couro, as emulsões fotográficas entre outros e, contribuir para a sua degradação. Em 

materiais compósitos esta situação é agravada, dado que materiais diferentes vão 

responder de maneira distinta a essas variações.  

Valores elevados de humidade relativa promovem o desenvolvimento de reações 

químicas no papel, couro e têxteis, a corrosão do metal, a dilatação de materiais orgânicos 

e a perda de rigidez, a deterioração de todos os materiais usados em fotografia, entre 

outros. Valores muito baixos de humidade relativa (abaixo de 40%) podem provocar a 

contração e rigidez de materiais orgânicos.  

Em relação à temperatura é preciso ter um cuidado especial, quanto maior o seu valor 

mais rapidamente se dão as reações químicas que promovem a deterioração dos bens 

culturais. Isto é verificável, por exemplo, nas espécies fotográficas. No caso das 

fotografias a cores e dos filmes em acetato, quanto mais baixa for a temperatura maior se 

prolonga o seu tempo de vida. 

Para definir valores a adotar de temperatura e humidade relativa é importante ter em 

conta uma realidade específica como, por exemplo, o clima exterior, o historial das 

coleções, a natureza dos materiais e seu estado de conservação, as características do 

edifício, das reservas e do espaço expositivo, bem como o seu estado de conservação. O 

Museu Municipal de Loulé não tem feito até ao momento o registo de humidade relativa 

e temperatura, com exceção da Reserva do Centro de Documentação em que a humidade 
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relativa e temperatura foram monitorizadas (entre 2009 e 2012). É conveniente realizar a 

medição destes valores durante um ano, antes de se estabelecer valores normativos.  

 

Nos quadros abaixo foram realizadas análises aos possíveis impactos deste risco nos 

diferentes materiais das coleções do museu, consoante o material, acondicionamento e 

localização. O impacto dos fatores de risco sobre os materiais está classificado de 1 a 5 de 

forma a esclarecer as influências destes. 

Na realidade do museu, os objetos cujo impacto do risco é maior, são os objetos 

orgânicos - como o caso do papel, têxtil, madeira, entre outros (ver tabelas abaixo). No 

caso dos metais, estes são materiais muito sensíveis a condições de humidade relativa 

elevada, correndo o risco de criar produtos de corrosão (nível 3). Uma vez que não há um 

controlo ambiental na maioria dos espaços museológicos este é um risco a considerar. 

Como se pode verificar nas tabelas abaixo, as fotografias são os bens que apresentam um 

impacto mais elevado (nível 5), sobretudo os negativos em acetato que se encontram em 

mau estado de conservação, face a condições ambientais inadequadas.  

No caso da estrutura arqueológica que se encontra na sede do museu, esta aparenta 

também sofrer de valores elevados de humidade relativa e temperatura devido à presença 

de colonização biológica (nivel 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para a humidade relativa e temperatura do Museu 

Municipal de Loulé – Núcleo Sede, Pólo Museológico da Cozinha Tradicional e Reserva do Centro de 

Documentação - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto do fatores de risco para a humidade relativa e temperatura do Pólo 

Museológico dos Frutos Secos (1 (pouco grave) 5 (muito grave)). 

 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

Materiais 
Pedra e 

Minerais  
Metais Cerâmica  

Marfim e 

Osso 

Pedra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 3 1 3 4 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 

etnográficos) 

Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

Esparto, 

Palma e 

Verga  

Materiais 

compósitos 

Impacto 1 3 1 3 3 3 3 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografias 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 4 5 3 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 3 2 3 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 
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 Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para a humidade relativa e temperatura do Pólo 

Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para a humidade relativa e temperatura do Pólo 

Museológico de Salir - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para a humidade relativa e temperatura do Pólo 

Museológico da Água - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para a humidade relativa e temperatura da Reserva - 1 

(pouco grave) 5 (muito grave). 

 

2º Ataque biológico: 

Podemos definir por ataque biológico a “…presença indesejável de plantas, animais, 

insectos, fungos ou microrganismos prejudiciais às colecções.”
8
 O ataque de 

microrganismos e insetos são os que mais causam preocupação em instituições 

museológicas. Uma infestação, se não for detetada a tempo, pode destruir na totalidade 

uma coleção. As pragas procuram nos museus essencialmente comida, humidade, calor e 

abrigo. Através da realização de uma monitorização regular das coleções e da 

implementação de algumas medidas de conservação preventiva é possível diminuir a 

probabilidade deste risco acontecer. 

 

                                                           
8
 CARVALHO, Gabriela; AMARAL, Joana; SOUSA, Maria da Conceição; TISSOT, Matthias (2007), 

Temas de Museologia. Plano de Conservação Preventiva: Bases Orientadoras, Normas e Procedimentos. 

Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação, p 110. 

Materiais 

 

Documentos 

gráficos 

Trajes/

Têxteis 

Mobiliário, 

Madeira 

Cerâmica 

e 

Escultura 

Metal 

Pintura 

sobre 

tela 

Vidro 
Couro 

e Pele 
Gesso 

Materiais 

compósitos 

Impacto 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 

Pólo Museológico de Salir 

 

Materiais 

 

Pedra e 

Minerais 
Cerâmica Metal Osso 

Grãos de 

trigo e 

bolotas   

Pedra e Argamassa 

de terra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 3 1 3 3 3 3 

Pólo Museológico da Água 

 

Materiais 

 

Metal 

Impacto 3 

Reserva  

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela  
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 3 3 3 3 3 3 2 

Materiais 

Inorgânicos  
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo 

 

Impacto 1 3 1 1 3 1 
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Este é um dos fatores de risco mais preocupante para as estruturas arqueológicas e 

materiais orgânicos, sobretudo madeira e papel, com impacto mais elevado e, que são em 

número considerável nas coleções do museu (ver tabelas de avaliação do impacto dos 

fatores de risco abaixo).  

Os bens em madeira na Reserva e no Pólo Museológico da Cozinha Tradicional já 

tiveram registos recentes de infestações por insetos xilófagos, sendo estes objetos 

considerados de nivel 5 (muito grave). Em caso de infestação esta poderá propagar-se 

para os outros bens museológicos, principalmente os orgânicos. No caso da Cozinha 

Tradicional, esta aquece muito no Verão, e tem elementos orgânicos como plantas e pão 

que aumentam o risco de ataque biológico. Em relação à estrutura arqueológica de Salir, 

esta encontra-se exposta aos ambientes externos, estando mais sujeita ao ataque biológico 

(desde plantas, animais, insetos e microrganismos). 

Pedra, minerais, metais, vidro, marfim, osso, gesso, cerâmica, azulejos, polímeros são 

materiais com impacto 1 (pouco grave) pois são mais resistentes à deterioração biológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para ataque biológico do Museu Municipal de Loulé – 

Núcleo Sede, Pólo Museológico da Cozinha Tradicional e Reserva do Centro de Documentação - 1 (pouco 

grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para ataque biológico do Pólo Museológico dos Frutos 

Secos - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

Materiais 
Pedra e 

Minerais  
Metais Cerâmica  

Marfim e 

Osso 

Pedra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 3 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 

etnográficos) 

Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

Esparto, 

Palma e 

Verga  

Materiais 

compósitos 

Impacto 1 1 1 4 4 3 3 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografias 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 2 2 1 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 3 3 3 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Materiais 

 

Documentos 

gráficos 

Trajes/

Têxteis 

Mobiliário, 

Madeira 

Cerâmica 

e 

Escultura 

Metal 

Pintura 

sobre 

tela 

Vidro 
Couro 

e Pele 
Gesso 

Materiais 

compósitos 

Impacto 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 
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Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para ataque biológico do Pólo Museológico Cândido 

Guerreiro e Condes de Alte - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para ataque biológico do Pólo Museológico de Salir - 1 

(pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para ataque biológico do Pólo Museológico da Água - 

1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para ataque biológico da Reserva - 1 (pouco grave) 5 

(muito grave). 

 

3ª Seca extrema e prolongada: 

A posição geográfica do território de Portugal Continental é propícia à ocorrência de 

episódios de seca. A região do Algarve, em especial a região de Loulé, encontra-se 

situada numa das zonas (litoral do sotavento algarvio) com as temperaturas médias anuais 

mais elevadas do país. Devido a alterações climatéricas, este fenómeno tende a agravar-se 

e as temperaturas a aumentarem.  

É importante ter em consideração este fator, uma vez que as condições ambientais 

exteriores vão afetar as condições no interior dos espaços museológicos. Esta situação é 

mais preocupante sobretudo nos meses de Verão.  

 

Os materiais orgânicos serão os que irão sofrer mais com este risco (ver tabelas abaixo). 

Os que poderão ser mais prejudicados serão os que se encontram no edifício da 

alcaidaria, na Reserva e no Pólo Museológico dos Frutos Secos (impacto nível 4). No 

caso do Pólo Museológico de Cândido Guerreiro e Condes de Alte, também com material 

                                                           
9
 No caso dos têxteis da reserva, embora sejam mais sensíveis à degradação por ataque biológico, 

encontram-se acondicionados e protegidos dos agentes externos, sendo utilizada pimenta preta para a sua 

conservação, desta forma o impacto é menor do que seria de esperar.  

Pólo Museológico de Salir  

 

Materiais 

 

Pedra e 

Minerais 
Cerâmica Metal Osso 

Grãos de 

trigo e 

bolotas   

Pedra e 

argamassa de 

terra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 2 4 

Pólo Museológico da Água 

 

Materiais 

 

Metal 

Impacto 1 

Reserva  

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela 
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 4 2
9
 4 1 5 3 1 

Materiais 

Inorgânicos  
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo 

 

Impacto 1 1 1 1 1 1 
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mais sensível, a reserva tem sistema de climatização, sendo portanto o impacto menor 

(nível 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de seca extrema e prolongada do Museu 

Municipal de Loulé – Núcleo Sede, Pólo Museológico da Cozinha Tradicional e Reserva do Centro de 

Documentação - 1 (pouco grave) 5 (muito grave).  

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de seca extrema e prolongada do Pólo 

Museológico dos Frutos Secos - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de seca extrema e prolongada do Pólo 

Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de seca extrema e prolongada do Pólo 

Museológico de Salir - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Museu Municipal de Loulé - Núcleo Sede 

Materiais 
Pedra e 

Minerais  
Metais Cerâmica  

Marfim e 

Osso 

Pedra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 3 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 

etnográficos) 

Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

esparto, 

palma, verga  

Materiais 

compósitos 

Impacto 1 1 1 4 4 4 3 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografia 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 4 4 2 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 4 4 4 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Materiais 

 

Documentos 

gráficos 

Trajes/

Têxteis 

Mobiliário, 

Madeira 

Cerâmica 

e 

escultura 

Metal 

Pintura 

sobre 

tela 

Vidro 
Couro 

e Pele 
Gesso 

Materiais 

compósitos 

Impacto 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 

Pólo Museológico de Salir  

 

Materiais 

 

Pedra e 

minerais 
Cerâmica Metal Osso 

Grãos de 

trigo e 

bolotas   

Pedra e 

argamassa de 

terra (estrutura 

arqueológica) 

 

Impacto 1 1 1 1 2 4 

Pólo Museológico da Água 

 

Materiais 
Metal 
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Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de seca extrema e prolongada do Pólo 

Museológico da Água - 1 (pouco grave) 5 (muito grave).  

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de seca extrema e prolongada da reserva - 1 

(pouco grave) 5 (muito grave). 

 

4º Sismo 

O Algarve encontra-se situado numa zona sísmica. Embora o sismo mais conhecido seja 

o de 1 de Novembro de 1755, ao longo da história há registos de vários sismos que 

ocorreram nesta região do país. O sismo mais antigo de que se tem registo ocorreu em 63 

a.C.. No terramoto de 1755 a atual cidade de Loulé sofreu grandes danos, tendo muitos 

edifícios ficado em ruína, como quase todos os conventos, torres do castelo e casas.
10

 

 

No caso de ocorrência de sismo, mesmo que não haja derrocadas no edifício, prevê-se 

que uma parte do espólio em cerâmica em exposição que se encontra no Pólo da Cozinha 

Tradicional venha a quebrar, sobretudo a que se encontra sobre os escaparates, sobre o 

poial em pedra ou plintos de madeira (impacto nível 5, ver tabelas abaixo). No caso do 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede a maioria do espólio que se encontra fora das 

vitrinas corresponde a material pétreo e o impacto nestes será bastante reduzido pois são 

materiais de elevada resistência física (nível 2). Não se deve descurar os objetos 

cerâmicos nas vitrinas deste, bem como do Pólo Museológico de Salir, embora o impacto 

seja menor. No caso da Reserva, esta ainda está a ser reorganizada, porém convém 

sempre ter em conta este fator, utilizando material anti-choque sobretudo nos materiais 

mais frágeis (cerâmica e vidro), e utilizando sistemas de ancoragem que sustentem a 

estantaria.   

                                                           
10

 COSTA, A., ANDRADE, C., SEABRA, C., MATIAS, L., BAPTISTA, M.A.,NUNES, S. (2005) 1755 - 

Terramoto no Algarve, Faro, Edição: Centro de Ciência Viva do Algarve. 

 

Impacto 1 

Reserva  

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela 
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 4 4 4 1 4 4 4 

Materiais 

Inorgânicos  
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo 

 

Impacto 1 1 1 1 1 1 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

Materiais 
Pedra e 

Minerais  
Metais Cerâmica  Marfim e osso 

Pedra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 2 1 4 1 2 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 
Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

esparto, 

Materiais 

compósitos 
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Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de sismo de baixa/média intensidade do 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede, Pólo Museológico da Cozinha Tradicional e Reserva do Centro 

de Documentação - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de sismo de baixa/média intensidade do 

Pólo Museológico dos Frutos Secos - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de sismo de baixa/média intensidade do 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de sismo de baixa/média intensidade do 

Pólo Museológico de Salir - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de sismo de baixa/média intensidade do 

Pólo Museológico da Água - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

etnográficos) palma, verga  

Impacto 3 1 5 2 1 1 2 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografia 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 1 1 1 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 1 1 3 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Materiais 

 

Documentos 

gráficos 

Trajes/

Têxteis 

Mobiliário, 

Madeira 

Cerâmica 

e 

Escultura 

Metal 

Pintura 

sobre 

tela 

Vidro 
Couro 

e Pele 
Gesso 

Materiais 

compósitos 

Impacto 1 1 2 3 1 2 3 1 3 2 

Pólo Museológico de Salir  

 

Materiais 

 

Pedra e 

Minerais 
Cerâmica Metal Osso 

Grãos de 

trigo e 

bolotas   

Pedra e 

argamassa de 

terra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 3 1 1 1 4 

Pólo Museológico da Água 

 

Materiais 

 

Metal 

Impacto 1 

Reserva  

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela 
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 1 1 2 1 2 1 2 

Materiais 

Inorgânicos  
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo  
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Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de sismo de baixa/média intensidade da 

Reserva - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Os riscos de origem tecnológica e/ou industriais mais prováveis são: 

 

1º Incêndios: 

Existe um plano de segurança, para o caso de incêndio, elaborado para os espaços 

museológicos.  

Este pode, ser causado por problemas elétricos, como causas naturais (sismos ou outros) 

ou atos de negligência/vandalismo.  

