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Resumo
Apresenta-se neste artigo uma jornada diacrónica, desde a sua génese às procedentes experiências institucionais, sobre a evolução do conceito
de Museu no território e na comunidade de Sesimbra, reflexo do seu desenvolvimento cultural e de um caminho muito próprio na sua afirmação
identitária, exposto em espaços físicos através de objetos preservados e de dialéticas interpretativas, prefigurando em si a evolução da sociedade
portuguesa ao longo do século XX.
Palavras-chave: Jornada diacrónica; conceito de Museu; afirmação identitária.
Abstract
This article presents a diachronic journey, from its genesis to the succeeding institutional experiences, regarding the evolution on the concept
of Museum in the territory and with the community of Sesimbra, reflecting its cultural development and a very specific path in its identity
statement, exposed in physical spaces through preserved objects and interpretive dialectic, prefiguring the evolution of Portuguese society
throughout the 20th century.
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1. INTRODUÇÃO
Se a transição dos séculos XIX-XX marcou a afirmação
do Património como uma matriz de civilização, sob a pauta
do ideal romântico e do progresso científico em áreas como
a Arqueologia ou a Etnografia, também aí se consolidou o
conceito de Museu, o santuário de conhecimento do passado.
Em Portugal, este é um momento bem conhecido no nosso
progresso cultural, porém, a ligação aos museus locais requer
um olhar mais delongado, essencial para compreender o
quadro atual, pelo que, como caso de estudo, aprofundamos
o exemplo do Museu Municipal de Sesimbra, numa leitura
diacrónica desde a sua génese.
2. ABREVIATURAS
CEMAMS - Centro de Estudos do Museu Arqueológico
Municipal de Sesimbra;
CMS - Câmara Municipal de Sesimbra;
CMT - Comissão Municipal de Turismo;

CNS - Clube Naval de Sesimbra;
DGEMN - Direção Geral de Edifícios e Monumentos
Nacionais;
DGPC - Direção Geral do Património Cultural;
ESJ - Externado de Santa Joana LACS - Liga dos
Amigos do Castelo de Sesimbra;
GDS - Grupo Desportivo de Sesimbra;
MMS - Museu Municipal de Sesimbra.

3. O MUSEU DE SESIMBRA
A vila de Sesimbra, conhecido lugar no grand tour
setecentista e que na centúria de oitocentos assume relevância
pelo seu valor balnear, acolheu em inícios do século XX,
influenciada pelo positivismo valorativo das tradições e da
riqueza etnográfica da sua comunidade, o desígnio de criação
de um museu como repositório da identidade local. Esta
conceptualização apresentava-se à época um pouco mais além
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da simples afirmação etnográfica, pois em 1926 projetou-se
a constituição de um Museu Escola de Pesca, propósito não
alcançado mas que evoluiu em 1932, sob proposta do Clube
Naval de Sesimbra, para instalar na Fortaleza de Santiago
uma exposição de miniaturas das artes de pesca, ideia para
um primeiro museu mas que por alteração na cedência dessa
instalação, acabou por frear, embora a prevalência dessa
identidade fosse reatada em 1941 com nova intenção de um
Museu Regional de Pesca, porém também deposta (Ferreira,
2015, 174-175).
À época, outro lugar do concelho cativava maior
interesse, o monumento nacional Castelo de Sesimbra,
que entre 1935 e 1943 integrou as campanhas nacionais de
restauro da antiga Direção Geral de Edifícios e Monumentos
Nacionais (DGEMN), aduzindo-lhe um renovado interesse
de investigação logo em 1955 com o estudo arqueológico do
sítio, primeiro do espólio recolhido durante o restauro e mais
tarde do espólio proveniente de outras estações arqueológicas,
o que motivou o interesse da Câmara Municipal de Sesimbra
(CMS) e da Comissão Municipal de Turismo (CMT) para
criar um museu, então associado a um posto de turismo, pelo
que se procedeu à aquisição, mas também à integração de
espólio doado por entidades locais. O grande momento deu-se
com a Liga dos Amigos do Castelo de Sesimbra, associação a
quem a Câmara Municipal, em 1960, delegou a constituição
do Museu Arqueológico do Castelo de Sesimbra (Fig. 1),
inaugurado a 28 de maio desse ano, numa sala anexa à igreja
de Nossa Senhora da Consolação do Castelo, constituído
por uma exposição permanente com testemunhos de várias
estações arqueológicas e algumas obras de pintura e escultura
sacra (Ferreira, 2009, 75).

do Centro de Estudos do Museu Arqueológico Municipal de
Sesimbra, em 1965 (Ferreira, 2009, 78), contudo a estrutura
administrativa do Museu não acompanhou o avanço da
investigação, mantendo-se em instalações precárias e sem
suporte financeiro próprio que, acabaram por fazer gorar essa
expetativa.

