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Viajar! Perder países! 

Ser outro constantemente, 

Por a alma não ter raízes 

De viver de ver somente!  

Não pertencer nem a mim! 

Ir em frente, ir a seguir 

A ausência de ter um fim, 

E a ânsia de o conseguir!  

Viajar assim é viagem. 

Mas faço-o sem ter de meu 

Mais que o sonho da passagem. 

O resto é só terra e céu.  

Fernando Pessoa, 20-9-1933  
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O trabalho é dedicado ao Kim. 

Sem ele, não dava “nem pano para  manga” e nem dava pé.   
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A. Introdução 

Este relatório é parte integrante de um projeto de pós-doutorado, com um estágio no 

exterior. A base do trabalho foi o Museu do Traje de Lisboa, mas como previsto 

inicialmente no projeto percorri diversos museus europeus que trabalham com coleções de 

têxteis – de roupas sociais (e as teatrais, minha área principal de interesse, estão incluídas 

aí) e de tecidos ou fragmentos deles.  

A experiência não poderia ter sido mais rica. Por esta razão, optei por elaborar um 

relatório mais detalhado, que pudesse servir de referência futura para trabalhos pessoais 

e que pudesse ser consultado por alunos interessados neste mesmo tema, o que vem 

acontecendo com bastante freqüência nos últimos tempos.  

As visitas foram classificadas em dois tipos: oficiais e não oficiais. As oficiais foram 

aquelas em que fui recebido por alguém do museu – o diretor, um conservador de têxteis, 

um responsável pela catalogação... Agendei a visita por e-mail ou telefone, ou pela página 

do Museu Victoria and Albert, por exemplo, que segue normas bem rígidas.  Nestas 

instituições usei os questionários do projeto que tratam de temas da pesquisa: 

catalogação, aquisição, higienização e equipes técnicas. Quando permitido, filmei a 

entrevista ou parte dela, a pedido do entrevistado. Estas informações foram utilizadas  na 

elaboração deste relatório e alguns trechos delas seguem em um DVD que está anexado.  

As visitas não oficiais foram aquelas em que não houve agendamento, mas em que o olhar 

do pesquisador permaneceu atento.  Eram instituições que já planejava visitar, mas que 

não eram tão representativas como as outras coleções. Mas algumas delas, notadamente 

o Musée du Costume em Moulins, o Museu da Moda de Terrassa e o Museu do 

Teatro de Viena valeram a visita, conforme sugerido pelas conservadoras do Museu do 

Traje e aprovado pela Dra. Madalena Brás Teixeira.   

Há na Europa, no momento, cerca de cem coleções representativas de têxteis, em mãos  

particulares  ou públicas. No entanto, como veremos, passei pelas mais importantes em 

algum momento da viagem ou em viagens prévias, como na coleção dos tecidos dos Czares 

russos. Houve uma curiosidade que não foi sanada, que foi a coleção da Fundação 

Abegg-Stiftung, em Bern, na Suíça. A visita está impedida porque o prédio passa por 

reformas que só acabarão em 2010.  

O relatório ficou então dividido em: 
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Parte 1- Museus portugueses em geral, com ênfase especial ao do Traje de Lisboa (visita 

oficial) e aos trabalhos que foram lá desenvolvidos (conservação, higienização e outras 

atividades). Na seqüência, o do Teatro (oficial) e sua intrigante estrutura. Na parte 1 

estão ainda detalhes interessantes obtidos em diversos museus em Lisboa, a saber: de 

Etnologia, do Oriente, dos Coches, de Arte Antiga, Calouste Gulbenkian e de 

Arqueologia. A Parte 1 traz ainda a visita oficial a dois museus menores fora de Lisboa: o 

do Traje de São Brás do Alportel  e o do Traje de Viana do Castelo.   
  

A Parte 2 trata de outros museus europeus. Em visitas oficiais, o Museo del Traje de 

Madrid, Musée de La Mode e  de Costume- Palais Galliera e o Victoria and Albert 

Museum.  

 

As visitas não oficiais incluem o incrível Centre National du Costume de Scène, em 

Moulins, merecedor de muitos adjetivos, o Museu de Terrassa (Barcelona), o Musee 

Crozatier em Le Puy en Velay, o  Museu de Artes Decorativas e Museu de Tecidos em 

Lyon, o Museu da Moda de Bath, o Museu do Teatro de Viena e  os Apartamentos 

Imperiais da Imperatriz Elisabeth.  

 

A  Parte 3 trata exclusivamente de Conservação Preventiva e de como ela vem sendo 

desenvolvida. A Parte 4 faz uma avaliação do estágio como um todo e trata da importância 

deste tipo de experiência profissional. Para finalizar, inclui uma Bibliografia dos materiais 

a que tive acesso e dos quais possuo cópia impressa, fotocópia ou registro digital.  

 

Os Anexos trazem, entre outros, um item que denominei “Histórico de um projeto”, para 

que fique algum tipo de registro de toda a trajetória do projeto, ainda que em linhas gerais. 

Servirá de guia para projetos futuros e consulta. Incluí também uma cópia do projeto 

original e um DVD com imagens das entrevistas e um CD com imagens dos museus.  

 

Espero assim ter atingido uma grande parcela da experiência desenvolvida e que o 

relatório seja apenas o início de trajetórias ainda mais estimulantes no campo da pesquisa 

científica.  

 

 

 

Fausto Viana 

Lisboa, 2008/2009 

 



 

 

 

 

 

Parte 1a 
 
Os Museus 
Portugueses: 
 
 

Lisboa 
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O MUSEU NACIONAL DO TRAJE EM LISBOA 

 
Figura 1- A fachada principal do Museu do Traje  

 

       
        Fig. 2- Portão externo do Museu                     Fig. 3- O pátio interno                   Fig. 4-A entrada para o parque  

  

       
   Fig.5- Acesso Sala dos                                 Fig. 6-Porta principal                                   Fig. 7- Entrada da Gift Shop 
            Teares e escritórios 
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A concepção 

 

A história da criação do Museu do Traje parece ter suas raízes mais antigas na tese do 

Curso de Conservador de Museu, na área de Museologia, terminado por Maria Natália 

Correia Guedes em 1969. O título da tese era “Organização de um Museu de 

Indumentária em Lisboa”. Nunca foi publicado, mas consegui uma cópia dele. 

 

No trabalho, ela propõe a organização do museu no que era a Real Fábrica da Seda, no 

Jardim das Amoreiras. Era mesmo uma alternativa muito boa: o local é extremamente 

agradável, possui uma ligação histórica forte com a cidade e, talvez a maior das vantagens, 

era muito central e próximo da rota dos museus, de interesse turístico. O Jardim das 

Amoreiras está próximo ao Metrô Rato, do Príncipe Real e outras áreas tradicionais de 

Lisboa.  

 

A história da concepção do museu tornou-se ainda mais interessante quando pudemos 

conversar com aquele grupo de pessoas que faziam parte do núcleo inicial que trabalhou 

no museu, na sua criação. Sem medo de parecer piegas, o trabalho parece ter acontecido 

porque era uma grupo de mulheres muito fortes, determinadas, jovens e com força de 

trabalho, apoiadas por uma ação governamental eficiente no momento.  