 

As características construtivas do edifício da alcaidaria, a natureza dos materiais e 

elementos nele empregues (paredes de alvenaria de pedra e revestimentos cerâmicos) 

permitem limitar a propagação de um incêndio (com impacto de nível 1, ver tabelas 

abaixo). Nas tabelas, os objetos de impacto de nível 1 e 2 são na sua maioria inorgânicos, 

mais resistentes a altas temperatura e à ação do fogo, 

O que acresce maior atenção é a Reserva do Centro de Documentação, o Pólo 

Museológico da Cozinha Tradicional, o Pólo Museológico dos Frutos Secos, o Pólo 

Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, bem como a Reserva do Museu com 

material facilmente inflamável (papel, madeira, entre outros). Todos estes espaços têm 

impacto de nível 4. As paredes do Centro de Documentação e as do Pólo Museológico 

dos Frutos Secos estão fragilizadas, com problemas de humidade e, para tal, é preciso ter 

atenção ao sistema eléctrico utilizado, como tomadas. A Reserva, encontra-se equipada 

com detetores térmicos e extintores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação de riscos para o caso de incêndio do Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede, Pólo 

Museológico da Cozinha Tradicional e Reserva do Centro de Documentação - 1 (pouco grave) 5 (muito 

grave). 

 

Impacto 2 1 3 1 2 2 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

Materiais 
Pedra e 

Minerais  
Metais Cerâmica  

Marfim e 

Osso 

Pedra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 1 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 

etnográficos) 

Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

Esparto, 

Palma, 

Verga  

Materiais 

compósitos 

Impacto 2 2 2 4 4 4 3 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografias 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 4 4 4 
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Tabela de avaliação de riscos para o caso de incêndio do Pólo Museológico dos Frutos Secos - 1 (pouco 

grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de incêndio do Pólo Museológico Cândido 

Guerreiro e Condes de Alte - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de incêndio do Pólo Museológico de Salir - 

1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de incêndio do Pólo Museológico da Água 

- 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de incêndio da Reserva - 1 (pouco grave) 5 

(muito grave). 

 

2º Inundações/rutura de canalizações/saturação de esgotos: 

Neste ponto a Reserva levanta alguma preocupação, esta fica localizada numa cave e 

apresenta no teto a canalização, pertencente à Biblioteca Municipal de Loulé. A 

manutenção destas canalizações deve ser uma atividade regular de forma a evitar 

possíveis danos a longo prazo. O Pólo Museológico dos Frutos Secos já teve registo de 

infiltrações. Como medida preventiva nenhuma peça em reserva ou em exposição deve 

ser colocada ao nível do chão. 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 4 4 3 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Materiais 

 

Documentos 

gráficos 

Trajes/

Têxteis 

Mobiliário, 

Madeira 

Cerâmica 

e 

Escultura 

Metal 

Pintura 

sobre 

tela 

Vidro 
Couro 

e Pele 
Gesso 

Materiais 

compósitos 

Impacto 4 4 4 2 2 4 2 4 2 3 

Pólo Museológico de Salir 

 

Materiais 

 

Pedra e 

minerais 
Cerâmica Metal Osso 

Grãos de 

trigo e 

bolotas   

Pedra e 

argamassa de 

terra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 1 1 

Pólo Museológico da Água 

 

Materiais 

 

Metal 

Impacto 1 

Reserva  

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela 
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 3 3 3 2 3 3 2 

Materiais 

Inorgânicos  
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo 

 

Impacto 2 2 2 2 2 2 
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Foi considerado o nível de impacto 4 para os objetos do Pólo Museológico dos Frutos 

Secos mais sensíveis a uma possível inundação, estes objetos encontram-se ao nível do 

chão sendo maior o risco (ver tabelas abaixo). Para o caso da Reserva em caso de ruptura 

da canalização, esta vai danificar sobretudo os objetos mais sensíveis que não estão 

protegidos em embalagens/armários (como o caso dos objetos etnográficos, em madeira e 

papel), com impacto de nível 4. Os materiais de impacto 1 foram considerados os menos 

sensíveis à ação da água. 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de inundações/ruptura de 

canalizações/saturação de esgotos no Pólo Museológico dos Frutos Secos - 1 (pouco grave) 5 (muito 

grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de inundações/ruptura de 

canalizações/saturação de esgotos na Reserva - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

3º Poluentes 

Os poluentes, compostos químicos reativos no estado sólido, líquido ou gasoso, são 

impurezas presentes no meio ambiente que podem ter origem natural ou artificial.
11

 Estes, 

quando presentes, vão acelerar a degradação dos bens culturais. Podem vir do exterior do 

museu e pólos museológicos, como por exemplo os gases poluentes libertados pelos 

carros ou do interior como, por exemplo, resultado do uso de determinados produtos de 

limpeza.  

Os poluentes exteriores mais comuns de encontrar no interior do museu e dos pólos 

museológicos e que são um risco para as coleções são: dióxido de enxofre (SO2), dióxido 

de azoto (NO2), óxido de azoto (NO), ozono (O3) e, compostos gasosos redutores de 

enxofre (S
-
) como sulfureto de hidrogénio (H2S).  

Os poluentes que são formados no interior do museu e ou pólos museológicos e com 

risco sério para as coleções são normalmente: ácido acético (CH3COOH), ácido fórmico 

(HCOOH), acetaldeído (CH3HCO), formaldeído (CH2O), sulfureto de hidrogénio (H2S), 

sulfureto de carbonilo (COS), e ozono (O3). Dentro do museu ou pólos museológicos 

estes poluentes podem advir de diversas fontes: tintas, tábuas, carpetes e produtos de 

                                                           
11

 CARVALHO, Gabriela; AMARAL, Joana; SOUSA, Maria da Conceição; TISSOT, Matthias (2007), 

Temas de Museologia. Plano de Conservação Preventiva: Bases Orientadoras, Normas e Procedimentos. 

Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação. 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 4 3 4 

Reserva 

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela 
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 4 3 3 1 4 4 1 

Materiais 

Inorgânicos 
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo 

 

Impacto 1 2 1 1 1 1 
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limpeza como de muitos outros produtos e materiais 
12

. Para tal, é preciso ter 

conhecimento dos materiais adequados a utilizar nos espaços museológicos e reservas a 

fim de não danificar os bens culturais. 

Deve ter-se, igualmente em atenção, para além dos poluentes inumerados, as partículas 

sólidas (pó) suspensas no ar que podem provocar abrasão, retenção de humidade e 

descoloração de objetos, agindo como catalisador a diferentes reações químicas.  

A Reserva, devido à sua localização levanta alguma apreensão: instalada no parque de 

estacionamento e equipada com um sistema de ventilação. Não foi realizado até ao 

momento um estudo para determinar os principais poluentes presentes no museu e pólos 

museológicos. 

 

Nas tabelas abaixo, foram considerados de impacto 1 os objetos menos sensíveis aos 

poluentes. Os que têm um impacto de nível 2 correspondem a materiais mais sensíveis a 

estes e os de nível 3 os que se encontram em áreas mais afetadas pela poluição exterior e 

interior (como é o caso da reserva). Os objetos que mais causam preocupação são os 

negativos em acetato que se encontram na fototeca e que libertam poluentes (ácido 

acético – síndrome do vinagre) sendo considerado de impacto 5. Os gases libertados 

pelos acetatos poderão prejudicar o resto das coleções na Reserva do Centro de 

Documentação (impacto de nível 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de poluentes do Museu Municipal de Loulé 

– Núcleo Sede, Pólo Museológico da Cozinha Tradicional e Reserva do Centro de Documentação - 1 

(pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Grzywacz, C. M. Monitoring for Gaseous Pollutants in Museum Environments. Los Angeles: Getty 

Publication, 2006 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

Materiais 
Pedra e 

Minerais  
Metais Cerâmica  Marfim e osso 

Pedra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 2 1 1 1 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 

etnográficos) 

Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

Esparto, 

Palma, 

Verga  

Materiais 

compósitos 

Impacto 1 2 1 2 2 1 1 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografia 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 4 5 4 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 1 2 2 
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Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de poluentes do Pólo Museológico dos 

Frutos Secos - 1 (pouco grave) 5 (muito grave).  

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de poluentes do Pólo Museológico Cândido 

Guerreiro e Condes de Alte - 1 (pouco grave) 5 (muito grave).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de poluentes do Pólo Museológico de Salir 

- 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de poluentes do Pólo Museológico da Água 

- 1 (pouco grave) 5 (muito grave).  

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso de poluentes da Reserva - 1 (pouco grave) 

5 (muito grave). 

 

4º Luz: 

A luz é qualquer radiação eletromagnética do espetro visível (captada pelo olho humano), 

que se situa entre os gamas infravermelhos (I.V.) e ultravioleta (U.V.). Sendo as 

radiações ultravioletas (U.V.) mais energéticas e destrutivas (com menor comprimento de 

onda). A radiação de infravermelhos (I.V.) está ligada normalmente à transmissão de 

calor, aumentando a temperatura superficial e contribuindo para a degradação dos 

objetos. Quanto maior o tempo de exposição e intensidade de luz a que um objeto está 

sujeito, maior será o seu dano. A luz tem efeitos cumulativos e irreversíveis nos bens 

culturais, vai desencadear e acelerar reações fotoquímicas que vão provocar 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Materiais 

 

Documentos 

gráficos 

Trajes/

Têxteis 

Mobiliário, 

Madeira 

Cerâmica 

e 

escultura 

Metal 

Pintura 

sobre 

tela 

Vidro 
Couro 

e Pele 
Gesso 

Materiais 

compósitos 

Impacto 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 

Pólo Museológico de Salir 

 

Materiais 

 

Pedra e 

minerais 
Cerâmica Metal Osso 

Grãos de 

trigo e 

bolotas 

Pedra e 

argamasse de 

terra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 2 2 2 2 2 2 

Pólo Museológico da Água 

 

Materiais 

 

Metal 

Impacto 2 

Reserva 

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela 
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 3 3 2 1 2 3 1 

Materiais 

Inorgânicos 
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo 

 

Impacto 1 3 1 1 1 1 
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desvanecimento e envelhecimento. Pode provocar por exemplo o desvanecimento de 

tintas e pigmentos, o enfraquecimento da estrutura das fibras de celulose (papel e têxteis) 

ou, ainda favorecer o estabelecimento de ligações cruzadas nos vernizes e consolidantes. 

Os espaços museológicos são iluminados por iluminação artificial, assim como natural. 

As Reservas do Museu e do Centro de Documentação apenas utilizam luz artificial e 

quando há janelas estas estão sempre fechadas. Devem ser estabelecidas determinadas 

normas de conservação de forma a evitar a degradação dos objetos, sobretudo para os 

objetos orgânicos mais sensíveis à luz.  

 

Como se pode verificar nas tabelas abaixo, foram considerados os objetos de impacto de 

nível 1, os que menos são afetados pela ação da luz. Os de nível 2 e 3 são considerados 

mais sensíveis aos efeitos cumulativos da luz. Na Reserva, os de impacto 3, acresce o 

facto de não se encontrarem em invólucros protegidos da luz. No caso da exposição de 

objetos mais sensíveis à luz, no Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, 

(como os documentos gráficos) o impacto aumenta (nível 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso da luz do Museu Municipal de Loulé – 

Núcleo Sede, Pólo Museológico da Cozinha Tradicional e Reserva do Centro de Documentação - 1 (pouco 

grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso da luz do Pólo Museológico dos Frutos 

Secos - 1 (pouco grave) 5 (muito grave).  

 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

Materiais 
Pedra e 

Minerais  
Metais Cerâmica  Marfim e osso 

Pedra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 1 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 

etnográficos) 

Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

Esparto, 

Palma, 

Verga  

Materiais 

compósitos 

Impacto 1 1 1 2 3 3 2 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografia 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 2 2 2 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 1 1 1 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Materiais 

 

Documentos 

gráficos 

Trajes/

Têxteis 

Mobiliário, 

Madeira 

Cerâmica 

e 

Escultura 

Metal 

Pintura 

sobre 

tela 

Vidro 
Couro 

e Pele 
Gesso 

Materiais 

compósitos 
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Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso da luz do Pólo Museológico Cândido 

Guerreiro e Condes de Alte - 1 (pouco grave) 5 (muito grave).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso da luz do Pólo Museológico de Salir - 1 

(pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso da luz do Pólo Museológico da água - 1 

(pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para o caso da luz da Reserva - 1 (pouco grave) 5 

(muito grave). 

 

Os riscos de origem física mais prováveis são: 

 

1º Material ou suportes de acondicionamento ou exposição desadequados: 

Os materiais utilizados para o acondicionamento ou exposição de bens museológicos 

devem ser bem equacionados, a fim de não colocar em risco a conservação das peças. 

Dentro dos materiais a utilizar estes não devem libertar ácidos, ou outros produtos 

nocivos à conservação de bens. Mesmo utilizando materiais quimicamente estáveis e 

compatíveis também devem ser corretamente utilizados a fim de evitar deformações 

físicas nos objetos. 

Na última parte deste trabalho vão ser mencionados os materiais aconselháveis a utilizar 

no acondicionamento, transporte e exposição de bens culturais, bem como os que não 

devem ser utilizados. É de referir que as peças que se encontram nas reservas estão a ser 

reacondicionadas, com materiais próprios de conservação.  

Considera-se de impacto de nível 1, os objetos cujo acondicionamento não apresenta 

problemas de maior. No Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte os 

têxteis não estão bem acondicionados, sendo considerado o impacto de nível 4. As 

Impacto 4 3 2 1 1 3 1 3 1 2 

Pólo Museológico de Salir 

 

Materiais 

 

Pedra e 

Minerais 
Cerâmica Metal Osso 

Grãos de 

trigo e 

bolotas 

Pedra e 

argamassa de 

terra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 2 2 

Pólo Museológico da Água 

 

Materiais 

 

Metal 

Impacto 1 

Reserva 

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela 
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 3 1 3 1 2 3 2 

Materiais 

Inorgânicos 
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo 

 

Impacto 1 1 1 1 1 1 
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coleções de papel na Reserva do Centro de Documentação e, sobretudo, na Reserva do 

Museu ainda não têm um acondicionamento adequado (impacto nível 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para materiais ou suportes de acondicionamento ou 

exposição desadequados do Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede, Pólo Museológico da Cozinha 

Tradicional e Reserva do Centro de Documentação - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para materiais ou suportes de acondicionamento ou 

exposição desadequados do Pólo Museológico dos Frutos Secos - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para materiais ou suportes de acondicionamento ou 

exposição desadequados do Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte - 1 (pouco grave) 5 

(muito grave). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para materiais ou suportes de acondicionamento ou 

exposição desadequados do Pólo Museológico de Salir - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

                                                           
13

 A forma como alguns objetos cerâmicos estão expostos, aumenta o risco de quebra. 
14

 Os documentos gráficos como jornais e plantas estão mal acondicionados, sujeitos a deformações físicas. 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

Materiais 
Pedra e 

Minerais  
Metais Cerâmica  

Marfim e 

Osso 

Pedra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 1 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 

etnográficos) 

Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

Esparto, 

Palma, 

Verga  

Materiais 

compósitos 

Impacto 1 1 3
13

 1 2 1 1 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografias 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 3
14

 1 1 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 1 1 1 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Materiais 

 

Documentos 

Gráficos 

Trajes/

Têxteis 

Mobiliário, 

Madeira 

Cerâmica 

e 

escultura 

Metal 

Pintura 

sobre 

tela 

Vidro 
Couro 

e Pele 
Gesso 

Materiais 

compósitos 

Impacto 2 4 1 1 1 1 1 2 1 2 

Pólo Museológico de Salir 

 

Materiais 

 

Pedra e 

Minerais 
Cerâmica Metal Osso 

Grãos de 

trigo e 

bolotas 

Pedra e 

argamassa de 

terra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 1 2 
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Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para materiais ou suportes de acondicionamento ou 

exposição desadequados do Pólo Museológico da Água - 1 (pouco grave) 5 (muito grave).  