Fig. 2 – Registo da exposição temporária realizada em 1981 no salão do
Externato Santa Joana. (Arquivo Municipal Sesimbra: EFHAM.D.D.05.02.
foto 10.)

Esta estrutura manteve-se na década seguinte, embora com
latente desapego da sua exposição museológica, num momento
em que, logo em 1981 se retomou o interesse de um museu
da comunidade marítima, quando o Município empreendeu
uma ampla coleta de objetos antigos ligados à pesca para uma
exposição temporária intitulada «Sesimbra e o Mar» (Fig. 2),
realizada no salão do Externato de Santa Joana, e que deu
origem à primeira coleção etnográfica, facto sequenciado
no ano seguinte com a transferência do acervo do Museu
Arqueológico para um edifício localizado na vila, na rua Dr.
Aníbal Esmeriz, que integrou então o acervo arqueológico e
sacro mas também etnográfico (Fig. 3).

Fig. 1 – Visita inaugural ao Museu Arqueológico do Castelo de Sesimbra
realizada em maio de 1960. (Divisão Cultura da Câmara Municipal Sesimbra).

A prevalência deste Museu foi preponderante, embora em
1964 fosse proposto, integrado no anteprojeto para o novo
posto da Guarda Fiscal, da Alfândega e Casa dos Pescadores
na vila, a conceção de um museu etnográfico marítimo, porém,
a falta de desenvolvimento do projeto não concretizou esta
ideia. A expansão turística e a institucionalização do Castelo,
transformado em centro de investigação, conduziu em 1968
a uma proposta de ampliação para um Museu Arqueológico
Regional de Sesimbra, assente nos princípios da investigação
universitária e da divulgação cientifica em áreas de estudo
arqueológico, artístico e etnográfico, influenciado pela criação

Fig. 3 – Sala com o acervo arqueológico que em 1982 foi transferido do
Castelo para a vila. (Arquivo Municipal Sesimbra: EFHAM.D.D.02.01.foto2).

Em 1987 sucedeu-se nova exposição temporária de
etnografia marítima, no salão do Grupo Desportivo de
Sesimbra, etapa de afirmação do desígnio para um novo
projeto que aproveitou as instalações da desocupada Escola
do 3.º Ciclo de Sesimbra (Fig. 4), para nesse ano aí incorporar
o antigo Museu de Arqueologia e o novo Museu do Mar
(Ferreira, 2015, 175).
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Fig. 4 – Espaço do novo Museu do Mar constituído com o espólio
recolhido junto da comunidade em 1987. (Arquivo Municipal Sesimbra:
EFHAM.D.D.03.01. foto 2).

Este foi o núcleo central do Museu de Sesimbra até que em
1999, um novo programa político de valorização do património
local, entre projetos de reabilitação do edificado monumental
e das campanhas de estudos e divulgação, aprovou, em reunião
de Câmara de 15 de setembro, a proposta de desenvolvimento
para o Museu Municipal de Sesimbra, uma estrutura
polinuclear integrada na orgânica do Município e que acolhia
vários edifícios históricos e diferentes coleções museográficas.
Decorre daqui o momento criador do renovado Museu
Municipal, o qual logrou, por novas etapas de crescimento,
alcançar a sua estabilidade funcional e ampliar a sua área de
intervenção em rede, numa atual e consolidada plataforma de
capacitação cultural.
4. CONCLUSÃO
A perceção do entendimento do conceito positivista e,
sobretudo identitário, do Património Cultural como matriz
de afirmação identitária, foi um fenómeno de relevante
importância ao longo de todo o século XX português, onde
o Museu, quer como instituição quer como construção
comunitária, foi um dos seus manifestos mais evidentes. Em
Sesimbra, o pronuncio dessa jornada não sendo precoce foi,
no entanto, continuo, à medida que o interesse institucional e
o desígnio comunitário iam, de experiência em experiência,
consolidando a expressão museológica como paradigma
não só de evidencia da identidade local mas, como ciclo tão
descontinuado como igualmente sequencial de preservar uma
divícia presente que, muito rapidamente, se transfigurou em
memória passada.
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