 

Através da Dra.Ana Brandão, que ainda trabalha no Museu do Traje e foi sua segunda 

diretora, chegamos ao Museu do Oriente para deixar um ofício solicitando a Dra. Natália 

uma autorização para fotocopiar sua tese do Curso de Conservador. A Dra. Natália é 

agora diretora do Museu do Oriente, um museu aberto recentemente em Lisboa e que 

tem causado polêmica pelo formato da exposição (eu, particularmente, achei o resultado 

bastante interessante: um antigo frigorífico na beira do Tejo foi transformado em museu 

por um arquiteto. Acredito que o que mais incomoda os portugueses seja o tom negro das 

paredes, que direciona o olhar do visitante de forma obrigatória para os objetos 

expostos). 

 

Quando soube que nós estávamos lá querendo saber sobre o Museu do Traje, mandou 

que nós subíssemos e nos recebeu para uma conversa sobre o Museu do Traje. Ela disse 

que mesmo depois de tantos anos ainda mantém interesse no trabalho do Museu e  sente 

que aquele foi o maior trabalho da sua trajetória. Conversamos bastante tempo, dentro da 

rotina dela de diretora de um museu, antes de uma reunião interromper nossa conversa. 

Deu-nos a autorização. 
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O seguinte texto, retirado da publicação do I Encontro das Comissões Nacionais  

Portuguesa e Espanhola, acontecido em Vila Viçosa, Portugal, entre 24 e 26 de maio de 

1988 (organizado pelo Conselho Internacional dos Museus), traz um depoimento da Dra. 

Natália sobre a organização do Museu:  

 
A idéia de organizar um Museu do Traje surgiu-me no início da minha carreira de Conservadora, 

no Museu Nacional de Arte Antiga. Tendo anteriormente elaborado o ficheiro e reformulado o 

processo de conservação da coleção de traje de corte do Museu Nacional dos Coches (então em 

reserva por falta de espaço expositivo) e conhecendo o valor da coleção de tecidos do Museu 

Nacional de Arte Antiga, cuja secção estava sob minha responsabilidade, apresentei em 1969 

como tese para o Curso de Museologia um estudo intitulado “Organização de um Museu de 

Indumentária em Lisboa”, alicerçada em conhecimentos adquiridos durante uma viagem de estudo a 

Museus Europeus  da especialidade, patrocinada pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

Reconhecendo o mérito e oportunidade deste trabalho a Direção Geral dos Assuntos Culturais 

proporcionou-me posteriormente, uma especialização em tecidos antigos, que realizei no Museu 

Histórico de Tecidos em Lyon (França). Estavam assim reunidas as condições para se iniciar o 

projeto do Museu. (GUEDES, 1988) 

 

A proposta dela de criar o museu na Fábrica de Seda acabou sendo modificada e ela 

passou, juntamente com o Dr. Victor Pavão, da área de Teatro, a procurar um novo 

espaço para a instalação do museu. A primeira exposição, no entanto, ocorreu no Museu 

Nacional de Arte Antiga. Um mês antes do final da exposição, eles já estavam 

negociando o fechamento da compra do palácio que pertencera ao Marquês de Angeja, 

como veremos adiante.  

 

Aconteceu então a Revolução de 25 de abril de 1974, que colocava um final na ditadura 

portuguesa. Ela conta que a proprietária do imóvel, temendo uma invasão como estava 

acontecendo nos outros palácios, solicitou que ele fosse ocupado mesmo sem as 

negociações estarem encerradas. Eles mudam com tudo que tinham e ocupam o espaço. 

Ela mandou colocar no portão uma faixa, provisória, escrito: “Museu Nacional do Traje - 

em organização”. O objetivo era fazer com que os invasores dos outros palácios 

entendessem que era uma instituição voltada para o povo. 

 
O letreiro nos valeu no dia seguinte a visita amistosa de um grupo de “revolucionários” ocupantes 

de um palácio vizinho (Bulhosa) que nos tomaram por “colegas” propondo muito 

compreensivamente a oferta do guarda roupa do proprietário... (GUEDES, 1988) 
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O PALÁCIO DE ANGEJA PALMELA 

 

              
     Figura 8- Detalhe do hall principal                                       Figura 9- Escadaria na parte posterior do palácio 

   
    Figura 10 e Figura 11- Detalhes da escadaria de acesso ao primeiro andar      Fig. 12- Uma das salas de exposição  

    
         Fig.13- Sala de exposição                  Figura 14- Detalhe de uma das salas   Figura 15- A capela dentro do palácio 
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O Palácio de Angeja Palmela é breathtaking, de tirar o fôlego mesmo. Trata-se de 

enorme mansão, no Lumiar, uma região bastante afastada o centro de Lisboa na época de 

sua construção, no século XVIII. 

 
O Palácio Angeja-Palmela foi mandado construir por D. Pedro José de Noronha, 3º Marquês de 

Angeja, durante o Século XVIII, perto do local onde existira o Paço de D. Afonso Sanches, filho 

natural de D. Dinis. De autoria desconhecida, o edifício foi construído sob influência da 

arquitectura pombalina, desenhando-se em duas fachadas, uma das quais termina com a Capela. 

Da construção primitiva resta-lhe apenas uma ombreira quinhentista, que se encontra numa 

residência contígua ao Palácio, e algumas estruturas arquitectónicas do Século XVII. A entrada 

principal do Palácio desenvolve-se como uma galilé e a articulação entre os andares é feita por uma 

escada de quatro lanços rectos. Nas salas destacam-se os tectos de masseira, os estuques, as 

pinturas ornamentais e alguns silhares de azulejos setecentistas. Em 1840, o edifício é adquirido 

por D. Pedro de Sousa e Holstein, Marquês de Palmela e mais tarde 1º Duque de Palmela, que 

levou a cabo obras de beneficiação do Palácio, entre as quais a reconstrução do pavilhão neo-

gótico, hoje ocupado pelo restaurante do Museu Nacional do Traje1.  

 

O texto é bastante explícito, mas chamo a atenção para questões que me parecem 

fundamentais: arquitetura pombalina; uma capela; pinturas ornamentais; silhares e azulejos 

setecentistas e, finalmente, um pavilhão neo-gótico. Tudo isso junto dá efetivamete um 

palácio, uma forma de morar de elite, que mostra na casa seu poder e influência. No 

entanto, quando se trata de uma exposição, poucos trajes conseguem ser mostrados sem 

que o ambiente predomine e se torne senhor da exposição. O nível dos murais, os azulejos, 

a estrutura da casa, é tudo muito belo, mas se não houver uma preocupação efetiva, eles 

se sobrepõem à exposição. 

 

Reconheço, no entanto, o valor da preservação do imóvel e suas características 

singulares, que fazem do Museu do Traje um local com características tão especiais. 

Apenas chamo a atenção para elementos distrativos da exposição e dos objetos 

expostos. A história do espaço, no entanto, é ainda mais rica. 