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para materiais ou suportes de acondicionamento ou 

exposição desadequados da Reserva - 1 (pouco grave) 5 (muito grave).  

 

2º Falta de isolamento de portas e janelas: 

A falta de isolamento dos espaços museológicos, sobretudo no que se refere a portas e 

janelas não calafetadas, dificulta o controlo das condições ambientais bem como 

possibilita a entrada de insetos e poluentes.  

 

O impacto de nível 1 (ver tabelas abaixo) é para os objetos inorgânicos menos sensíveis 

ao ataque biológico, às variações das condições ambientais, entre outros. Como referido 

anteriormente a maioria dos espaços não tem controlo ambiental e as portas e janelas não 

são calafetadas. Corre maior risco a conservação das fotografias na Reserva do Centro de 

Documentação (nível 4). O impacto de nível 3 é considerado para os objetos mais 

sensíveis a este risco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pólo Museológico da Água 

 

Materiais 

 

Metal 

Impacto 2 

Reserva 

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela 
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 3 2 1 1 2 2 2 

Materiais 

Inorgânicos 
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo 

 

Impacto 2 2 2 1 2 2 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

Materiais 
Pedra e 

Minerais  
Metais Cerâmica  

Marfim e 

Osso 

Pedra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 1 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 

etnográficos) 

Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

Esparto, 

Palma, 

Verga  

Materiais 

compósitos 

Impacto 1 1 1 3 3 3 2 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografia 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 3 4 2 
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Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para falta de isolamento de portas e janelas do Museu 

Municipal de Loulé – Núcleo Sede, Pólo Museológico da Cozinha Tradicional e Reserva do Centro de 

Documentação - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para falta de isolamento de portas e janelas do Pólo 

Museológico dos Frutos Secos - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para falta de isolamento de portas e janelas do Pólo 

Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para falta de isolamento de portas e janelas do Pólo 

Museológico de Salir - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para falta de isolamento de portas e janelas do Pólo 

Museológico da Água - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para falta de isolamento de portas e janelas da Reserva 

- 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

3º Falta de condições físicas das áreas expositivas, de reserva e outras: 

As áreas expositivas bem como as reservas devem ter condições físicas tendo em conta os 

materiais que albergam, como por exemplo a nível da segurança, climatização e 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 3 2 3 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Materiais 

 

Documentos 

gráficos 

Trajes/

Têxteis 

Mobiliário, 

Madeira 

Cerâmica 

e 

Escultura 

Metal 

Pintura 

sobre 

tela 

Vidro 
Couro 

e Pele 
Gesso 

Materiais 

compósitos 

Impacto 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 

Pólo Museológico de Salir 

 

Materiais 

 

Pedra e 

Minerais 
Cerâmica Metal Osso 

Grãos de 

trigo e 

bolotas 

Pedra e 

argamassa de 

terra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 1 1 

Pólo Museológico da Água 

 

Materiais 

 

Metal 

Impacto 1 

Reserva 

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela 
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 2 1 3 1 3 1 1 

Materiais 

Inorgânicos 
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo 

 

Impacto 1 1 1 1 1 1 
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acessibilidade. Considera-se que o museu, pólos museológicos e reservas têm condições 

físicas satisfatórias para albergar uma coleção, no entanto há algumas deficiências a 

colmatar. Em termos de segurança, há vários aspetos a colmatar. A nível de climatização 

não há qualquer controlo das condições ambientais, com a exceção da Reserva do Centro 

de Documentação e do Pólo Museológico em Alte, no entanto no caso da Reserva do 

Centro de Documentação o espaço não é ventilado, tem um ar condicionado e um 

desumidificador.  

Em termos de acessibilidade os espaços que têm menos condições são: o Polo 

Museológico da Cozinha Tradicional, o Centro de Documentação e o Pólo Museológico 

de Salir; todos eles se localizam num piso superior. O acesso é feito por escada o que vai 

dificultar o transporte e circulação de peças. Um fator a ter em conta é que os pólos 

museológicos, bem como reserva e laboratório de conservação e restauro, ficam distantes 

uns dos outros, em espaços e edifícios distintos. Este é um ponto a ter em conta na 

realidade do Museu Municipal de Loulé que pode condicionar o transporte dos bens 

culturais, bem como a sua conservação.  

 

É considerado de nível 1 os objetos que se encontram em locais com boas condições 

físicas (ver tabelas abaixo). No caso do Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede, Pólo 

Museológico dos Frutos Secos e Pólo Museológico da Cozinha Tradicional, embora com 

boas condições físicas, há alguns fatores a colmatar, como a nível de segurança (nível 2). 

As paredes do primeiro estão fragilizadas e em relativo estado de segurança e no segundo 

já houve registo de infiltrações. A Reserva do Centro de Documentação é neste momento 

considerado o espaço com menos condições físicas para albergar a coleção de fotografia 

(nível 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para a falta de condições físicas do Museu Municipal 

de Loulé – Núcleo Sede, Pólo Museológico da Cozinha Tradicional e Reserva do Centro de Documentação 

- 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

Materiais 
Pedra e 

Minerais  
Metais Cerâmica  Marfim e osso 

Pedra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 2 2 2 2 2 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 

etnográficos) 

Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

Esparto, 

Palma, 

Verga  

Materiais 

compósitos 

Impacto 2 2 2 2 2 2 2 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografia 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 3 4 2 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 
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Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para a falta de condições físicas do Pólo Museológico 

dos Frutos Secos - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para a falta de condições físicas do Pólo Museológico 

Cândido Guerreiro e Condes de Alte - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para a falta de condições físicas do Pólo Museológico 

de Salir - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para a falta de condições físicas do Pólo Museológico 

da Água - 1 (pouco grave) 5 (muito grave).  

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para a falta de condições físicas da Reserva (1 (pouco 

grave) 5 (muito grave)). 

 

4º Intervenções mal realizadas no edifício: 

Obras mal realizadas nos edifícios podem colocar em risco a estabilidade destes e afetar 

as coleções. Há muitas ações que podem ser evitadas como na utilização de materiais não 

compatíveis ou, na realização de obras nas áreas museológicas sem o acompanhamento 

ou medidas de segurança para as peças. 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 2 2 2 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Materiais 

 

Documentos 

gráficos 

Trajes/

Têxteis 

Mobiliário, 

Madeira 

Cerâmica 

Escultura 
Metal 

Pintura 

sobre 

tela 

Vidro 
Couro 

e Pele 
Gesso 

Materiais 

compósitos 

Impacto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pólo Museológico de Salir 

 

Materiais 

 

Pedra e 

Minerais 
Cerâmica Metal Osso 

Grãos de 

trigo e 

bolotas 

Pedra e 

argamassa de 

terra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 1 2 

Pólo Museológico da Água 

 

Materiais 

 

Metal 

Impacto 1 

Reserva 

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela 
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 1 1 1 1 1 1 1 

Materiais 

Inorgânicos 
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo 

 

Impacto 1 1 1 1 1 1 
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Temos como exemplo o edifício da antiga alcaidaria (onde se situa o Museu Municipal de 

Loulé - Núcleo Sede, o Pólo Museológico da Cozinha Tradicional e o Centro de 

Documentação) adossada à muralha que foi alvo de intervenções. Após as intervenções 

realizadas verificou-se que as paredes do Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

ficaram em pior estado como relatado anteriormente.  

 

As salas do Museu Municipal de Loulé - Núcleo Sede e das Reservas do Centro de 

Documentação foram as mais prejudicadas com as obras referidas (considerado de 

impacto de nível 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para intervenções mal realizadas no edifício: Museu 

Municipal de Loulé – Núcleo Sede, Pólo Museológico da Cozinha Tradicional e Reserva do Centro de 

Documentação - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Os riscos de causas humanas mais prováveis são: 

 

1º Negligência: 

O desconhecimento em relação às normas de conservação preventiva pode levar à 

danificação das coleções. Há vários incidentes que podem ocorrer por negligência desde 

o transporte, manuseamento, armazenamento, tratamentos de conservação e restauro, 

ações de conservação, monitorização de condições ambientais, montagem de exposições, 

falta de vigilância, cedência ou empréstimo de peças para outros espaços, entre outros. 

Daí a importância de formar todos os funcionários, especialmente os que estão em 

contato direto com as coleções.  

 

O museu tem Técnicas de conservação e restauro com formação contínua na área e, que 

normalmente são as que têm mais contato direto com as peças (foi considerado o nível de 

impacto 1, ver tabelas abaixo). 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

Materiais 
Pedra e 

Minerais  
Metais Cerâmica  

Marfim e 

Osso 

Pedra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 2 2 2 2 2 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 

etnográficos) 

Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

Esparto, 

Palma, 

Verga  

Materiais 

compósitos 

Impacto 1 1 1 1 1 1 1 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografia 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 2 2 2 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

Materiais Pedra e Metais Cerâmica  Marfim e Pedra (estrutura 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco por negligência do Museu Municipal de Loulé – 

Núcleo Sede, Pólo Museológico da Cozinha Tradicional e Reserva do Centro de Documentação - 1 (pouco 

grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco por negligência do Pólo Museológico dos Frutos Secos 

- 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco por negligência do Pólo Museológico Cândido 

Guerreiro e Condes de Alte - 1 (pouco grave) 5 (muito grave).  

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco por negligência do Pólo Museológico de Salir - 1 

(pouco grave) 5 (muito grave).  

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco por negligência do Pólo Museológico da Água - 1 

(pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Minerais  Osso arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 1 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 

etnográficos) 

Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

Esparto, 

Palma, 

Verga  

Materiais 

compósitos 

Impacto 1 1 1 1 1 1 1 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografia 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 1 1 1 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 1 1 1 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Materiais 

 

Documentos 

gráficos 

Trajes/

Têxteis 

Mobiliário, 

Madeira 

Cerâmica 

e 

Escultura 

Metal 

Pintura 

sobre 

tela 

Vidro 
Couro 

e Pele 
Gesso 

Materiais 

compósitos 

Impacto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pólo Museológico de Salir 

 

Materiais 

 

Pedra e 

Minerais 
Cerâmica Metal Osso 

Grãos de 

trigo e 

bolotas 

Pedra e 

argamassa de 

terra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 1 1 

Pólo Museológico da Água 

 

Materiais 

 

Metal 

Impacto 1 
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Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco por negligência do Pólo Museológico da Reserva - 1 

(pouco grave) 5 (muito grave). 

  

2º Roubo/vandalismo: 

Mesmo tendo em conta todas as normas de segurança há sempre um risco, embora de 

menor probabilidade, de roubo ou vandalismo. No caso do Museu Municipal de Loulé - 

Núcleo Sede, a maioria das peças museológicas encontram-se em vitrinas, sendo assim 

este risco de menor probabilidade, porém não deve ser descurada esta possibilidade. No 

caso da Cozinha Tradicional, as peças apresentam um maior risco uma vez que estão 

facilmente alcançáveis.  

Cada espaço museológico tem apenas um vigilante e no caso de uma grande afluência de 

visitantes pode-se limitar o número de visitantes por sala. Deve-se apostar na formação 

contínua – em sala e em contexto de trabalho – de toda a equipa e, em especial, dos 

vigilantes e serviços educativos.  

Convém aqui destacar que foi elaborado o plano de segurança para o Museu Municipal 

de Loulé. 

 

Foi considerado o impacto de nível 4 para os bens do Pólo Museológico da Cozinha 

Tradicional, uma vez que é o que corre maior risco de roubo/vandalismo no Museu 

Municipal de Loulé (ver tabelas abaixo). Segue-se o Pólo Museológico dos Frutos Secos 

com impacto de nível 3 para alguns bens museológicos mais expostos. Todos o que têm 

impacto de nível 1 são os que estão menos expostos ao risco de roubo/vandalismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva 

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela 
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 1 1 1 1 1 1 1 

Materiais 

Inorgânicos 
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo 

 

Impacto 1 1 1 1 1 1 

Sede - Museu Municipal de Loulé 

Materiais 
Pedra e 

Minerais  
Metais Cerâmica  Marfim e osso 

Pedra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 2 1 2 1 1 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Materiais 

(objetos 

etnográficos) 

Vidro Metal Cerâmica  Madeira Têxtil 

Cortiça, 

Esparto, 

Palma, 

Verga  

Materiais 

compósitos 

Impacto 4 4 4 4 4 4 4 

Reserva do Centro de Documentação do Museu Municipal 

Materiais 
Documentos 

gráficos 
Fotografia 

Documentos 

audiovisuais 

 

Impacto 2 2 2 
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Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para roubo/vandalismo do Museu Municipal de Loulé - 

Núcleo Sede, Pólo Museológico da Cozinha Tradicional e Reserva do Centro de Documentação - 1 (pouco 

grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores para risco de roubo/vandalismo do Pólo Museológico dos 

Frutos Secos - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para roubo/vandalismo do Pólo Museológico Cândido 

Guerreiro e Condes de Alte - 1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para roubo/vandalismo do Pólo Museológico de Salir - 

1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

 

 

 

 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para roubo/vandalismo do Pólo Museológico de Salir - 

1 (pouco grave) 5 (muito grave). 

 

Tabela de avaliação do impacto dos fatores de risco para roubo/vandalismo da Reserva - 1 (pouco grave) 5 

(muito grave). 

 

 

 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Materiais Esparto 
Pintura 

sobre tela 

Materiais compósitos (máquinas, 

balança, entre outros) 

Impacto 3 3 2 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Materiais 

 

Documentos 

Gráficos 

Trajes/

Têxteis 

Mobiliário, 

Madeira 

Cerâmica 

e 

escultura 

Metal 

Pintura 

sobre 

tela 

Vidro 
Couro 

e Pele 
Gesso 

Materiais 

compósitos 

Impacto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Pólo Museológico de Salir  

 

Materiais 

 

Pedra e 

minerais 
Cerâmica Metal Osso 

Grãos de 

trigo e 

bolotas 

Pedra e 

argamassa de 

terra (estrutura 

arqueológica) 

Impacto 1 1 1 1 1 1 

Pólo Museológico da Água 

 

Materiais 

 

Metal 

Impacto 1 

Reserva 

Materiais 

Orgânicos 

Documentos 

gráficos 
Têxteis 

Pintura 

sobre tela 
Osso 

Madeira/ 

Mobiliário 
Couro Polímeros 

Impacto 2 2 2 2 2 2 2 

Materiais 

Inorgânicos 
Vidro Metal Cerâmica Pedra Gesso Azulejo 

 

Impacto 2 2 2 1 2 2 
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III. NORMAS E PROCEDIMENTOS 

 

1. Segurança 

 

1.1. Equipamentos de segurança 

O museu possui meios de segurança, como extintores distribuídos pelas diferentes salas e 

vigilância presencial.  

 

1.1.1. Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

 Equipado com dois extintores de Pó Químico ABC, localizado um na sala 1 e outro 

na sala 3. 

 

 Tem um vigilante presencial durante o horário de funcionamento do espaço 

museológico. Os vigilantes serão os que têm maior proximidade regular com as peças 

museológicas e, em caso de emergência serão os primeiros a dar sinal de alerta ou a 

ativar as primeiras medidas preventivas.  

 

1.1.2. Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

 Tem um extintor no corredor anexo que dá acesso a um gabinete técnico e ao WC de 

pessoal. O extintor é de Pó Químico ABC. 

 

 Tem um vigilante presencial durante o horário de funcionamento do espaço 

museológico. 

  

1.1.3. Centro de Documentação 

 O primeiro piso do edifício da antiga Alcaidaria no Centro de Documentação tem um 

extintor instalado na sala de leitura. O extintor é de Pó Químico ABC. 

 

1.1.4. Reserva do Museu Municipal de Loulé 

 Equipado com dois extintores de Pó Químico ABC, dois extintores de CO2 e ainda 

uma mangueira.  

 

 Tem um alarme de incêndio no exterior junto à porta de entrada do parque de 

estacionamento e, no interior, quatro detetores térmicos.  

 

 No exterior do parque há videovigilância que permite o controlo de entradas e saídas 

das reservas.  

 

1.1.5. Pólo Museológico dos Frutos Secos 

 Equipado com um extintor de Pó Químico ABC. 

 

 Com um vigilante presencial durante o horário de abertura do espaço museológico. 
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1.1.6. Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

 Equipado com 7 extintores: dois extintores de Pó Químico “ABC” localizados à 

entrada; dois extintores de Pó Químico “AB” localizados na sala da reserva; um 

extintor de Pó Químico “AB” localizado na sala dos audiovisuais; dois extintores de 

Pó Químico “AB” localizado na sala polivalente.         

 

 Tem dois vigilantes presenciais durante o horário de abertura do espaço museológico. 

 

 Tem sistema de segurança contra intrusão. 

 

 Tem sistema de segurança contra incêndios. 

 

1.1.7. Pólo Museológico de Salir  

 Equipado com 2 extintores: um extintor de Pó Químico ABC e um extintor de CO2 

localizado à entrada na receção.  

 

 Tem dois vigilantes presenciais durante o horário de abertura do espaço museológico. 

 

 Tem sistema de segurança contra intrusão. 

 

1.1.8. Pólo Museológico da Água 

 Equipado com 2 extintores: um extintor de Pó Químico ABC e um extintor de CO2 

localizado à entrada na receção.   

 

 Tem dois vigilantes presenciais durante o horário de abertura do espaço museológico. 

 

1.2. Plano de segurança e emergência – estratégias de intervenção 

O Museu Municipal de Loulé tem o plano de segurança.  

De acordo com a Lei Quadro dos Museus Portugueses “cada museu deve dispor de um 

plano de segurança periodicamente testado em ordem a garantir a prevenção de perigos e 

a respectiva neutralização”.
 15

O plano de conservação preventiva articulou-se com o 

plano segurança e garante a proteção e integridade das coleções, das pessoas e das 

instalações. As normas de segurança incluem medidas que dizem respeito a crimes contra 

propriedade; acidentes relacionados com as instalações ou com os equipamentos; 

incêndios, inundações ou cheias; catástrofes naturais; entre outros. “É fundamental que 

toda a equipa reconheça a importância do plano de segurança e que cada um se 

responsabilize pela sua parte.”
 16

 Neste trabalho apenas são referidas as normas de 

segurança que têm ligação com a proteção dos bens culturais. O plano de segurança: 

                                                           
15

 Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto, Diário da República, I Série A, artigo 33.º 
16

 CARVALHO, Gabriela; AMARAL, Joana; SOUSA, Maria da Conceição; TISSOT, Matthias (2007), 

Temas de Museologia. Plano de Conservação Preventiva: Bases Orientadoras, Normas e Procedimentos. 

Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação. 
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 Identifica os factores de risco para o edifício, pessoas e coleções e estabelece cenários 

de possíveis acidentes; 

 Estabelece a necessidade de formar todos os funcionários no transporte, embalagem e 

resgate de peças museológicas em caso de emergência; 

 

 Realiza um plano prático, em caso de emergência, de evacuação de peças; 

 

 Organiza os meios de socorro disponíveis e prevê as missões que competirão a cada 

um dos intervenientes;  

 

 Estabelece regras de atuação; 

 

 Propõe a realização de uma manutenção e verificação periódica das condições de 

segurança das reservas e espaços museológicos;  

 

 Prevê a organização e a realização de exercícios de simulação. 

 

Destacamos de seguida as medidas a cumprir: 

 

Normas de Funcionamento das salas de exposição: 

 Não se deve ingerir alimentos, bebidas ou fumar dentro das salas de exposição; 

 

 Não é permitido aos visitantes tocar nas peças; 

 

 Todos os vigilantes e funcionários do museu devem ter em atenção movimentos 

suspeitos que possam acontecer nas salas de exposição; 

 

 As malas de grandes dimensões, guarda-chuvas, mochilas, sacos de compras e outros 

objetos que possam constituir perigo à segurança de pessoas, de bens ou do edifício, 

devem ser depositadas à entrada e nos cacifos; 

 

 Não é permitida a entrada de animais, com exceção dos cães guia; 

 

 Em caso de se verificar algum dano numa peça ou peças deve chamar-se de imediato 

um técnico de conservação e restauro; 

 

 Os vigilantes deverão sempre acompanhar o movimento dos visitantes; 

 

 Em caso da visita de grupos muito numerosos, a vigilância presencial deve ser 

redobrada ou então deverá ser imposto um limite de visitantes por sala para 

preservação das peças museológicas. 

 

Normas de funcionamento das reservas: 
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 “O acesso às reservas é permitido aos técnicos do museu que mais diretamente 

trabalham na gestão das coleções, sem prejuízo que, em casos esporádicos e 

autorizados superiormente, as mesmas possam ser frequentadas pelos demais técnicos 

da instituição”;
17

 

 

 “O acesso de investigadores aos objetos museológicos guardados nas reservas, para 

fins de estudo e investigação pode ser autorizado, mediante solicitação escrita 

fundamentada, apresentada ao Diretor do Museu; a consulta será efectuada sempre na 

companhia de um técnico do Museu de Loulé”
17

; 

 

 “Em caso de concessão de acesso aos objetos, a sua consulta será efectuada em local 

previamente definido pelo Diretor”
17

; 

 

 “Os técnicos do museu e investigadores a quem seja facultado o acesso aos objetos do 

acervo têm obrigatoriamente que os manusear com cuidados especiais”
17

; 

 

 “O acesso às reservas do Museu de Loulé pelo público em geral é concedido, e será 

autorizado se devidamente fundamentado através de pedido escrito ao Diretor do 

Museu”
17

; 

 

 “Os grupos devidamente autorizados não podem exceder o máximo de cinco pessoas, 

e são sempre acompanhados por técnicos do Museu de Loulé, devendo os mesmos 

cumprir todas as indicações por eles prestadas”
17

; 

 

 É proibida a ingestão e permanência de produtos alimentares; 

 

 É proibido fumar; 

 

 As reservas destinam-se unicamente a peças com valor museológico e não funcionam 

como arrecadação; 

 

 Tratamentos de conservação e restauro ou outro tipo de intervenções não deverão ser 

realizados dentro dos espaços de reserva. 

 

Reserva do Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte (visitável) 

 Qualquer pessoa que pretenda visitar as reservas deverá dirigir-se ao funcionário da 

receção, a fim de que o mesmo o acompanhe durante a visita à sala do Centro de 

Documentação e Reservados; 

 

 “O acesso de investigadores aos objetos museológicos em reserva para fins de estudo 

e investigação deve ser solicitado por escrito ao Diretor do Museu…”
17

; 

                                                           
17

 Regulamento do Museu Municipal de Loulé. Diário da República, 2.ª série – N.º 11 – 16 de janeiro de 

2015. 
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 “Em caso de concessão de acesso aos objetos, a sua consulta será efectuada em local 

previamente definido pelo Diretor.”
17

; 

 

 É proibida a ingestão e permanência de produtos alimentares; 

 

 É proibido fumar; 

 

 As reservas destinam-se unicamente a peças com valor museológico e não funcionam 

como arrecadação. 

 

Centro de Documentação   

 “Por razões de preservação e segurança do fundo documental não é permitido comer 

ou beber na sala de leitura, anotar, sublinhar, dobrar, rasgar ou danificar os 

documentos consultados”
17

; 

 

 “Após consulta, os documentos devem ser devolvidos ao técnico que se encontra na 

sala de leitura, que procederá posteriormente à sua arrumação”
17

; 

 

 “Este procedimento aplica-se igualmente aos documentos que se encontram em livre 

acesso na sala de leitura”
17

; 

 

 “O CDoc reserva-se o direito de não proceder à reprodução de documentos por razões 

operativas de preservação e conservação das espécies documentais”
17

; 

 

Laboratório de Conservação e Restauro 

 Os produtos químicos inflamáveis, tóxicos e corrosivos devem estar devidamente 

identificados e etiquetados, quanto ao nome e perigos do produto; 

 

 Os produtos perigosos deverão estar guardados em locais devidamente ventilados e 

fechados à chave; 

 

 Não comer, não beber ou fumar, aquando da utilização de substâncias perigosas ou 

em local onde elas estejam a ser utilizadas; 

 

 Evitar toda e qualquer contaminação através da pele. Se necessário, proteja as partes 

expostas do corpo com vestuário individual de proteção (aventais, luvas, botas, 

óculos, viseiras); 

 

 Evitar a acumulação de lixo, manter o espaço limpo e arrumado; 
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 As peças que se encontrem neste local devem permanecer o tempo estritamente 

necessário ao seu tratamento e não devem ficar no laboratório como se estivessem em 

depósito ou reserva; 

 Durante a utilização de produtos químicos deve-se abrir janelas e portas e limpar 

todos os materiais utilizados na operação (o ideal seria equipar o espaço de 

extractores); 

 

 As ações de limpeza do espaço nunca devem interferir com o material em tratamento, 

ou seja, estas devem resumir-se ao espaço não ocupado por peças; 

 

 Não se devem utilizar produtos de limpeza amoniacais, lixívias, diluentes, entre 

outros; 

 

 Todas as peças que entram no laboratório para tratamento devem estar acompanhadas 

de ficha de tratamento; 

 

 Fora do horário de funcionamento deve-se deixar todos os equipamentos eléctricos 

desligados, torneiras, janelas e portas fechadas; 

 

 Evitar deixar vestígios de alimentos nas bancadas ou mesas destinadas aos 

tratamentos de conservação e restauro. 

 

2. Condições ambientais  

 

2.1. Luz 

A degradação causada pela luz é cumulativa e irreversível e vai depender do tipo de peça 

e do seu estado de conservação. No caso de materiais muito sensíveis à luz poderá 

diminuir-se a intensidade de iluminação ou mesmo o período de exposição.  

A unidade usualmente utilizada para medir a intensidade de luz é o lux (lúmen por metro 

quadrado – lm/m
2
) e os valores de U.V. (microwatt por lúmen - µm/lm). 

Deve-se sempre respeitar os valores limite de ultravioleta e lux recomendados e, sempre 

que possível, utilizar valores inferiores a estes. 

O Museu Municipal de Loulé possui um luxímetro para medir a intensidade de luz.  

Esta medição deve ser feita: 

 Na primeira colocação de lâmpadas ou filtros; 

 Em cada substituição de lâmpadas ou filtros. Os filtros também têm um tempo limite 

de utilização e devem ser substituídos regularmente; 

 As medições devem ser periódicas, pois determinadas lâmpadas à medida que 

envelhecem emitem uma maior radiação ultravioleta (é o caso das lâmpadas 

fluorescentes). Após realizar uma análise inicial poderão adaptar-se os períodos de 

medição conforme o comportamento da iluminação. 
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É preciso ter atenção às lâmpadas de halogéneo pois estas aquecem, não devendo ser 

colocadas muito próximas dos objetos museológicos. Em relação às lâmpadas 

fluorescentes, estas têm o inconveniente de radiar na zona do ultravioleta pelo que devem 

ser sempre acompanhadas de filtro U.V. 

 

2.2.1. Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

A coleção exposta no Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede é constituída por 

materiais pouco sensíveis e sensíveis à luz: 

Pouco sensíveis: Pedra e minerais, metais e cerâmica.  

Sensíveis: osso e marfim 

Convém referir que embora o material cerâmico seja pouco sensível à luz este se for 

tratado ou revestido pode conter tintas ou resinas de maior sensibilidade.  

No caso da iluminação da estrutura arqueológica é aconselhado que estas não aqueçam e 

que estejam ligadas o menor tempo possível (devido à presença de colonização 

biológica). Podendo ser instalados sensores de movimento.   

Assim assumimos como valores aconselhados, de acordo com a bibliografia: 

 

Material Lux (lm/m
2
) U.V. (µW/lm) 

Pedra, minerais, metal e 

cerâmica 
≤ 300  

≤ 75 

Osso e marfim  ≤ 200 

 

2.1.2. Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

A coleção do Pólo Museológico da Cozinha Tradicional é constituída por materiais 

diversificados - pouco sensíveis, sensíveis e muito sensíveis à luz.  

Pouco sensíveis: metal, vidro e cerâmica. 

Sensíveis: madeira e materiais compósitos. 

Muitos sensíveis: cortiça, esparto, palma, verga e têxteis.  

Este espaço é iluminado por luz natural e artificial (halogéneo e fluorescente). Em relação 

às janelas é aconselhável colocar filtros para radiação U.V..  

Uma vez que a coleção tem materiais muito sensíveis à luz é recomendável que a 

intensidade da luz não exceda os 50 lux
18

 e os níveis de U.V. não ultrapasse a faixa de 30 

µm/lm.    

 

2.1.3. Centro de Documentação 

 

2.1.3.1. Reserva do Centro de Documentação 

Os objetos museológicos da reserva são constituídos por materiais muito sensíveis e 

sensíveis à luz. 

Sensíveis: fotografias e negativos a preto e branco;  

Muito sensíveis: obras em papel, fotografias e negativos a cores.  

                                                           
18

 http://www.cncr.cl/611/articles-52331_recurso_15.pdf, consultado a Novembro de 2015 

http://www.cncr.cl/611/articles-52331_recurso_15.pdf
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O espólio está armazenado em estantes metálicas, no caso das provas estas encontram-se 

acondicionadas em caixas ou dossiers, protegidos da luz. No caso dos negativos, muitos 

estão ainda a ser reacondicionados em caixas metálicas ou de cartão também protegidos 

da luz. É recomendável que o tempo de iluminação não ultrapasse os 50 lux e os níveis de 

U.V. a faixa de 75µm/lm. 