 
A partir da II Guerra Mundial, o Palácio passou a funcionar como colégio religioso de belgas 

refugiadas, até que, em 1975, o Estado Português adquire a Quinta do Monteiro-Mor, que, para 

além do Palácio Angeja-Palmela, compreende o Palácio do Monteiro-Mor, uma casa do Século 

XVIII, o Jardim Botânico e uma zona verde com onze hectares. A idéia de criar o Museu Nacional 

do Traje surgiu na seqüência de uma exposição realizada em 1974 no Museu Nacional de Arte 

                                                             
1 Texto do antigo site do Museu, agora desativado, aguardando as novas normas do I. M. C.. Link em 

22/11/2008: http://www.museudotraje-ipmuseus.pt/cgi-bin/stpop1.asp?LINGUA=1&local=1  
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Antiga sobre o traje civil em Portugal. A Quinta do Monteiro-Mor reunia, segundo Natália 

Correia Guedes, fundadora do Museu, excelentes condições para levar a cabo o projecto, que 

incluía ainda a criação do Museu Nacional do Teatro, do Museu da Música e da Casa do 

Brinquedo, por estar integrado numa vasta zona verde. Destes quatro, apenas foram 

concretizados os dois primeiros projectos, no Palácio Angeja-Palmela e no Palácio do Monteiro-

Mor, respectivamente, ficando inconcluído o programa de construção de uma Ilha de Museus, 

conforme pretendia Maria José de Mendonça, então Directora do Museu Nacional de Arte 

Antiga e mentora deste projecto.  

 

Em 1977, o Museu Nacional do Traje abria então as suas portas ao público, sob a direcção da 

sua fundadora2. 

 

A casa, no entanto, traz ainda um grave problema: os custos de manutenção que um 

palácio do século XVIII apresenta. Junte-se a isso um momento particularmente difícil na 

administração dos museus portugueses, em que há falta de  verbas e falta de pessoal. 

Além disso, o palácio faz parte de um conjunto de prédios em uma área verde de 11 

hectares. Apenas a título de curiosidade, mas também por ser muito bem cuidado, 

apresento as fotos do jardim nas páginas seguintes. 

 

A beleza do jardim também faz, na minha opinião, que o visitante questione o estado de 

conservação do edifício do museu. Ouvi as pessoas reclamarem muito da conservação do 

prédio, mas não acho que seja tão grave assim.  Uma outra questão também fica ser 

resposta: quando lemos textos de conservadores de têxteis, eles dizem que uma das 

melhores formas de tirar possíveis pragas da sua coleção é isolando o museu do contato 

com árvores e plantas. Isso não acontece de forma geral nos museus que visitei, instalados, 

em sua maioria, em jardins ou áreas arborizadas.  

 

No caso do Museu do Traje, há também uma maciça infestação de cupins na estrutura, o 

que vai ser custoso de remediar e que representa riscos para a coleção, já que a reserva 

técnica fica na área dos quartos superiores, a antiga área dos criados do palácio.  

 

Por outro lado, do ponto de vista da integração de um edifício com a natureza e indo de 

encontro à definição do museu como um lugar de reflexão, inspiração e encontro com a 

arte, as possibilidades são inúmeras.  

                                                             
2 Idem, mas o link é: http://www.museudotraje-ipmuseus.pt/cgi-bin/stpop1.asp?LINGUA=1&local=1 
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Deve-se registrar também uma parte do histórico do palácio, pois é no mínimo curioso 

notar que o primeiro proprietário (no século XVIII) já tinha como objetivo instalar no 

Lumiar um museu: 

 
D. Pedro José de Noronha (1716-1788), o 3º Marquês de Angeja, foi presidente do Erário 

Régio em 1777 e Primeiro Ministro do reinado de D. Maria I, após a queda de Marquês de 

Pombal. Aberto e sensível, dedicou a sua vida ao estudo das Ciências Naturais, tendo reunido, no 

seu palácio da Junqueira, uma colecção de curiosidades que pretendia ver instalada no Paço do 

Lumiar. O objectivo, nunca atingido e arrojado para a época, era criar um Museu de História 

Natural, projecto apenas comparável ao Museu de História Natural da Universidade de Coimbra. 

O 3º Marquês de Angeja conseguiu, contudo, dar início à plantação do Jardim Botânico, projecto 

que ficou sob a responsabilidade do italiano Domenico Vandelli (1735-1816). 

 

D. Pedro de Sousa e Holstein (1818-1864), então Marquês de Palmela, adquire à herdeira da 

Casa de Angeja, D. Mariana de Castelo Branco, o Palácio do Lumiar. Foi assim que, em 1840, 

as propriedades passam para a posse da Casa de Palmela, até serem vendidas ao Estado 

Português em 1975 por D. Isabel Juliana de Souza Holstein Beck Campilho. Antes disso, 

ocuparam o Palácio a 3ª Duquesa de Palmela e a Marquesa de Tancos, irmã do 4º Duque de 

Palmela3. 

  

                                                             
3 idem, mas o link é: http://www.museudotraje-ipmuseus.pt/cgi-bin/stpop1.asp?LINGUA=1&local=2 
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Figura 16- A planta baixa do piso térreo 

 
Figura 17- A planta baixa do primeiro andar  

 

 
Figura 18- A planta do parque com a localização do Museu  do Traje e o Museu do Teatro  
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Figuras 19, 20 e 21- Detalhes do parque ao redor do Museu do Traje 

 
Figura 22-Uma das escadarias do parque, no chamado Jardim das Esculturas 

     
Figuras 23, 24 e 25- Detalhes do parque 
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O JARDIM DO MUSEU DO TRAJE 

 

Como se vê na figura 18, o Museu do Traje (letra B) e o Museu do Teatro (letra J) 

estão inseridos em uma grande área verde. Não há como negar a indiscutível beleza do 

jardim romântico, de estilo inglês, prestes a comemorar trezentos anos. 

 

A caminhada entre um museu e outro é muito agradável e relativamente curta. Leva cerca 

de sete minutos, com calma. O local é conhecido como Parque do Monteiro Mor. A 

história vale a pena: em primeiro lugar, um monteiro-mor é um funcionário, neste caso de 

origem nobre, que se encarregava de organizar as caças do Rei. Esta região foi pensada 

para se organizar caçadas para os reis. 

 

Era também uma região mais distante da cidade, onde as pessoas no século XIX e XX 

faziam casas para passar os finais de semana. Para efeito comparativo, era como a 

população de São Paulo, que morava no centro mas ia passar o Domingo ou  final de 

semana na Serra da Cantareira.  

 

Em Lisboa, uma distância assim é muito grande. O Lumiar, então, facilmente acessível por 

Metrô e por largas autovias, para eles é quase uma viagem. Muita gente sequer conhece o 

lugar. Por morar em um país de dimensões continentais, nosso referencial é mais amplo.  

 

Isso tudo porque acredita-se que uma das razões da falta de público no Museu do Traje 

venha desta distância. Mas há naturalmente outros fatores, pois o público do Museu do 

Teatro vem crescendo continuamente nos últimos anos. Uma outra questão curiosa é que 

os dois museus não fazem eventos conjuntos e nem trocas de nível técnico ou 

administrativo. É apenas humano, sei, mas a raiz destes dois museus está intimamente 

ligada: foram criados praticamente juntos e a primeira exposição do Museu do Teatro 

aconteceu no Museu do Traje. Além da ligação física entre os dois que é o próprio 

parque.  

 

Sobre o parque, cito ainda  a ação que o Museu do Traje exerceu  no sentido da criação 

do Jardim das Esculturas, dentro do parque: 

 
Jardim das Esculturas 

 Inaugurado em 1995 para albergar peças assinadas por artistas contemporâneos de origem 

nacional e internacional, o Jardim das Esculturas foi a forma que o Museu Nacional do Traje 
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encontrou para conseguir um enriquecimento cultural do património paisagístico que é hoje o 

Parque do Monteiro-Mor. Beneficiando de um envolvimento natural e de uma paisagem 

diversificada, a cada peça é permitida uma implantação conforme os critérios do seu autor, evitando-

se deste modo as sujeições tantas vezes presentes nas exposições que são realizadas nos locais 

tradicionais. É neste contexto que surgem as esculturas de Catarina Baleiras, de Niizuma, de 

João Cutileiro e José Lucas, quatro artistas que, em conjunto, representam o momento da criação. 

Ocidente e Oriente juntos num mesmo espaço, fortalecendo a secular relação destes dois povos.  

Assim, a portuguesa Catarina Baleiras exprime-se através das "Senhoras de Forte Carácter 

Cultivam Ervas Silvestres", uma obra que, conduzida pela ideia de amálgama, assemelha-se, pela 

forma e não pela matéria, a novelos de lã, linho, algodão ou seda. O artista japonês, por seu lado, 

evoca, através do seu "Castle of the Eye", a verticalidade conquistada pelo Homo 

Erectus. É com esta obra que Niizuma pretende também transmitir, de forma 

abstracta, a sua ascendência secular de Samurai. João Cutileiro evoca Soror 

Mariana, a célebre autora das "Lettres Portugaises" através de uma imponente 

janela de mármore e ferro utilizando a mesma escala do Convento de Beja. José 

Lucas agiganta uma "Mola" de uso comum no estendal da roupa esculpida em 

mármore e ferro. 
 

O Jardim de Esculturas é dedicado a Santo António e aos 23 franciscanos que foram 

crucificados na cidade de Nagasáki em 1597, mais conhecidos por Mártires do Japão.4 

 

                                                             
4 http://www.museudotraje-ipmuseus.pt/cgi-bin/stpop1.asp?LINGUA=1&local=8  
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ORIGEM DA COLEÇÃO DO MUSEU DO TRAJE 

 

A coleção tem origem, como explicou em seu texto a Dra. Natália Correia Guedes, na 

coleção que foi transferida do Museu dos Coches, aberto no início do século por uma 

descendente da nobreza e ela mesma doadora da principal coleção de trajes da Casa 

Imperial. Dina Dimas diz que “esta parte do acervo é a mais antiga e a mais bonita”. 

 

De acordo com o texto antigo do site,   

 
Grande parte das colecções do Museu Nacional do Traje, cerca de 90%, provém de ofertas, feita 

por cerca de 1500 doadores, sendo que apenas uma pequena parte resulta de aquisições, legados 

ou depósitos, onde se incluem mobiliário, pinturas e artes decorativas. 

 

Inicialmente, a colecção do Museu, toda ela proveniente do Museu Nacional dos Coches, era 

constituída por cerca de sete mil peças de traje e acessórios, pertencentes, em grande parte, à 

Casa Real. 

 

Hoje, o Museu Nacional do Traje conta com uma colecção de cerca de 35 mil peças, composta, 

sobretudo, por traje masculino e feminino dos séculos XVIII e XIX. Se o traje feminino prima pela 

sua originalidade e pela diversidade de vestidos, o traje masculino é, sobretudo a partir da 

Revolução Francesa, mais uniforme, sendo composto, no Século XIX, por paletós, jaquetas, 

sobrecasacas, casacas, fraques ou smokings5. 

 

POLÍTICA DE AQUISIÇÕES 

 

De acordo com Dina Dimas, são quatro as formas de ampliação do acervo hoje:  

 transferências (como foi o caso do Museu dos Coches, mais antigas e 

bonitas) 

 aquisições (raramente acontecem por falta de verba) 

 legados 

 ofertas (doações).  

 

Dina conta que “as pessoas, no pós-revolução, passam a ter cada vez menos espaço em 

casa para guardar roupas de família, mas por outro lado têm uma ligação afetiva forte, que 

as impede de jogar fora. O Museu do Traje é o local ideal para isso, pois 90-95% do 

acervo provém de doações. As outras modalidades não acontecem muito”. 

                                                             
5 Link: http://www.museudotraje-ipmuseus.pt/cgi-bin/stpop1.asp?LINGUA=1&local=6 
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Com relação ao novo processo de seleção das doações, Dina explicou em entrevista que   

“na altura da abertura do museu, a política de aquisições era muito falha, tudo que 

vinha era aceito. Havia espaço nas reservas. Agora não, mudaram a política de 

incorporação. Há um crivo e a peça só entra se for realmente uma lacuna do  

acervo. O espaço físico do prédio não cresce, é um palácio fechado e as peças 

começam a se ressentir em termos de conservação, ficando acumuladas nos 

armários sem espaço para respirar entre si, torna-se complexo.  

 

Quando chega uma doação de um grupo de trajes, dois ou três, se muito, entram 

para o acervo.  Outras vão para o serviço educativo, pois as peças depois que 

entram para a coleção principal não podem mais ser usadas. Outras vão ser 

encaminhadas para o restauro, para que peças delas possam ser usadas em outros 

trajes da coleção. Estas são  as peças que não são aceitas pela Dra. Tereza do 

Inventário. Podem também serem usadas para exposições didáticas.   

 

É uma grande vantagem ter estas peças, que são originais, que podem ser usadas 

para montar uma exposição em uma escola, em um espaço que não ofereça as 

condições de preservação para a coleção principal, pois somos muito exigentes 

neste sentido. Como elas não pertencem à coleção, ficamos muito a vontade. 

 

Sugeri então que se poderia fazer um convênio com um museu no Brasil para envio destas 

peças, e ela disse que isto poderia ser estudado. Eles fizeram uma exposição em uma 

região central de Portugal e levaram cerca de 20 vestidos de noiva. As pessoas podiam 

tocar, sentir a textura, que é difícil conseguir em réplicas. Os deficientes visuais podiam 

tocar estas peças, as crianças podiam tocar e sentir como estas peças são. 
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Raio X – Dina 

Caetano Dimas 

Museu do Traje 

     
Figura 26- Dina Dimas e Fausto Viana 

 

de chapéus do museu. O projeto final foi uma exposição de chapéus e a Dra.Madalena Brás Teixeira, 

então diretora do Museu e professora do curso, a convidou a ficar. 

 

Fez sempre cursos complementares, orientados aos têxteis. Fez o curso de Terrassa, fez o curso no Museo 

del Traje de Madrid, ligado aos suportes expositivos para indumentária. Faz um ou dois cursos por ano e 

escreve também para as exposições. É responsável pelo Setor de Restauro do Museu do Traje e 

normalmente é ela quem monta exposições no exterior que usam peças do acervo do Museu, como foi o caso 

da exposição Mulheres Reais no Rio de Janeiro (2008). Já montou exposições até no Japão, mas cuida 

principalmente das exposições didáticas. Na semana da entrevista, estava participando do curso da rede 

Portuguesa de Museus, de Boas Práticas de Conservação (05 dias de atualização). 

 

Atendendo ao pedido da nova diretora do Museu do Traje, Dra. Clara Vaz Pinto, Dina propôs estudar 

“uma coleção de botões, por eles terem uma coleção de botões do século XVIII incríveis. Foi a época áurea 

dos botões, que serviam mais para enfeitar do que para abotoar. Ela aproveitaria ainda para estudar como 

o traje fecha e se adapta ao corpo. Claro que essa idéia será trabalhada para chegar a todos os públicos. 