 

2.1.3.2. Sala de Leitura 

A sala de leitura apresenta espólio muito sensível à luz: obras em papel. 

Estas estão acondicionadas em armários com portas de vidro e madeira. É recomendado 

colocar filtros U.V. nas janelas, os níveis de iluminação não devem exceder os 50 lux e os 

níveis de U.V. a faixa de 75µm/lm. 

 

2.1.4. Reserva do Museu Municipal de Loulé 

A reserva apresenta acondicionado todo o tipo de materiais, com diferentes sensibilidades 

à luz. 

Muito sensível: documentos gráficos e têxteis.  

Sensível: pintura a óleo e têmpera, osso, madeira/mobiliário, couro não pintado e 

polímeros 

Pouco sensível: vidro, metal, cerâmica, pedra, gesso e azulejo.    

O ideal seria instalar na reserva com uma dimensão considerável, luzes com sensores de 

movimento – para permitir a preservação a longo prazo das coleções. É necessário ter um 

cuidado especial com os documentos gráficos que estão expostos à luz nas estantes 

metálicas. O ideal seria acondicionar os documentos em caixas de cartão acid free 

protegendo simultaneamente da luz e poeiras. Em relação aos têxteis este fator é menos 

preocupante, uma vez que estão protegidos da luz. É aconselhável um nível de 

iluminação, sobretudo para os materiais mais sensíveis, não superior a 50 lux e os níveis 

de U.V. inferior a 75µm/lm.  

 

2.1.5. Pólo Museológico de Frutos Secos 

O espaço museológico tem materiais sensíveis à luz: 

Sensíveis: materiais compósitos e pintura a óleo sobre madeira 

Neste espaço é aconselhável um nível de iluminação inferior a 200 lux e de U.V. inferior 

a 75µm/lm.  

 

2.1.6. Pólo Museológico de Salir 

O pólo museológico é constituído por material pouco sensível e sensível à luz. 

Pouco sensível: cerâmica, metal e pedra e minerais 

Sensível: osso e sementes de trigo e bolotas carbonizadas 

É recomendável na vitrina com objectos sensíveis à luz, um nível de iluminação inferior a 

200 lux e de U.V. inferior a 75µm/lm. 

 

2.1.7. Polo Museológico de Cândido Guerreiro e Condes de Alte 
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Este espaço tem materiais muito sensíveis, sensíveis e pouco sensíveis à luz. 

Pouco sensíveis: vidro, cerâmica, metal e gesso. 

Sensíveis: mobiliário/madeira, escultura, pintura sobre tela, couro/pele, materiais 

compósitos. 

Muito sensíveis: trajes/têxteis e documentos gráficos. 

Idealmente os têxteis muito sensíveis à luz, expostos na reserva em vitrina de vidro, 

deveriam estar protegidos da luz. A pequena janela de vidro no teto deve ser coberta com 

filtros U.V. ou por estores, persianas, ou cortinas em pano-cru. O mesmo se aplica às 

janelas do espaço expositivo. No caso da exposição de objetos muito sensíveis à luz, 

como o caso do papel, deve-se evitar a todo o custo a utilização de luz natural. Sugere-se 

a rotatividade destas peças em exposição diminuindo desta forma o período de exposição 

à luz. É recomendável um nível de iluminação inferior a 50 lux e de U.V inferior a 

30µm/lm. O tempo de exposição à luz nestas condições não deve ser superior a 250h/ano. 

 

2.1.8. Sala Polivalente do Museu Municipal 

Colocar filtros U.V. nas janelas. Uma vez que a maioria dos objetos expostos nestes 

locais são objetos sensíveis à luz (em madeira) os níveis de iluminação não devem ser 

superiores a 200 lux.  

 

2.1.9. Outros ou exposições temporárias 

Os níveis de iluminação recomendados devem ter em conta a natureza dos materiais. 

Segue-se a seguinte tabela, de acordo com a bibliografia
19

, com valores recomendados de 

exposição à luz e radiação U.V. para alguns materiais, tendo em conta uma exposição 

diária de 7 horas: 

 

Sensibilidade - Materiais Lux (lm/m
2
) U.V. (µm/lm) 

Muito sensíveis: têxteis, 

aguarelas, guaches, obras em 

papel, pergaminho, fotografia a 

cores, couro pintado, maioria 

dos objetos de coleções 

etnográficas e de história 

natural. 

≤ 50 ≤ 30 

Sensíveis: pintura a 

óleo/têmpera, couro não 

pintado, laca, mobiliário, osso, 

marfim, corno, fotografia a 

preto e branco. 

≤ 200 

≤ 75 

Pouco sensíveis: metais, pedra, 

cerâmica, vidro. 
≤ 300 

 

2.2. Temperatura e Humidade Relativa 

Os valores de humidade relativa e temperatura, como referido anteriormente, estão 

relacionados entre si e não devem ser tratados separadamente. Num ambiente fechado, 

                                                           
19

 CARVALHO, Gabriela; AMARAL, Joana; SOUSA, Maria da Conceição; TISSOT, Matthias (2007), 

Temas de Museologia. Plano de Conservação Preventiva: Bases Orientadoras, Normas e Procedimentos. 

Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação. 
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um aumento de temperatura pode baixar os valores de humidade relativa e vice-versa. 

Uma rápida alteração da temperatura, se a humidade relativa for estável, pode degradar as 

coleções. 

A monitorização destes valores é muito importante para a preservação das coleções. 

Desta forma permite caracterizar as condições ambientais das áreas museológicas e saber 

se estas são adequadas ou não. Os parâmetros a adotar vão depender de vários fatores: do 

estado de conservação das peças, do tipo de clima, tipo e estado de conservação do local 

que alberga a coleção, capacidade dos equipamentos de controlo ambiental para manter 

as condições estabelecidas e, por fim dos recursos humanos e financeiros disponíveis. É 

aconselhável que ocorra pelo menos um ano de recolha de dados antes de estabelecer 

quaisquer valores normativos. Após um estudo detalhado destes valores, se se verificar a 

necessidade de alterações, estas devem realizar-se de forma gradual, para evitar variações 

bruscas e por conseguinte danificar os bens culturais.  

Para o registo dos valores ambientais, há hoje em dia no mercado, vários equipamentos 

que permitem a monitorização da Temperatura e Humidade Relativa e que podem ser 

divididos em dois grupos: equipamentos de medição pontual e de medição contínua. 

Preferencialmente para monitorização utilizam-se aparelhos de registo contínuo (como o 

termohigrógrafo ou o datalogger digital), que permitem registar flutuações ao longo do 

tempo. A medição deve ser feita, se possível, em todas as áreas expositivas, reservas ou 

outros locais que acolhem objetos com alguma frequência, em locais previamente 

estipulados (longe de aquecedores, de portas mal calafetadas ou abertas ou sob a luz 

direta do sol e que possam influenciar esses valores).  

No Museu Municipal de Loulé com exceção da Reserva do Centro de Documentação não 

houve registo até ao momento dos valores de Humidade Relativa e Temperatura.  

 

Convém esclarecer antes de mais que não há um valor ideal de Temperatura e Humidade 

Relativa para o ambiente dos museus em geral. Contudo há valores teóricos otimizados 

para diversos materiais e tipologias de acervos. No caso do espólio do Museu Municipal 

de Loulé encontramos um espólio diversificado, com todo o tipo de materiais e este fato é 

preciso ter em conta. Um ambiente entre os 35-60% de HR pode ser o melhor 

compromisso para a conservação de uma coleção diversificada
20

. Para o caso dos metais, 

de forma a evitar a sua corrosão, é aconselhável que estes sejam armazenados num 

ambiente seco no início destes parâmetros 35-60% HR, se não abaixo destes. Neste caso 

a humidade relativa pode ser controlada, em pequenos volumes de ar, criando 

microambientes ao recorrer, por exemplo, ao uso de sílica gel.  

Porém, mais importante que valores incorretos são as oscilações bruscas de Humidade 

Relativa e Temperatura. Grandes flutuações podem alterar a estabilidade dimensional dos 

objetos, originando fendas, deformações, destacamento de policromias, entre outros 

problemas, sobretudo em materiais orgânicos e compósitos.  

 

Ações que devem ser implementadas: 

                                                           
20

 Erhardt, David; Mecklenburg, Marion F.; Tumosa, Charles S. and McCormick-Goodhart, Mark H. The 

determination of appropriate museum environments. The interface between science and conservation. 

Bradley, Susan, British Museum, London (1996), pp. 153-163. 



59 
 

 Controlar as condições ambientais (temperatura e humidade relativa) periodicamente 

em todas as áreas expositivas, por meio de aparelhos de medição continua ou pontual. 

Existem 25 dataloggers – que estão distribuídos por todos os espaços museológicos, 

salas expositivas, reservas, e vitrinas que têm metais.  

 

o Fazer o registo diário dos valores de temperatura e humidade relativa em todos os 

espaços expositivos, reservas ou outros locais que acolhem coleções; 

 

o Os aparelhos de medição devem ser anualmente calibrados e ajustados; 

 

 Evitar colocar objetos junto a focos de luz intensa, janelas, portas ou paredes 

exteriores e em zonas de correntes de ar; 

 

 Para o caso dos metais (em espaços pequenos fechados, como caixas, vitrinas, ou 

armários) colocar a hipótese de utilizar materiais de construção tampão - como sílica 

gel.  

 

2.2.1. Reserva do Centro de Documentação 

No caso da Reserva do Centro de Documentação os valores de humidade relativa e 

temperatura foram registados semanalmente no ano de 2009, 2010 e 2011. Uma vez que a 

reserva é composta por materiais particularmente sensíveis às variações das condições 

ambientais o seu controlo e registo diário é muito importante (ver gráficos 1, 2 e 3 em 

anexo): 

 

 Temperatura Humidade Relativa 

Ano 
Valores 

máximos 

Valores 

mínimos 

Valores 

máximos 

Valores 

mínimos 

Maio – Dezembro 2009 
24.9º C 

(Junho) 

13.9º C 

(Dezembro) 

78% 

(Dezembro) 

41% 

(Agosto) 

2010 
26.7º C 

(Junho) 

11.6º C 

(Janeiro) 

89% 

(Dezembro) 

41% 

(Julho) 

2011 
32.4ºC 

(Junho) 

11.7º C 

(Fevereiro) 

69% 

(Janeiro) 

38% 

(Maio) 

Valores médios anuais dos valores máximos e mínimos de temperatura e humidade relativa nos anos de 

2009-2011. 

 

Tem-se verificado um aumento da temperatura máxima registada no espaço ao longo dos 

anos. Os valores mais altos registaram-se no mês de junho e mais baixos em dezembro, 

janeiro e fevereiro. Nos meses de dezembro e janeiro registaram-se os valores mais 

elevados de humidade relativa, e nos meses de agosto, julho e maio os mais baixos.  

Verificou-se para o caso mais específico da conservação do material fotográfico e 

documentos gráficos valores elevados de humidade relativa. A humidade relativa acima 

dos 50% não é aconselhável pois vai provocar a deterioração de todos os materiais 

fotográficos incluindo o papel. Nestas condições, por exemplo, as películas em acetato de 

celulose irão acidificar mais rapidamente e a sua decomposição será acelerada. As 
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grandes flutuações de humidade relativa devem ser evitadas: idealmente deverão ser 

inferiores a 5%.  

A partir do mês de Maio de 2011 foi instalado na reserva um novo desumidificador 

tendo-se verificado a partir desta altura uma maior estabilidade dos valores de humidade 

relativa- inferior a 50%. No que diz respeito à temperatura, as temperaturas elevadas são 

particularmente nocivas para os materiais a cor e irão canalizar e acelerar como referido 

anteriormente qualquer reação química. Esta é danosa sobretudo a partir dos 18ºC - 20ºC 

levando por exemplo à acidificação de materiais plásticos, e ou ao encurvamento de 

suportes plásticos e em papel. Foram registadas grandes diferenças de temperatura de 

inverno para o verão, na reserva, sendo alcançados com frequência valores acima dos 

20ºC (nos meses mais quentes de abril a outubro) - idealmente as flutuações diárias 

deverão ser inferiores a 2ºC.
21

 

Para o caso da conservação das películas em acetato na reserva, que estão em mau estado 

de conservação as condições atualmente existentes não são as ideais. Estas deveriam ser 

acondicionadas num espaço ventilado e a temperatura quanto mais baixa melhor. 

Destaca-se a importância da digitalização e duplicação destes negativos para a sua futura 

preservação, antes que a deterioração comece a provocar a perda irreversível da imagem.  

 

Ações que devem ser implementadas: 

 Calafetar porta e janelas; 

 

 Instalar um sistema de ventilação de forma a evitar a concentração de gases nocivos 

como os libertados pelas películas de acetato; 

 

 Não desligar os aparelhos de ar condicionado e desumidificador durante a noite ou 

durante períodos de encerramento, pois poderá provocar flutuações de temperatura e 

humidade relativa; 

 

 Fazer a manutenção periódica dos aparelhos de ar condicionado e desumidificador;  

 

 Fazer o registo diário, semanalmente, dos valores de humidade relativa e temperatura. 

 

2.3. Poluentes 

A presença de poluentes nos espaços museológicos e reserva são um aspeto a ter em 

conta, no entanto há medidas que podem ser implementadas para diminuir o seu fator de 

risco. É de salientar que os poluentes podem ter origem no exterior ou no interior do 

museu. Os primeiros podem vir essencialmente de poluentes industriais e de tráfego 

automóvel e os segundos de atividades internas, de materiais utilizados no interior do 

espaço museológico/reservas, de materiais constituintes de um bem cultural ou mesmo 

dos visitantes.  
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 PAVÃO, Luís (1997), Conservação de Colecções de Fotografia, Lisboa, Dinalivro. 
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De futuro será aconselhável realizar-se um estudo à qualidade do ar, de forma a 

identificar o tipo de poluentes presentes no interior e na proximidade do museu e que 

possam afetar as coleções
22

.  

 

2.3.1. Materiais e ações a realizar nos espaços museológicos 

 Evitar ações de limpeza com produtos químicos nos locais onde se encontram bens 

culturais (ver ponto 6. Limpeza de espaços, equipamentos e acervo); 

 

 Fazer inspeções periódicas às peças com o objetivo de detetar possíveis alterações 

provocadas por poluentes; 

 Evitar utilizar materiais de construção e de equipamento expositivo que possam 

libertar poluentes para as peças em exposição (ver ponto 5. Materiais equipamentos 

expositivos e de reserva); 

 

 Evitar em espaços que contenham bens culturais realizar trabalhos que possam 

libertar poluentes, estes devem ser realizados longe de peças museológicas (como por 

exemplo a pintura de paredes, cortes de peças metálicas, limpezas profundas de 

pavimentos, entre outros). Caso necessário, as peças devem ser removidas do local 

onde estes trabalhos serão realizados; 

 

 Antes de se proceder a qualquer desinfestação deve-se escolher criteriosamente o 

produto a usar de forma a evitar a propagação de poluentes. 