“O conservador não é aquele que não faz processos 

criativos na elaboração de uma exposição e que só vai 

criar dificuldades para a exposição das peças”. (Dina 

Dimas) 
 

Formação inicial: licenciatura em história, na Universidade 

Nova de Lisboa. Entre a opção entre a área do ensino e a 

investigação, optou por esta e fez depois, através do 

Instituto do Emprego, um curso de pós-graduação na área 

de museus, na área da cultura. Era a primeira vez, em 1989, 

que se abria um curso deste gênero em Portugal, específico 

em museologia. Fez sua formação em um curso de 

abordagem muito prática, não teórica. Sua entrada no 

Museu do Traje, há dezesseis anos, foi graças ao estágio e 

ao projeto que desenvolveu para o curso, sobre uma coleção 
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Hoje é o velcro, mas pode ter sido com cordões, podia ser de várias maneiras mas a idéia é essa: como o traje 

se fecha. Há muitas temáticas engraçadas entre o abrir e fechar, o que se vê e o que não se vê”...
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TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO NO MUSEU DO TRAJE 

 

Todos os trechos a seguir foram extraídos da entrevista com a Dra.Dina Dimas: 

 

Sobre Política de Conservação  

“Não há propriamente uma política estabelecida de conservação, as coisas acabam sendo 

muito práticas. Em nível das reservas é uma coisa, em nível do restauro é outra. Mas as 

direções são as básicas: controle de iluminação, as reservas sempre escuras e fechadas, 

com luz apagada; luz artificial só no momento da observação das peças; na exposição, 

controle da intensidade de 50 lux (às vezes 150, quando o material permite). Ela acredita 

que haja uma flexibilidade nesta questão da iluminação. Os danos provocados pela 

iluminação excessiva são acumulativos. Quando uma exposição vai ficar um ano aberta 

com 50 lux, ela já sabe que isso não é suficiente para uma pessoa da terceira idade que já 

não enxerga tão bem. Então ela faz a opção de ao invés de deixá-la patente ao público 

durante um ano, de deixá-la durante seis meses com iluminação um pouco maior, já que os 

efeitos nefastos da iluminação vão ser os mesmos. Tenta-se fazer com que as pessoas 

vejam nas melhores condições  possíveis as peças dentro do que a conservação permite.É 

um jogo que se faz.  

 

Dentro das regras do ICOM, de iluminação, de umidade relativa, tentam criar estes 

parâmetros. No entanto,  a questão específica do Museu do Traje é que não se trata de 

um museu de raiz, ou seja, com um edifício que foi construído para aquela finalidade, de ser 

museu. Não há um sistema de ar condicionado. Há muitos fatores limitantes: não se pode 

alterar as linhas do edifício nem suas divisórias, porque se trata de um edifício histórico do 

século XVIII. A iluminação assim se faz fechando as janelas, apagando as reservas e 

mantendo a luz de forma controlada. Não se mantêm as peças em vitrines, então quando 

entra um grupo grande de pessoas as condições climáticas vão ser alteradas, pela 

respiração, calor, etc. O calor vai aumentar, a umidade relativa também e os têxteis, que 

são extremamente sensíveis a estas mudanças vão contrair-se, vão dilatar-se. As roupas 

são expostas em tablados, mas a situação ideal era mantê-las em vitrines e com ar 

condicionado. A opção por esta exposição é por não ter dinheiro para criar as condições 

ideais”. 

 

O que se preserva de um acervo? 

“Preserva-se tudo. Isto é um Museu de Traje Civil, de homem, senhora e criança. Temos 

todos os tipos de acessórios ligados a estes trajes: cintos, bolsas, malas, sapatos, 

chapéus, jóias, botões, temos este tipo de núcleos. Mas temos também uma coleção de 
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brinquedos, de jogos, de bonecas de porcelana que dariam para abrir um Museu de 

Brinquedos, com certeza. Temos algum traje eclesiástico, trajes regionais e traje de cena 

também, no caso da coleção do Tomás Alcaide, mas estes são casos muito particulares”.  
 

Ação educativa 

“A criança pode tocar, pois o tato é uma aprendizagem importantíssima. A criança precisa ser 

ensinada que naquelas roupas da ação educativa ela pode tocar por razões específicas. Nas 

peças da coleção ela precisa ser informada do porque não tocar, o que isso vai causar na peça.  

 

A questão do toque é difícil tanto para a criança como para a Terceira Idade.Todos querem por 

a mão. Os guardas e monitores já avisam que não pode colocar a mão, mas só isso não adianta, 

eles sabem que mesmo avisando não se pode tomar aquilo como garantido, que não vão mexer.  

 

Quantas vezes eu cheguei na exposição e vi as pessoas tocando as peças! Aí você chega e 

explica, olha, não pode tocar e a pessoa tenta desculpar-se, dizendo que não estava tocando 

propriamente.Principalmente peças como as nossas, que estão muito próximas do visitante, o que é 

muito bom por um lado.  

 

Com relação à conservação, a Dra.Clara é responsável pelas reservas técnicas e tem a trabalhar 

com ela a Elsa. Cada exposição tem um responsável por ela e cada um vai cuidar daquelas peças. 

Mas nós estamos todos sensibilizados e atentos para dar o alerta, inclusive os guardas, para ver 

se aconteceu alguma coisa com alguma peça.  

 

O trabalho é geral: cada um cuida da sua área mas depois estamos todos atentos, do guarda ao 

diretor. Ouvimos muito o que os guardas sugerem porque eles estão em contato permanente com 

o público”.  

 

O EXERCÍCIO DO VESTIDO DA DONA MARIA I 

 

Eu brinquei com ela para fazermos uma simulação do que aconteceria se eu tivesse um vestido que 

tivesse sido de D. Maria I e quisesse doá-lo para o Museu, o que aconteceria. Ela me disse que:  

 

“No caso de um traje tão raro como este, eu provavelmente iria querer vendê-lo, e não doá-lo. O 

museu faria todos os esforços para comprá-lo antes que ele fosse a leilão. O Museu do Traje 

faria então um ofício para o Instituto Português de Museus, explicando o que a peça era, com 

fotos, dizendo porque esta peça era extremamente importante para o museu e sua coleção e aí o 

Instituto adquiriria a peça. Eu poderia mesmo doar, e aí ficaria um histórico da peça, de como ela 

havia chegado na minha família, o que é difícil porque as pessoas têm dificuldade de contar 

histórias. Eu passaria a ficar na lista de doadores do museu. Receberia sempre convites para a 

abertura das exposições, ficaria como um amigo do museu. Eu, como doador, poderia vir sempre 
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olhar a peça, se quisesse, como acontece muitas vezes. Não dá para atender a exigência de alguns 

doadores de que a peça esteja sempre em exposição, pois ale das exposições serem temporárias 

haveria o dano à própria peça”. 