 

2.3.2. Reserva do Museu Municipal de Loulé 

 Evitar ações de limpeza com produtos químicos nos locais onde se encontram bens 

culturais; 

 

 Evitar utilizar materiais de armazenamento e acondicionamento que libertem produtos 

químicos para as peças; 

 

 Manter a porta sempre fechada e devidamente calafetada; 

 

 Fazer inspeções periódicas às peças com o objetivo de detetar possíveis alterações 

provocadas por poluentes; 

 

 Proteger os objetos da acumulação de poeiras - em caixas ou armários ou cobri-los 

recorrendo, por exemplo, a tecidos em algodão, ou películas de polietileno. 

 

                                                           
22

 De acordo com a alínea 3 do artigo nº 29, da Lei nº 47/2004 de 19 de Agosto que aprova a Lei Quadro 

dos Museus Portugueses “A monitorização dos poluentes deve ser assegurada, com a frequência necessária, 

por instituição ou laboratório devidamente credenciados”. 
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 No caso de objetos já em mau estado de conservação, evitar o contato direto com os 

outros em bom estado de conservação: como por exemplo no caso dos metais com 

corrosão ativa. 

 

2.3.3. Reserva Centro de Documentação 

 Evitar ações de limpeza com produtos químicos nos locais onde se encontram bens 

culturais; 

 

 Evitar utilizar materiais de armazenamento e acondicionamento que libertem produtos 

químicos para as peças; 

 

 Manter a porta e janelas sempre fechadas e devidamente calafetadas; 

 

 Observar periodicamente o estado de conservação dos objetos, de forma a identificar 

possíveis danos provocados pela presença de poluentes; 

 Proteger os objetos da acumulação de poeiras - em caixas ou armários ou cobri-los 

recorrendo, por exemplo, a tecidos em algodão, ou películas de polietileno; 

 

 Afastar as estantes das paredes contaminadas com sais, ou isolar das paredes 

colocando por exemplo uma película de polietileno ou poliéster; 

 

 Preferencialmente os negativos em acetato em mau estado de conservação devem ser 

isolados dos restantes já tratados. O ácido libertado pelas películas poderá afetar as 

restantes coleções em bom estado de conservação
23

. 

 

2.3.4. Reserva do Pólo Museológico do Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

 Evitar ações de limpeza com produtos químicos nos locais onde se encontram bens 

culturais; 

 

 Evitar utilizar materiais de armazenamento e acondicionamento que libertem produtos 

químicos para as peças; 

 

 Manter a porta e janelas sempre fechadas e devidamente calafetadas; 

 

 Observar periodicamente o estado de conservação dos objetos, de forma a identificar 

possíveis danos provocados pela presença de poluentes; 

 

 Proteger os objetos da acumulação de poeiras - em caixas ou armários ou cobri-los 

recorrendo, por exemplo, a tecidos em algodão, ou peliculas de polietileno; 
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 https://www.imagepermanenceinstitute.org/webfm_send/299, consultado em setembro de 2015 

https://www.imagepermanenceinstitute.org/webfm_send/299
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 As estantes, em madeira, para armazenar os documentos gráficos não são as ideais. 

Idealmente deveriam ser substituídas por estantes metálicas; 

 

3. Controlo biológico 

Podemos definir como ataque biológico a presença indesejável de plantas, animais, 

fungos ou outros microrganismos e que podem danificar o acervo. Os insetos são as 

pragas mais comuns de encontrar em bens culturais móveis (besouros, peixinhos-de-

prata, caruncho, traças e baratas estão entre os insetos que mais preocupações causam em 

instituições museológicas). Os insetos “estão activos entre os 5ºC e os 45ºC, sendo a 

temperatura óptima os 30ºC. Quanto à humidade relativa, o valor ideal para o 

desenvolvimento de insectos situa-se cerca dos 65%. Alguns insectos, como as traças, 

preferem ambientes secos.” 
24

 Em relação aos fungos, bactérias e microorganismos estes 

atacam maioritariamente material orgânico, embora também possam atacar outros 

materiais como pedra ou metal. “Os fungos podem estar ativos entre os 0ºC e 60ºC, 

situando-se os valores óptimos de desenvolvimento entre os 15ºC e os 20ºC”
11

. Estes em 

condições de humidade relativa elevada acima dos 70% têm as condições ideais para o 

seu desenvolvimento. Porém, se estes tiverem nutrientes adequados, podem desenvolver-

se abaixo deste valor. 

No caso de plantas, estas afetam mais as estruturas arqueológicas que se encontram no 

exterior. Não esquecer os animais que também podem afetar os bens culturais e ser um 

forte atrativo para insetos e outras pestes.  

Houve registo de infestação de térmitas, como referido anteriormente, na estrutura do 

edifício da reserva do museu (não afetou as coleções). Houve também neste espaço e no 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional casos isolados de ataque de insetos xilófagos 

nos objetos museológicos em madeira. Sendo, portanto, os dois espaços com o risco mais 

elevado de ataque biológico. As estruturas arqueológicas também já foram limpas de 

colonização biológica e requerem uma maior atenção (monitorização periódica).  

Há uma série de medidas que podem ser implementadas de forma a prevenir a infestação 

das peças museológicas: 

 

 A presença de plantas é um forte atrativo para insetos e outros organismos pelo que a 

sua utilização em espaços museológicos deve ser evitada; 

 

 “As pragas procuram nos museus alimento, humidade, calor e abrigo. Estes quatro 

factores estão interligados e a sua eliminação desencorajaria a sua presença no 

interior do edifício”
11

;
 
 

 

 Realizar uma limpeza cuidada e frequente dos espaços museológicos, evitando a 

acumulação de lixo nos espaços envolventes. “Uma limpeza bem gerida garante a 

eliminação de cerca de 80% das pestes no interior do edifício”
11

; 
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 CARVALHO, Gabriela; AMARAL, Joana; SOUSA, Maria da Conceição; TISSOT, Matthias (2007), 

Temas de Museologia. Plano de Conservação Preventiva: Bases Orientadoras, Normas e Procedimentos. 

Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação. 
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 Verificar diariamente os locais onde há preparação, consumo de alimentos e caixotes 

do lixo, sobretudo junto às áreas museológicas. Todos os tipos de lixo devem ser 

recolhidos diariamente; 

 

 Não comer ou beber em áreas com bens culturais; 

 

 Calafetar todas as entradas e saídas de ar e, quando necessário, colocar grelhas de 

malha apertada para impossibilitar a entrada de insectos; 

 

 Fechar fendas e pequenas cavidades nos edifícios, para evitar o abrigo de insectos; 

 

 Malas, casacos e outros objetos de grande volume não devem entrar para os espaços 

expositivos, pois podem ser portadores de agentes biológicos externos; 

 

 Monitorizar a população de insetos, colocando armadilhas de deteção (armadilhas 

ultravioletas para os insetos voadores, autocolantes ou com feromonas) em locais que 

sejam suspeitos da passagem de insetos. “Caso não exista suspeita de um grande surto 

de insectos, as armadilhas podem ser verificadas de dois em dois meses”
11

. É 

necessário ter em conta que após uma monitorização de pelo menos um ano se pode 

tirar conclusões concretas em relação à realidade do museu - deve ser identificada a 

espécie, o número e a sua localização; 

 

 Monitorizar regularmente os objetos de forma a identificar a presença de alguma 

infestação. Os vestígios da sua atividade traduzem-se por lacunas, galerias e 

alterações superficiais (sobretudo em materiais orgânicos); 

 

 Qualquer peça que dê entrada no museu deve ser inspecionada em relação ao seu 

estado de conservação, concluindo-se no final onde esta será inserida - em exposição, 

reserva ou quarentena; 

 

 Qualquer peça suspeita de ataque biológico deve ser colocada em quarentena durante 

pelo menos um mês até se confirmar que não existe infestação. Os objetos antes de 

qualquer tratamento podem ser colocados dentro de sacos de plástico até ao início do 

mesmo. É prioritário definir um espaço de quarentena para avaliação e controle dos 

objetos museológicos; 

 

 Para tratamento dos objetos, atualmente considera-se mais fiável e menos agressivo, o 

método da anóxia e da exposição a baixas temperaturas, sendo desaconselhado o uso 

de químicos; 

 

 Após o tratamento das peças, estas devem permanecer em quarentena até se verificar 

que o tratamento foi eficaz; 
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 No caso de infestações a larga escala no edifício, deve-se recorrer aos serviços de 

uma empresa especializada, com informações detalhadas em relação aos químicos 

utilizados que podem danificar a longo e médio prazo as coleções; 

 

 Realizar uma monitorização periódica nas estruturas arqueológicas do museu. 

Criando um plano de controlo de vegetação (semestral), de colonização 

microbiológica (semestral) e de pragas (trimestral). 

 

4. Manutenção  

Para preservar a longo prazo uma coleção é necessário realizar uma série de ações de 

manutenção que poderão mais tarde evitar determinados tratamentos de conservação e 

restauro mais dispendiosos. Muitas delas passam pela própria manutenção do edifício, 

como da observação permanente das coleções e dos espaços museológicos. A equipa do 

museu, responsável pela conservação do espólio, deve estar sempre atenta a este facto.    

 

Os equipamentos técnicos devem ser alvo de inspeção regular – desde a iluminação 

(quadros elétricos, lâmpadas e projetores), equipamentos elétricos (computadores, 

fotocopiadoras, telefones, etc), sistemas de deteção e intrusão, sistemas de deteção de 

incêndio, sistemas de combate a incêndio (extintores), sistemas de controlo e 

monitorização ambiental, entre outros. Aquando da instalação deve-se assegurar contratos 

de manutenção dos equipamentos técnicos instalados pelas empresas fornecedoras.  

No caso de avaria dos equipamentos a reparação deve ser feita por técnicos habilitados e, 

sempre que possível, pela própria empresa fornecedora dos equipamentos.  

Locais nos edifícios danificados (sob a ação de humidade, infiltrações, problemas 

elétricos, entre outros) devem ser tratados o mais rapidamente possível a fim de não 

influenciarem o comportamento de certos materiais. 

 

Seguem-se abaixo tabelas de manutenção para as coleções do Museu Municipal de Loulé: 

 

Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede  

Ações de manutenção Periodicidade 

Manutenção
25

 
Bimensal ou sempre que se ache 

necessário 

Monitorização das condições ambientais  Registo diário
26

 

Desinfestação e/ou verificação de infestação Anual  

Verificação de ataque biológico – estruturas 

arqueológicas 
Semestral 

                                                           
25

 A manutenção corresponde à limpeza dos equipamentos expositivos (como das vitrinas) pelos técnicos 

da área de conservação e restauro do Museu Municipal de Loulé acompanhados pelos serviços de limpeza 

bem como, por conseguinte, da monitorização dos objetos museológicos. 
26

 Os dados do datalogger serão descarregados trimestralmente. É preciso ter em conta o estado de 

conservação dos bens culturais e caso necessário haver um maior controlo das condições ambientais 

(monitorizando os dados registados pelo datalogger com maior frequência, mensalmente, semanalmente ou 

mesmo diariamente caso haja necessidade). 
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Desinfestação e/ou aplicação de biocida – 

estruturas arqueológicas 
2 anos

27
    

 

 

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional 

Ações de manutenção Periodicidade 

Manutenção 
Mensal ou sempre que se ache 

necessário 

Monitorização das condições ambientais Registo diário 

Verificação de ataque biológico  Bimensal
28

 

Desinfestação  Sempre que se ache necessário 
 

 

Cendro de Documentação 

Ações de manutenção Periodicidade 

Manutenção 
Trimestral ou sempre que se ache 

necessário
29

 

Monitorização das condições ambientais Registo diário 

Verificação de ataque biológico  Bimensal 

Desinfestação  Sempre que se ache necessário 
 

 

 

 

Pólo Museológico dos Frutos Secos 

Ações de manutenção Periodicidade 

Manutenção 
Mensal ou sempre que se ache 

necessário 

Monitorização das condições ambientais Registo diário 

Verificação de ataque biológico  Mensal 

Desinfestação  Sempre que se ache necessário 
 

 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Ações de manutenção Periodicidade 

Manutenção Mensal ou sempre que se ache 

                                                           
27

 O último tratamento foi feito em Janeiro de 2014 e está a desenvolver nova colonização biológica. É 

necessário fazer uma monitorização periódica de forma a definir a periodicidade de desinfestação.  
28

 Isto aplica-se para as peças mais sujeitas ao ataque biológico, bem como para a monitorização das 

armadilhas onde estas se encontram, caso não haja problemas de maior, devem ser monitorizadas de dois 

em dois meses.  
29

 As peças museológicas em pior estado de conservação, bem como mais sensíveis aos agentes de 

degradação requerem um maior cuidado e uma monitorização mais frequente. 

Reserva 

Ações de manutenção Periodicidade 

Manutenção 
Trimestral ou sempre que se ache 

necessário
4
 

Monitorização das condições ambientais Registo diário 

Verificação de ataque biológico  Bimensal 

Desinfestação  Sempre que se ache necessário 
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necessário 

Monitorização das condições ambientais Registo diário 

Verificação de ataque biológico  Mensal 

Desinfestação  Sempre que se ache necessário 
 

 

Pólo Museológico de Salir 

Ações de manutenção  Periodicidade 

Manutenção 
Mensal ou sempre que se ache 

necessário 

Monitorização das condições ambientais  Registo diário 

Desinfestação e/ou verificação de infestação Anual 

Verificação de ataque biológico – Estruturas 

arqueológicos 
Semestral 

Desinfestação – Estruturas arqueológicas Anual
30

 

  

 

Pólo Museológico da Água 

Ações de manutenção Periodicidade 

Limpeza de poeiras dos equipamentos expositivos Mensal ou sempre que se ache 

necessário 

Monitorização das condições ambientais  Registo diário 

 

5. Materiais e equipamentos expositivos e de reserva 

 

5.1. Exposição 

É importante conciliar sempre o modo de exposição com boas práticas de conservação. 

Deve assegurar-se que: 

 

 Uma peça museológica não deve ser exposta se o seu estado de conservação não o 

permitir; 

 

 É fundamental o diálogo entre a equipa responsável pelo projeto científico, 

arquitetónico, design/comunicação e os responsáveis pela conservação das peças; 

 

 O tempo da exposição vai influenciar na conceção, organização e escolha dos 

procedimentos (como os níveis de iluminação); 

 

 Os sistemas expositivos devem adaptar-se aos objetos e não o contrário; 

 

 Deve-se respeitar o tempo de secagem dos acabamentos de superfícies dos espaços 

museológicos (tintas ou vernizes), antes de instalar as peças museológicas; 

 

 Antes de colocar os objetos, as áreas expositivas a utilizar devem estar limpas de 

poeiras; 

 

                                                           
30

Anualmente, na Primavera, é colocado herbicida nas estruturas arqueológicas.  
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 Não de deve colocar as peças em contato direto com as paredes, ou superfícies frias, 

onde possa haver condensações ou problemas de infiltrações e sais; 

 

 A iluminação e as condições ambientais dos espaços expositivos devem respeitar os 

objetos; 

 

 Ao colocar objetos fora das vitrinas deve ser tido em conta as questões de segurança 

das mesmas, devendo ser munidos de um sistema de dissuasão ao toque; 

 

 Não se coloca objetos mais sensíveis próximos de saídas de ar ou canalizações; 

 

 Realiza-se uma manutenção e monitorização periódica, das condições do espaço 

expositivo e do estado de conservação dos bens museológicos.  