 

Aí a peça entra no Inventário: descrição, medidas, fotografias, há uma base de dados, ficheiros 

organizados sistematicamente.A Dra. Tereza chega à conclusão, às vezes, que a melhor coisa é 

enviar para o restauro antes mesmo da catalogação, pois a peça pode estar frágil demais para ser 

manuseada.As pessoas então começam a intervir na peça. Pode ser uma simples limpeza, uma 

micro-aspiração, uma lavagem, e depois vai para o restauro. Ela faz uma ficha com todos os dados 

da peça, faz uma descrição da peça, uma análise dos ligamentos, faz fotografias de detalhes e não 

mais de frente e costas, para mostrar o estado de conservação da peça. Faz uma análise da peça 

para criar uma sugestão de trabalho para as senhoras do restauro, hipóteses de trabalho. Ela não 

faz a higienização, encaminha para fazerem, mas faz se for necessário. 

 

O museu contava com quatro artífices, mas agora só sobram duas, pois as outras se reformaram. 

Todas entraram na época da abertura do museu e agora estão saindo.Na época delas, ainda não 

havia uma educação formal para este trabalho. As licenciaturas de hoje já contemplam esta área, 

mas a de têxteis sempre fica defasada. O privilégio vai para pintura, escultura, pedra. O têxtil 

sempre foi colocado de lado, a pessoa não gasta dinheiro para restaurar um vestido, mas gasta em 

uma pintura. As coisas estão mudando, ultimamente.  

 

Elas estão na casa dos 60 anos, têm nível básico de escolaridade (quatro anos de estudo) e 

formação em costura. Quando vieram para cá, passaram por um treinamento no Instituto José de 

Figueiredo e depois vieram concluir a sua formação aqui na prática.   

 

Agora chegou também a Paula Cruz, que está com eles duas vezes por semana.Há também dois 

estagiários do Instituto Politécnico de Tomar e da Universidade Nova de Lisboa, que sentem 

falta da especialização em têxteis e aí vão para lá para estudar os têxteis. O estágio é não 

remunerado, sempre”.  

 

A Definição das Exposições 

“A Dra. Madalena determinava a temática de cada exposição e as exposições que  pretendia, os 

assuntos que ia investigar: vestidos de noiva, de batizado, ela decidia as temáticas. A Dra. Clara, 

pelo que observo, quer abrir outras possibilidades. Ela propôs a todos os técnicos do museu que 

pensassem em que coleção gostariam de trabalhar e estudar para desenvolver um projeto 

expositivo”. 
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Público das exposições  e sobre as exposições 

“O público alvo do museu é o mais amplo possível, que envolva o maior número possível de 

pessoas. Depois é o serviço educativo que vai direcionar a visita.  

 

A exposição pode ser orientada pelo lado estético, como é o caso de Madri. Lá, a orientação é 

para o lado estético. Tudo que é corporalidade é afastado. Os suportes são ocos, o traje chega 

a quase flutuar e é muito bonito: toda a atenção vai ser direcionada para o traje. Não há elementos 

que distraiam a atenção do público.São opções, é o traje como peça de arte.  

 

Mas pode ser o traje do ponto de vista histórico, com o espaço expositivo contextualizado, 

criando ambientes. Já fizemos muito isso aqui. Agora estamos em um caminho intermediário: entra 

algum mobiliário antigo, um elemento diferente. 

 

A abordagem pode ser feita pela história, mas também pela literatura, é só pedir e o setor 

educativo pode até investigar a coleção desta forma. 

 

Com relação à interação, ela não é possível, salvo nos casos explicados educativos. Um corpete 

pode ser levado e uma das crianças pode vestir para ver como era usar um corpete em 1750 e ver 

como aquilo era difícil, incômodo. Ou ver e tocar uma crinolina, já que a roupa interior vem 

escondida  por baixo de tudo.  

 

Os catálogos antes eram fotocópias, pois não havia dinheiro para isso”.   

 

Financiamento das exposições  

“É criado um programa anual e enviado para o Instituto dos Museus e da Conservação. São eles 

que dão as verbas. Outras vezes conseguem convênio com  outras instituições e eles financiam o 

catálogo,fotografias do espaço, mas normalmente é o IMC.Não há uma empresa à qual se recorra 

em emergência financeira”. 

 

 

 

 

 

 

 



  

32 

 

Outras informações obtidas no site:  

 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
Oficina de Restauro de Têxteis 

 

A Oficina de Restauro é um dos principais serviços do Museu Nacional do Traje, sendo o sector 

responsável pelo tratamento de muitos dos objectos têxteis que o Museu coloca em exposição, 

como também pela sua respectiva manutenção nos locais de exibição. Este processo inclui lavagem, 

pontilhagem, impregnação, colagens e, quando necessário, engomagens.  

 

É de destacar a recuperação de alguns mantos reais da Fundação da Casa de Bragança, 

provenientes do Palácio Nacional da Ajuda, especialmente os mantos de veludo de seda de finais 

do Século XIX, e o restauro de um biombo chinoiserie de 1750, trabalho que valeu ao Museu o 

Prémio de Restauro atribuído pela Seta Trading em 19976. 

 

 

Conservação 

Regularmente, são recolhidos dados sobre a temperatura e grau de humidade em vários pontos do 

Museu, com vista a proporcionar as melhores condições aos objectos em exposição, criando assim 

um ambiente propício à conservação das colecções. O mesmo acontece com a luminosidade, tendo 

em conta a sensibilidade de algumas peças à intensidade da luz. Por isso, para a conservação de 

têxteis, a temperatura não deve ultrapassar os 18º C e a humidade deve rondar os 50-55%. Deve-

se igualmente evitar variações atmosféricas e iluminar as peças apenas o estritamente necessário 

(50 lux). Antes de integrar qualquer peça na colecção, deve-se verificar a eventual presença de 

parasitas, retirando-lhe o pó depositado à superfície e manuseando-a o menos possível. A 

desinfestação anual é uma medida imprescindível para eliminar traças e outros insectos nocivos aos 

têxteis7.

                                                             
6 Link: http://www.museudotraje-ipmuseus.pt/cgi-bin/stpop1.asp?LINGUA=1&local=4 
7 Link: http://www.museudotraje-ipmuseus.pt/cgi-bin/stpop1.asp?LINGUA=1&local=5 
 

http://www.museudotraje-ipmuseus.pt/cgi-bin/stpop1.asp?LINGUA=1&local=4
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Raio X – Paula Cruz 

Museu do Traje 

     
                    Figura 27- Paula Cruz  
Abandonou então aquela licenciatura e mudou de curso, de faculdade e foi estudar história da arte, que 

ainda está cursando. O patrimônio com conceitos de ética, de restauro, como foi que surgiu a preocupação 

com o restauro, e as suas diversas modalidades. Há várias filosofias ao longo do século XX, da relação 

entre restauro e preservação. Quem se dedica a isto são as ciências humanas. 

 

Os outros conservadores europeus são formados geralmente em história. Mas a análise do material não 

fornece reflexão nem fundamentos históricos. 

 

Os pares-conservadores de têxteis e restauradores também têm formação em história. Paula diz que não 

tem o desejo de ser professora da universidade, pois isto faz com que ela perca o contato com a obra de arte 

e fique longe da realidade. 

 

Paula trabalhou no Museu do Teatro durante quinze anos e depois foi para o Instituto José de 

Figueiredo. Vem agora para o Museu do Traje como especialista em restauração, depois de uma busca 

incessante por ela por parte da Dra. Madalena Braz Teixeira que durou doze anos. 

  

 

“O restauro não é diferente da Medicina (...), há muitos 

paralelismos entre eles”.(Paula Cruz) 
 

Paula fez o curso de Conservação Preventiva e depois 

passou a dar aulas neste mesmo curso. O curso foi 

posteriormente absorvido pela Universidade Nova de 

Lisboa, Faculdade de Ciência e Tecnologia. No ano 2000 

ela já trabalhava e dava aulas. Passou então a cursar Teoria 

da Arte, onde ela primeira vez sentiu a grande diferença 

entre as ciências exatas e a s ciência humanas.  

 

Esta cadeira fez com que ela percebesse a questão do 

material, do fio, abriu um novo horizonte de percepção.  



 

34 

 

OS TRABALHOS DE HIGIENIZAÇÃO NO MUSEU DO TRAJE 
 

A pedido da Dra. Dina Dimas, Paula Cruz gravou conosco procedimentos de 

higienização. Os seguintes trechos foram extraídos da conversa com ela durante os 

trabalhos:  

 

“A limpeza dos têxteis tem duas fases: uma mais teórica, de observação, que é para 

introduzir-se procedimentos; não é simplesmente arbitrário lavar ou não se lavar. Isto tem 

que passar por uma observação que tem a ver com estado de conservação e tem a ver com 

estrutura das peças”. 

 

“Há peças que não podem ser lavadas, pura e simplesmente. Para introduzir esta questão, 

eu vou mostrar esta peça. Os bidimensionais, peças que portanto não têm volume, podem 

de maneira geral serem lavadas. Mas atenção: se tiverem entretelas ou se tiverem material 

de enchimentos ou forros já tem que pensar duas vezes, porque estas coisas não podem 

ser lavadas todas ao mesmo tempo. Cada uma tem que ser no seu tempo, ou na sua vez. 

Este colete, por exemplo, que é um tridimensional usado no corpo, tem forro e tem estes 

detalhes que não são de outros materiais; são têxteis mas tem enfeites. Como é 

pespontado e como são duas fibras de caráter diferente: o corpo é em lã e depois o forro 

é de uma fibra celulósica, portanto, de partida, isto não pode ser lavado. Mas podem 

perguntar assim: mas e se retiramos o forro e separarmos? O problema é que isso é uma 

peça única, e não é viável desmontar, ela tem que funcionar da forma com que ela se nos 

apresenta. Há peças que de uma forma geral não podem ser lavadas, e há outras que 

podem ser lavadas com mais facilidade. Isso só para introduzir a questão do que é que 

pode e não pode ser lavado”.  

 

“Depois da avaliação do tipo de material e da costura, muitas vezes simultaneamente se 

faz a avaliação do estado de conservação, e depois aqui levanta-se outro tipo de 

questões. A peça pode estar de tal maneira fragilizada que não pode ser lavada só pela 

maneira mais simples. Ela vai ter que ter algumas preparações, nomeadamente como ser 

„ensanduichada‟ em tule. Porque se o tecido está muito frágil ou se está em degradação, 

não se pode colocá-lo arbitrariamente, tem que haver uma preparação para ele. Depois de 

se fazer todo este levantamento e do seu registro, fotograficamente, por vídeo, por 

escrito- todas estas informações devem ser levantadas e registradas – aí então decidi-se o 

que se faz. De uma forma geral, a limpeza começa pala aspiração. A aspiração é 

normalmente feita sob este tipo de rede, é uma rede normal, de plástico e portanto sem 

maiores problemas e depois foi grafada (grampeada) na grade. No Instituto fazemos com 
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Capaline, e colamos o tule ao capaline. Podemos fazer do tamanho das nossas 

necessidades e da peça, isso não é uma coisa standard. A aspiração é feita cm o auxílio 

desta grade e é feita com o aspirador do Museu – há várias marcas, vários modelos e o 

segredo disso é que tenha a sucção controlada. Em Portugal não há à venda, tem que se 

mandar comprar em Espanha ou Inglaterra”.  

 

“A sucção é controlada justamente para não retirar fibras em degradação. As tapeçarias 

são mais fortes, mas como dizia um professor meu, as pedras também se desintegram e eu 

também digo a mesma coisa. Quando elas têm lã elas são mais fortes, mas quando têm 

grandes áreas de seda são extremamente frágeis. (as tapeçarias vão mudando e passam a  

ser cada vez mais de seda e a seda degrada-se de forma mais rápida)”. 

 

“A limpeza começa por cima, para retirar sujidades que tem partículas de várias ordens e 

vários tamanhos. Até pode-se fazer sem a tela, mas se o têxtil está frágil convém usar. A 

aspiração é o primeiro processo da limpeza”. 

 

“O segundo processo, que no caso dessa peça que não pode ser lavada ela já ficaria bem 

só com a aspiração, é a lavagem. Há um outro problema que se coloca que é o tipo de 

sujidade que não sai pela limpeza mecânica. Há aí uma porção de substâncias que podem 

estar depositadas na superfície das fibras, como, por exemplo, sujidades, manchas de 

poluição, manchas de perfume, de comida, manchas de sangue, suor... Pensando no nível 

da indumentária civil são os principais que podem ser encontrados nos tecidos. Depois a 

poluição e resíduos de atividade biológica”. 

 

“Depois da aspiração, temos na limpeza úmida duas situações: a da limpeza pontual, que é 

chamada limpeza por tamponagem, e temos a outra que é molhagem total do têxtil. Em 

casos em que a molhagem total não é recomendada pela estrutura da peça, temos que nos 

restringir a tamponagem. Esta pode ir do cotonete, pontual, só para remover aquela 

sujidade, como pode ser uma compressa do tamanho da zona a tratar e da sujidade. Isto 

depois é muito variável e pode-se usar todo tipo de produtos. O único problema disso é 

garantir que os produtos, os resíduos saiam, o que não é fácil as vezes”.  

 

“A lavagem tem sido utilizada nos últimos anos, mas ultimamente tem sido colocada em 

causa, porque quando a água entra dentro das fibras tem um efeito devastador, porque 

pode arrebentar as fibras. Isto é uma questão que é da ética do foro da restauração e da 

química da restauração, mas há uma discussão mundial sobre isso”.  
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“De qualquer forma, portanto, quando a lavagem é escolhida ela pode ser usada e pode 

ser usada da seguinte forma: o primeiro procedimento é termos uma mesa de lavagem onde 

os têxteis, independentemente do seu tamanho são colocados plenamente, portanto a 

mesa tem que ter no mínimo o tamanho da peça. Se for uma tapeçaria, tem que ser do 

tamanho da tapeçaria, e se for uma colcha, tem que ser do tamanho da colcha. A peça vai 

ser lavada na horizontal, e vai secar na horizontal, porque uma peça molhada pesa muito. 

Ao pesar muito, pode haver ruptura da sua estrutura. A filosofia da lavagem é a 

planificação, e portanto, manter o traje na horizontal”.  