 

5.1.1. Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede 

 De futuro, o sistema de iluminação nas vitrinas deverá ser colocado num 

compartimento próprio, permitindo o acesso pelo exterior, sem haver a necessidade 

de abrir as vitrinas; 

 

 Não se coloca os objetos em contato direto com as paredes fragilizadas com sais; 

 

 Os objetos sobre superfícies lisas, sobretudo de baixa resistência física, devem ser 

devidamente travados de forma a evitar danos por choques e vibrações; 

 

5.1.2. Pólo Museológico da Cozinha Tradicional  

 Não se coloca objetos diretamente sobre o chão, estes devem ser sempre elevados de 

forma a evitar choques acidentais ou danos causados por ações de limpeza; 

 

 Não se coloca as peças diretamente sobre superfícies pintadas ou envernizadas, 

colocar um material intercalar como melinex® ou outro material inerte compatível; 

 

 Os objetos acondicionados no armário em madeira em baixo, não devem ser 

colocados sobrepostos, uns sobre os outros, devendo ser colocado um material 

intercalar como espuma de polietileno.  

 

 Os objetos cerâmicos devem ser devidamente travados para o caso de sismo. No caso 

de não serem travados, colocá-los mais próximos do chão de forma a reduzir o 

impacto em caso de queda.  

 

 

5.1.3. Pólo Museológico dos Frutos Secos 

 Não se coloca objetos diretamente sobre o chão, estes devem ser sempre elevados de 

forma a evitar choques acidentais ou danos causados por inundações ou ainda por 

ações de limpeza. 
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5.1.4. Pólo Museológico de Salir 

 O sistema de iluminação nas vitrinas deverá ser colocado num compartimento 

próprio, permitindo o acesso pelo exterior, sem haver a necessidade de abrir as 

vitrinas; 

 

 Os objetos cerâmicos devem ser devidamente travados para o caso de sismo.  

 

5.1.5. Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

 Numa exposição de longa duração que os bens culturais mais sensíveis (como o 

papel) não estejam expostos de forma contínua, podendo prever-se um sistema de 

rotatividade, ou um controlo ao máximo da iluminação e das condições ambientais. 

 

5.2. Reservas 

 

5.2.1. Reserva do Museu 

A reserva, como referido anteriormente, foi organizada por diferenciação de materiais e 

está a ser reacondicionada com materiais próprios de conservação. 

 

 As peças devem estar acondicionadas de forma a que o acesso a cada objeto seja fácil; 

 

 A Reserva deve funcionar unicamente como Reserva de objetos museológicos; 

 

 Não se deve colocar objetos no chão, estes devem ser sempre elevados (pelo menos a 

10 cm do chão) de forma a evitar choques acidentais ou danos causados por 

inundações ou ainda por ações de limpeza; 

 

 Objetos mais pesados ou volumosos devem ser colocados mais perto do nível do 

chão; 

 

 Todas as caixas, contentores, embalagens devem estar devidamente identificados com 

o número de inventário das peças acondicionadas; bem como as prateleiras, estantes, 

armários e vitrinas de forma a permitir um rápido acesso aos mesmos; 

 

 O número de inventário das peças deve ser claro e bem visível de forma a evitar o seu 

desnecessário manuseamento e remoção; 

 

 Caso necessário, criar contentores com microclimas específicos para conservar peças 

mais sensíveis (exemplo: nos metais utilizar sílica gel como forma de reduzir os 

valores de humidade relativa); 

 

 Acondicionar as peças com materiais próprios de conservação estáveis e compatíveis; 
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 Proteger os objetos, conforme a sua dimensão, das poeiras, acondicionando em 

caixas, armários, sacos de plástico (polietileno) microperfurados, cobrindo com 

películas transparentes ou pano-cru
31

; 

 

 Não colocar as peças museológicas nos corredores ou passagens; 

 

 Entre os objetos deve existir espaço suficiente para permitir a sua verificação, 

manuseamento ou limpeza; 

 

 Aquando da sobreposição de objetos deve interpor-se um material inerte e macio. 

Deve evitar-se o contato direto entre as peças; 

 

 As prateleiras devem ter rebordo de forma a evitar a queda acidental de objetos e 

material que provoque algum atrito para a movimentação de peças. Como exemplo: 

forrar as prateleiras com espuma de polietileno colada com fita-cola dupla; 

 

 As estantes devem estar fixas às paredes com cintas ou cabos de modo a não 

tombarem facilmente em caso de sismo; 

 

 Deixar passagens suficientemente largas e desimpedidas para facilitar o transporte de 

bens culturais e circulação de pessoas; 

 

 Nenhuma peça deve ser acondicionada em reserva com infestação ativa; 

 

 Deve existir na Reserva uma mesa de apoio ampla forrada com material adequado 

com os seguintes instrumentos à disposição: lupa, iluminação adequada, luvas, entre 

outros; 

 

 A área de quarentena deve ser exterior às reservas; 

 

 Devem ser monitorizadas regularmente as condições climatéricas e lumínicas; 

 

 Deve existir um eficaz controlo de pestes; 

 

 No caso da utilização de contentores de PVC substituí-los por outros mais adequados 

de conservação (como polietileno de alta densidade), em último caso evitar o contato 

direto das peças com este material, utilizando outro material intercalar de 

conservação; 

 

 Substituir as caixas de cartão e papel ácido, por outras mais adequadas; 

 

 No caso dos jornais estes devem ser acondicionados dentro de caixas e capilhas de 

cartão acid free, com reserva alcalina. Protegendo das condições ambientais e poeiras; 

 

                                                           
31

 Acondicionar os jornais dentro de capilhas de papel com reserva alcalina e dentro de caixas. Preservando 

das poeiras, luz, poluentes e pestes. 
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 Peças de grandes dimensões, como mapas e têxteis podem ser acondicionados em 

arquivadores horizontais. Em último caso podem ser enrolados dentro de caixas ou 

em tubos, evitando dobras e vincos, sempre com a superfície virada para fora. O tubo 

deve ser previamente isolado, por exemplo com espuma de polietileno, melinex®, 

papel acid-free e/ou com pano de algodão. Este deve ser enrolado juntamente com 

outro tecido neutro, pano-cru, folhas de papel de seda ou outro; 

 

 Os fragmentos cerâmicos e vidro podem ser acondicionados dentro de sacos de 

plástico microperfurados, evitando condensação; 

 

 No acondicionamento nunca devem ser utilizados elásticos, clips, agrafos, fita-colas, 

ou elementos metálicos em contato com as peças museológicas. 

 

5.2.2. Reserva do Centro de Documentação 

Aplica-se o que foi referido anteriormente para a Reserva do Museu. Acrescenta-se o 

seguinte: 

 

 As prateleiras das estantes metálicas deverão ser maiores que as peças 

museológicas;
32

  

 

 Forrar as estantes do lado da parede, com problemas de sais, com material adequado 

(exemplo melinex®); 

 

 Acondicionar os documentos de forma a evitar a criação de vincos ou dobras. 

 

 

5.2.3. Reserva do Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte 

Aplica-se o que foi referido anteriormente para a Reserva do Museu. Acrescenta-se o 

seguinte: 

 

 Os têxteis deverão ser reacondicionados de forma a evitar a formação de vincos e a 

sua sobreposição. Pode-se recorrer ao uso de manequins e utilizar materiais para 

preenchimento com material próprio de acondicionamento.  

 

 

6. Materiais de armazenamento, acondicionamento e exposição 

Os materiais quando inadequados e mal utilizados podem prejudicar as peças 

museológicas. É preciso ter em conta o estado de conservação e características destes 

bem como os materiais de acondicionamento devem ser estáveis e compatíveis. 

Os materiais utilizados podem provocar danos químicos nas peças museológicas, ao 

libertar gases nocivos ou pela migração de determinados compostos. Podem também, 

quando incorretamente utilizados provocar danos físicos nos bens culturais. 

                                                           
32

 Há livros da hemeroteca maiores que as próprias prateleiras das estantes metálicas. Colocar a hipótese de 

reacondicionar a hemeroteca. 
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Segue-se uma tabela, de acordo com bibliografia
33

, com os materiais aconselhados e 

menos aconselhados a utilizar num bem cultural para embalagens e equipamentos para os 

espaços expositivos e reservas:  

 

 Materiais aconselhados 
Materiais 

desaconselhados 
Problemas Observações 

Madeiras 

Utilizar madeiras menos 

ácidas e secas, sem 

tratamentos. 

Idealmente nenhuma 

madeira é adequada  

Liberta 

gases ácidos 

Evitar o contato 

direto entre a 

madeira e os 

objetos 

Derivados da 

Madeira 

Com adesivos à base de 

fenol-formaldeído, 

poliureia e epóxida. 

Utilizar uma barreira 

para reduzir os gases 

libertados.  

Com adesivos à base de 

ureia-formaldeído; 

poliformaldeído; óleo 

reticulado e cola de 

contato de borracha  

Emite gases 

ácidos  

Se possível a sua 

utilização não é 

aconselhada 

 

Tintas e 

vernizes 

Tintas emulsões para 

exterior têm melhor 

qualidade; tintas-

emulsões à base de 

resinas acrílicas, de 

butadieno-estireno, 

vernizes acrílicos e 

epoxídicos  

Tintas à base de óleo ou 

resinas alquídicas; 

vernizes à base de 

uretanos e de óleos 

modificados  

Emissão de 

gases 

orgânicos, 

peróxidos, 

formaldeído, 

amoníaco, 

entre outros 

Evitar o contato 

direto com os 

objetos. 

Respeitar o 

tempo de 

secagem das 

tintas e vernizes. 

Papéis e 

cartões 

Papel e cartões não 

ácidos
34

, papel de seda 

não ácido, papel 

Permanente
35

.                                                                                                            

Jornais, papel craft, cartão 

comum e vulgar papel de 

embalagem 

Emissão de 

ácidos 

Podem acidificar 

com o tempo, 

deve-se controlar 

o pH e substitui-

los quando 

necessário. 

Plásticos e 

Polímeros 

- Acrilonitrile butadieno 

estireno (ABS), 

- poliamida (PA) (nylon),  

- policarbonato (PC), 

- polietileno (PE), 

- polipropileno (PP), 

- polietileno tereftalato 

(PET),  

- polimetacrilato de metil 

(PMMA) (acrílico);  

- poliestireno (PS) 

(esferovite);  

- politetrafluoretileno 

(PTFE).  

- Acetato de celulose 

(CA),  

- poliuretano, (PU/PUR),  

- borracha vulcanizada,  

- nitrato de celulose (CN),  

- acetato de polivinil 

(PVAc),  

- ureia formaldeído (UF),  

- policloroprene,  

- policloreto de vinilo 

(PVC),  

- policloreto de vinilidene 

(PVDC). 

Alguns 

plásticos 

emitem 

aditivos ou 

produtos 

nocivos 

como 

plastificantes 

ou corantes  

Escolher 

plásticos 

incolores, branco 

ou pretos; com 

poucos 

plastificantes e 

com poucos 

aditivos; evitar o 

contato direto e 

por tempo 

prolongado entre 

a espuma de 

poliuretano e a 

peça 

museológica. 

Têxteis 

- Algodão branco, 

- linho cru, 

- poliéster (Hollytex®, 

Reemay®), 

- poliamidas (Nylon®), 

- lã, 

- têxteis com tratamento 

anti-combustão e com 

aditivos, 

-tapetes com o reverso em 

Ter em 

atenção aos 

tratamentos 

que podem 

ter, produtos 

Lavar antes de 

utilizar 

                                                           
33

 Dados da tabela retirados de CARVALHO, Gabriela; AMARAL, Joana; SOUSA, Maria da Conceição; 

TISSOT, Matthias (2007), Temas de Museologia. Plano de Conservação Preventiva: Bases Orientadoras, 

Normas e Procedimentos. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação. 
34

 É aconselhável utilizar papéis ou cartões com reserva alcalina para o acondicionamento de peças que 

tendem a acidificar com o tempo, como é o caso dos jornais e os negativos em acetato de celulose. 
35

 O “Papel Permanente” segue a norma ISO 9706 que exige: pH entre 7,5 e 10; resistência à oxidação com 

número kappa inferior a 5; reserva alcalina, 20 gramas de carbonato de cálcio por kg de papel e; resistência 

ao rasgo, mínimo de 350 Mn em papéis com mais de 70 grs.   
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- acrílicos (Decofelt®, 

Orlon®). 

borracha. à base de lã 

libertam 

sulfuretos 

Outros 

Aço galvanizado, aço 

inoxidável, acrílico e 

vidro 

Metais facilmente 

oxidáveis e sem 

revestimento  

Migração de 

produtos de 

oxidação 

para as peças  

Os revestimentos 

no metal deverão 

ser adequados e 

não libertar 

poluentes para as 

peças. 

 

7. Limpeza de espaços, equipamentos e acervo 

 

7.1.  Espaços expositivos e equipamentos 

A limpeza regular e correta dos espaços museológicos contribui para uma boa 

conservação do acervo.  

 

 Deve ser evitado, sempre que possível, pavimentos alcatifados pois poderão ser 

propícios ao desenvolvimento de microorganismos; 

 

 Não limpar o chão com vassoura, pois irá espalhar o pó; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Utilizar aspiradores com filtros HEPA®, que retenham eficazmente as partículas; 

 

 Sensibilizar os funcionários de limpeza para a monitorização dos bens culturais, 

alertando para o caso de alguma anomalia: como infestação; 

 

 Realizar uma limpeza regular e eficaz dos espaços museológicos, de maior uso; 

 

 A lavagem dos pavimentos do Museu, Reservas e Laboratório de Conservação e 

Restauro deve ser feita com pouca água, sem utilizar detergentes ou então apenas 

utilizando detergente neutro. Não utilizar produtos com amoníaco ou ácido acético, 

lixívias, diluentes, entre outros;  

 

 Deve ser utilizado a menor quantidade de água possível, secando sempre muito bem 

as superfícies, de forma a evitar oscilações bruscas de humidade; 

 

 As estruturas expositivas podem ser limpas com um pano seco, detergente neutro, 

acetona ou álcool. Os bens culturais só deverão ser colocados no interior das vitrinas 

quando estas tiverem bem secas; 
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 Não é recomendado a limpeza no exterior do edifício com mangueiras, uma vez que a 

água sobre pressão vai penetrar no solo e nas alvenarias, acelerando a sua 

degradação
36

, como o caso do antigo edifício da Alcaidaria; 

 

 É preciso ter em atenção, durante a limpeza, aos objetos colocados diretamente sobre 

o chão;  

 

 Os vidros e acrílicos devem ser limpos com água ou produtos adequados e no fim 

bem secos; 

 

 A limpeza das estruturas expositivas só deverá ser feita por pessoas com formação 

específica ou sobre sua supervisão; 

 

 É recomendável que as estantes ou armários estejam afastados uns centímetros da 

parede para permitir uma melhor limpeza; 

 

 Para além da limpeza diária deve ser estabelecido um plano para a limpeza a fundo de 

todas as áreas, pelo menos quatro vezes por ano; 

 

 Todo o material utilizado na limpeza, como panos do pó, “mopas” ou esfregonas 

devem ser limpos com frequência (com detergente neutro). 

 

 Deve ser realizado um plano de limpeza a fundo de todas as áreas, pelo menos quatro 

vezes por ano.  

 

Limpeza dos pavimentos dos espaços expositivos e Laboratório de Conservação e 

Restauro  

Periodicidade: diária 

1º- Limpeza a seco de poeiras com aspirador; 

2º- Limpeza com esfregona pouco húmida e detergente neutro;   

3º- Limpeza com esfregona a seco para remover excessos de água. 

 

Limpeza dos pavimentos das Reservas 

Periodicidade: bimensal 

1º- Limpeza a seco de poeiras com aspirador; 

Em último caso, se houver necessidade fazer limpeza com água e esfregona muito pouco 

húmida e secar muito bem no fim. 

 

Limpeza Periodicidade 

Pavimentos dos espaços expositivos diária 

Pavimento do Laboratório de Conservação diária 

                                                           
36

 Carvalho, G; Almeida, A., Vade mecum: preservação do património histórico e artístico das Igrejas, 

Instituto Português de Conservação e Restauro, Lisboa (2006). 
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e Restauro 

Pavimentos das Reservas bimensal 

Vitrinas Bimensal ou sempre que se ache 

necessário
37

 

Reservas e equipamentos 3 em 3 meses ou sempre que se ache 

necessário 
Tabela com a periodicidade de limpeza dos pavimentos e equipamentos expositivos dos espaços 

museológicos e reservas. 

 

 

7.2. Acervo 

A monitorização do acervo do museu permite determinar a necessidade de ações de 

limpeza.  

 

 A limpeza dos bens museológicos deve ser feita por pessoal especializado ou sob sua 

supervisão; 

 

 A limpeza de poeiras deve ser feita de forma cuidada, sem provocar fricção e tendo 

em atenção as zonas mais vulneráveis nos objetos. Podem ser limpos com panos, 

pincéis, ou trinchas de pêlo macio acompanhados de aspiração, controlando sempre a 

intensidade de sucção (os materiais utilizados para limpeza devem ser de boa 

qualidade de forma a não libertar, por exemplo, fibras que possam depositar-se nos 

objetos); 

 

 Não utilizar panos embebidos em água ou produtos de limpeza pois podem provocar 

danos na estrutura e superfície dos objetos; 

 Nunca utilizar na limpeza produtos desconhecidos. 

 

8. Circulação de bens culturais 

 

8.1. Manuseamento 

O manuseamento de um bem cultural exige concentração e, deve ser sempre bem 

ponderado e cuidado. O manuseamento desnecessário deve ser evitado, realizando por 

exemplo, no acondicionamento, caixas que permitam uma fácil identificação dos objetos.  

Para o correto manuseamento e salvaguarda dos bens culturais é essencial seguir os 

seguintes procedimentos: 

 

 Só deve ser feito por funcionários com formação adequada;  

 

 Durante o manuseamento nunca realizar outras atividades em simultâneo; 

 

                                                           
37

 No caso das vitrinas do Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede estas devem ser limpas com maior 

regularidade, pelo menos duas vezes por mês. Uma vez que acumulam poeiras com maior regularidade no 

seu interior.  
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 Antes de transportar a peça, deverá definir-se o número de pessoas necessários para o 

efeito, bem como deverá preparar-se devidamente o local para receção dos mesmos; 

 

 Objetos de grandes dimensões devem ser manuseados com recurso a porta-paletes, 

empilhadoras, carrinhos ou grua; 

 

 Utilizar luvas apropriadas de acordo com o tipo de objeto (algodão, latex ou nitrilo). 

Estas vão proteger os objetos da gordura, ácidos fracos, humidade e sais libertados 

pelas mãos e, que podem ser um fator de degradação para os bens culturais. Ter em 

atenção para não usar luvas de algodão em objetos com superfícies lisas (como 

cerâmica e vidro); 

 

 Não manusear mais do que um objeto em simultâneo; 

 

 No caso da não utilização de luvas, as mãos devem estar bem limpas e secas antes e 

durante o manuseio; 

 

 Deve-se usar as duas mãos no manuseamento de objetos. Nos objetos de pequenas 

dimensões pode-se colocar uma em baixo em forma de concha de forma a dar mais 

segurança à operação; 

 

 Separar as várias partes amovíveis que constituem um objeto e manuseá-los 

individualmente; 

 

 Os objetos devem ser manuseados em cima de uma superfície macia e lisa, preparada 

para o efeito; 

 

 Deve ter-se atenção aos utensílios utilizados no estudo e registo das peças (como 

tesouras, canetas ou réguas) de forma a não danificar as peças, como também no 

vestuário e adereços pessoais (como anéis, pulseiras ou colares), que podem prender 

ou raspar nos objetos; 

 

 As peças museológicas nunca devem ser arrastadas; 

 

 Devem ser identificados os pontos mais frágeis e mais seguros. Nunca pegar num 

objeto pelas suas zonas mais vulneráveis como, por exemplo, nas asas, bordos ou nas 

áreas que foram submetidas a restauro.  

 

 

8.2.  Circulação interna 

A circulação de uma peça dentro do museu deve ser muito bem ponderada. É preciso ter 

em conta que o Museu de Loulé funciona como uma rede polinucleada e que muitas 

vezes o seu transporte implica a sua saída para o exterior. Estando desta forma as peças 

mais sujeitas às mudanças das condições ambientais. A sua realização deve ser feita para 

fins específicos, como no reacondicionamento em reserva, investigação, inventariação, 

tratamentos de conservação e restauro, trabalhos de manutenção, entre outros. 
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Na circulação interna deve ter-se em atenção o seguinte: 

 

 A movimentação de peças ou trabalhos de manutenção nas salas de exposição devem 

ocorrer de preferência no horário de encerramento ao público; 

 

 O percurso feito pela peça deve ser bem conhecido e deve estar livre e desimpedido; 

 

 Planear o trajeto que a peça vai realizar, escolhendo o melhor caminho. No caso de 

peças volumosas, medir as dimensões das portas, corredores, pontos de viragem, 

tendo também em conta o meio de transporte e embalagem;  

 

 Quando o objeto é constituído por vários elementos, se possível, desmontá-lo e 

transportar separadamente as várias partes; 

 

 Fixar os elementos articuláveis ou móveis, previamente ao transporte, de forma a 

evitar que estes se abram e caiam; 

 

 O transporte, quando possível, deve ser feito em tabuleiros, caixas ou carrinhos de 

transporte (ex. porta paletes). Utilizar material para amortecer as vibrações e evitar a 

abrasão no transporte com espuma de polietileno ou outro material; 

 

 A deslocação de uma peça deve ser registada na sua ficha de inventário. Deve ser 

colocada uma foto identificativa nos espaços expositivos aquando da sua remoção.  

 

 

8.3. Circulação externa 

Existem procedimentos que devem ser implementados e tidos em conta durante o 

transporte para o exterior de peças museológicas, tendo em conta que “A cedência 

temporária de bens culturais incorporados em museus no território nacional só pode ser 

efectuada quando estejam garantidas as condições de segurança e de conservação”
38

, pelo 

que: 

 

 Deve ser tido em conta o estado de conservação das peças a expor; 

 

 As peças quando transportadas para o exterior devem ter um seguro prego a prego
39

; 

 

 O transporte da peça deve ser acompanhado por um courier: 

 

o O courier é responsável pela peça desde a embalagem, no local de origem, até 

à sua chegada na instituição; 

 

                                                           
38

 Lei n.º 47/2004, de 19 de Agosto in Diário da República - I Série A, nº 195, 19 de Agosto de 2004. 
39

 Período que decorre desde que a peça é retirada do seu local de origem para ser embalada até regressar ao 

mesmo local após desembalagem. 
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o Deve acompanhar a peça em todas as fases: observação, avaliação do estado 

de conservação, embalagem, transporte, desembalagem e montagem em 

exposição; 

 

o Deve ser portador de toda a documentação legal necessária; 

 

o Pode ser um técnico de conservação e restauro ou outro com experiência no 

manuseio de peças museológicas, embalagem, e com conhecimentos 

suficientes para avaliar o estado de conservação, bem como as condições 

ambientais e de segurança; 

 

o Deve realizar um relatório final de acompanhamento; 

 

 Cada objeto deve ser acompanhado de um relatório detalhado do seu estado de 

conservação (condition report); 

 

 A embalagem deve ser adequada ao objeto museológico, tendo em conta o seu estado 

de conservação, as suas fragilidades, a sua dimensão, peso, valor, o tipo de transporte, 

a duração da viagem e percurso:  

 

o Esta deve ser construída utilizando materiais de acondicionamento adequados e, 

deve ser uma garantia contra choques, vibrações, poluentes, flutuações de 

humidade e temperatura; 

 

o A peça deve ser travada e bem ajustada no interior da embalagem, de forma a 

evitar futuros danos, utilizando travamentos bem acolchoados e presos às 

paredes da caixa;  

 

o Os objetos mais frágeis podem ser colocados em embalagens com o negativo da 

peça (escavados em espuma de polietileno ou de poliuretano
40

); 

o Em caso de materiais muito sensíveis pode-se colocar sílica gel e aparelhos de 

medição para controlo da humidade relativa e temperatura no interior da 

embalagem; 

 

o A construção da embalagem deve ser simples, prática e de fácil desmontagem. 

No caso de objetos de maiores dimensões tridimensionais, a embalagem deve 

permitir a abertura pelas laterais; 

 

o O fecho da caixa deve ser feito com parafusos e nunca com pregos; 

 

o A embalagem deve ter sinalética internacionalmente reconhecida, com 

informações no sentido de manuseamento, abertura e fragilidade do conteúdo. 

 

                                                           
40

 No caso da utilização de espuma de poliuretano evitar o contato direto desta com as peças museológicas, 

utilizando um material químico estável (como papel tissue ou papel seda neutro).  
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 A instituição responsável pelo pedido de empréstimo deve fornecer informações em 

relação às condições ambientais e de iluminação durante o período de exposição do 

bem cultural; 

 

 Qualquer incidente em relação aos objetos emprestados deve ser comunicado de 

imediato à instituição proprietária, e não deve ser realizado qualquer tratamento de 

conservação e restauro sem a autorização desta; 

 

 Todos os cuidados referidos também se aplicam na desmontagem, na verificação, 

reembalagem e no regresso dos bens culturais. 

9. Formação de recursos humanos  

O museu deve possuir recursos humanos habilitados e qualificados com conhecimentos 

suficientes que permitam o exercício pleno das suas funções. Muitas vezes a formação de 

base, só por si só, não é suficiente, pois os conhecimentos e as práticas vão-se alterando, 

adaptando e evoluindo com o passar do tempo. A formação profissional dos recursos 

humanos deve ser algo recorrente, sendo aconselhado pelo menos uma formação por ano 

em áreas que interessam à instituição. A formação deve ser contínua, com vista ao 

aperfeiçoamento, atualização e complementação dos conhecimentos. 

No caso mais específico da área de conservação preventiva, deve envolver todos os 

técnicos que trabalham direta ou indiretamente com o Museu. Podendo ser realizadas 

ações de formação ou de esclarecimento, pelos próprios conservadores do museu, de 

conservação preventiva (como por exemplo na área da limpeza e manutenção). 

10. Público 

É importante sensibilizar e informar o público para a conservação dos bens culturais. 

Podendo ser realizadas várias ações que transmitam informação sobre factores de 

degradação dos bens culturais: como panfletos informativos, exposições, publicações, 

entre outros. 

As normas incluem as seguintes regras: 

 

 As malas de grandes dimensões, guarda-chuvas, mochilas, sacos de compras e outros 

objetos que possam constituir perigo à segurança de pessoas, de bens ou do edifício, 

devem ser depositadas à entrada e nos cacifos; 

 

 Não é permitido fotografar as peças com flash ou tripé; 

 

 Não é permitido comer, beber ou fumar salvo em zonas autorizadas; 

 

 Não tocar nos objetos museológicos; 

 

  Não é permitida a entrada de animais, com exceção dos cães guia; 

 

 Não mascar pastilha elástica; 
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 Por motivos de segurança e conservação o museu pode estabelecer restrições a 

pessoas suspeitas de perturbar o normal funcionamento do museu (alcoolizadas, 

drogadas, entre outras); 

 

 Não utilizar canetas ou esferográficas para tomar notas ou desenhar dentro dos 

espaços expositivos. 

 

As normas devem estar em local bem visível à entrada do museu. O pessoal de vigilância 

deve estar bem informado em relação às normas de conservação do Museu de forma a 

poder transmiti-las aos visitantes e prever ou evitar qualquer acidente que possa ocorrer. 

 

10.1. Sala de leitura do Centro de Documentação 

Uma vez que este é um espaço de consulta de documentos. O manuseamento do fundo 

documental por parte dos utilizadores implica normas específicas: 

 

 “Os utilizadores têm a possibilidade de solicitar diariamente um número 

indeterminado de documentos não podendo, no entanto, ultrapassar o limite de 8 

documentos por cada pedido”
41

; 

 

 “Os utilizadores não devem proceder à arrumação dos documentos nas estantes”
13

; 

 

 “Por razões de preservação e segurança do fundo documental não é permitido comer 

ou beber na sala de leitura, anotar, sublinhar, dobrar, rasgar ou danificar os 

documentos consultados”
41

; 

 

 “Após consulta, os documentos devem ser devolvidos ao técnico que se encontra na 

sala de leitura, que procederá posteriormente à sua arrumação”
17

; 

 

 “Este procedimento aplica-se igualmente aos documentos que se encontram em livre 

acesso na sala de leitura”
41

; 

 Durante a consulta, solicita-se ao leitor, o uso exclusivo do lápis; 

 

 Não colocar livros abertos uns sobre os outros, forçar as encadernações, molhar os 

dedos ou praticar qualquer outro ato que possa danificar os documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Regulamento do Museu Municipal de Loulé. Diário da República, 2.ª série – N.º 11 – 16 de janeiro de 

2015. 
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Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Planta do Museu Municipal Municipal de Loulé – Núcleo Sede. 

Figura 2 – Exemplo de depósito branco na zona metálica das 

vitrinas do Museu Municipal de Loulé – Núcleo Sede. 
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Figura 3 e 4 - Exemplo de formação de sais e destacamento da tinta plástica das paredes 

da Reserva do Centro de Documentação. 

Figura 5 – Caixas metálicas, onde se encontram 

acondicionados os negativos em vidro e acetato já 

tratados na Reserva do Centro de Documentação.  

Figura 7 e 8 – Caixa metálica aberta onde se encontram 

acondicionados os negativos em vidro e acetato 

reacondicionados na Reserva do Centro de Documentação. 

Figura 9 – Exemplo de livros da 

hemeroteca acondicionados na Reserva 

do Centro de Documentação. 

Figura 6 – Negativos em acetato com 

encurvamento na Reserva do Centro de 

Documentação.  
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Gráfico com os valores de Humidade Relativa e Temperatura do ano de 2009 (Maio a Dezembro). 
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Figura 10 – Têxteis acondicionados na Reserva do 

Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de 

Alte. 
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Gráfico com os valores de Humidade Relativa e Temperatura do ano de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico com os valores de Humidade Relativa e Temperatura do ano de 2011. 
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