 

“A água deve ser introduzida por uma das extremidades, pela lateral, de modo que o têxtil 

vá sendo molhado gradualmente. Jamais jogar por cima, pois o têxtil vai enrugar. Para se 

lavar o têxtil tem havido uma discussão se a água deve ser deionizada ou não, que é uma 

água que só tem íons H + e OH-, portanto não tem outro tipo de íons. Não tem cloreto, 

alumínio e não tem matéria orgânica. O que se chega à conclusão, a química chega, é que a 

água deionizada é uma água muito reativa, porque os íons da água podem reagir com as 

substâncias das fibras não só com a sujidade, mas também com a estrutura da fibra. Há 

uma discussão, há quem use e não use. Aqui não funciona com água deionizada, então 

usamos água da República, que dizem que é muito boa porque tem íons positivos”. 

 

“De qualquer maneira, para ajudar a sair a sujidade, convém usar um agente. De limpeza, 

que aqui neste caso é o sabão de seda. Há quem diga que é um sabão delicado, mas o que 

se sabe é que um sabão alcalino e um sabão alcalino não deve ser usado com fibras 

protéicas. Os álcalis degradam as fibras protéicas. Mas como os dois lenços são de fibras 

celulósicas pode-se usar perfeitamente à vontade”.  

 

“Há vários agentes de limpeza: há detergentes aniônicos (pode ser usado nas fibras 

protéicas) e detergentes catiônicos (pode ser usado nas fibras celulósicas), ou 

detergentes neutros, e aí se usamos um detergente neutro pode ser usado em todas as 

fibras. Os têxteis que nos interessam, de valor histórico, já tiveram um grande uso, já estão 

frágeis.Ao estarem frágeis, não podem ser submetidos a procedimentos bruscos. Eles 

têm que ser tratados com cuidado”. 

 

“O „cuidado‟ são espojas naturais, que são impregnadas do agente de lavagem e os 

movimentos sem esfregar. Várias vezes, a lavagem permite desfazer rugas e deformações. 

Para além de ter a capacidade de hidratar o próprio têxtil, têm a capacidade de recuperar 

de alguma forma a sua integridade física, desfazendo dobras e vincos”.  
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“Se o têxtil estiver muito sujo, pode ficar algumas horas na saponária. O agente tem que 

ser removido na sua totalidade, tem que se ter certeza de que não ficam resíduos”. 

 

“Detergentes do tipo Woolite só são recomendados para as nossas roupas, não para 

têxteis históricos, justamente porque têm aditivos, tem branqueadores, e isso depois pode 

prejudicar o têxtil. Os têxteis, a lã que nós usamos, a filosofia é usar uma vez e deitar fora. 

A sociedade de consumo leva a isto.  O detergente para a lã de hoje pode não ser 

recomendado para o têxtil histórico”. 

 

“Com a própria esponja (esponja natural) retira-se o excesso de água. Todos os tecidos 

podem ser tratados de acordo com este procedimento, pode ser uma colcha, uma capa”... 

 

“A questão das cores e dos corantes. Se ele for corado, se o têxtil tiver cor, tem que se 

fazer testes de sangria para ver os corantes. Escolher uma zona do têxtil junto à borda ou 

junto às costuras e fazer o teste- se ele sangrar, se deitar tinta, não se pode lavar”. 

 

“As cores, os corantes naturais são altamente resistentes à lavagem. As primeiras 

décadas das cores sintéticas é que são instáveis. (falamos da primeira metade do século 

XX)” 

 

“O têxtil tem que ser lavado camada a camada e deixado para secar na posição em que foi 

lavado. Não cria fungos porque não vai levar um mês para secar. Ela fala das camadas 

simples.” 

 

“Quando estivemos no Instituto, ela não falou muito sobre roupa civil, paramentaria e 

trajes de teatro. Todos estes trajes têm características próprias. Se você tem uma capa, 

por exemplo, ela dificilmente vai ser lavada. Primeiro: tem que descoser o forro, não pode 

lavar as duas coisas em conjunto. É como lavar um casaco que tenha entretela, não pode 

lavar com este processo. Tem que ser a seco. Por isso tem as limpezas a seco”. 

 

“No Museu do Teatro muita coisa podia ser lavada, era só retirar o forro e pronto. Mas 

vestidos de alta costura, por exemplo, com todos os enchimentos de organza, não podem 

ser lavados.Tem que ser a seco”.  
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O CASO DOS TRAJES DA COMEMORAÇÃO DAS 

NAVEGAÇÕES 

 

“Eles foram desmontados para lavar, mas aí, do ponto de vista da conservação, há a perda 

dos pontos originais da costura. Há que se fazer um compromisso - se for absolutamente 

necessário desmontar,ele tem que desmanchar pelo mal menor, que é neste caso o mínimo 

possível. Mas isso tem que ser aferido em cada peça”. 

 

 

Abaixo, transcrevo mais alguns trechos de conversa com a Dra. Paula Cruz, mas esta foi 

feita no Instituto José de Figueiredo, alguns dias antes. O assunto era a saia da Sra. da 

Oliveira- (para mais informações sobre o todo do trabalho, ver A Arte do Restauro e O 
Manto da Sra. da Oliveira). 

 

“Na época medieval, surgem tecidos de decoração com fios metálicos, eles são 

introduzidos na tecelagem. Quando chegamos aos séculos XVII e XVIII, os tecidos já 

estão com o fio na trama, de ourela a ourela. Cada instituição segue uma classificação de 

acordo com a sua coleção”. 

 

Ética da conservação x ética do restauro 

 

“Discussão nos anos 80 em relação às tapeçarias. Na tapeçaria era possível (inserir fios) 

porque a trama permitia. O desenvolvimento da conservação vem dos anos 60, 70 e nos 

anos 90 decidiu-se que não se fazia nada”. 

 

ECCO- associação dos restauradores de Portugal 

 

“Aqui na Europa é muito significativa a distinção entre conservação e restauro, fica 

registrado em contrato, em relatórios. O particular quer as restaurações. Diagnóstico dos 

têxteis”. 

 

“Há 15 anos fazia-se como o cliente queria, hoje não. O processo é cada vez mais 

rigoroso. Não se podia intervir na costura, não poderia abrir pois fazia parte da história”.  

 

“A questão do durar é relativa. Do guardar e do uso”. 
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“O restauro não é diferente da Medicina. Se tem que estudar; se a peça tem que ser 

exposta à radiação. Usam o ultravioleta e os infravermelhos, para ver o que não se vê a 

olho nu. Ver o custo x benefício. Quando se faz, se faz bem feito para aproveitar e fazer 

tudo de uma vez. Há muito paralelismo entre a medicina e a restauração. Ela espera que o 

trabalho na saia dure muitos anos. O tratamento é reversível, é possível reverter tudo”. 

 

“Princípio da intervenção mínima e da reversibilidade”. 

 

Estrutura escolar em Portugal: 

 

Escola normal - faculdade (03 anos de licenciatura, 2 de mestrado) – doutoramento e 

depois pós-doutoramento, só para professores 

 

Conservação preventiva - quanto mais preventivo, menos curativo. Aí tratamos do tema 

Princípio da Intervenção Mínima e da Reversibilidade”. 
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TRABALHOS NA RESERVA TÉCNICA 

 

 

Fizemos uma visita à Reserva Técnica do Museu do Traje em 2005 e mais uma vez no 

ano de 2008. Não há mesmo como propor grandes alterações primeiramente em função 

do espaço físico, que é limitado pelas questões já colocadas de ser um prédio histórico 

com instalações adaptadas para um museu, e não prédio de raiz, construído para aquele 

fim.  

 

A questão mais inquietante aqui é que os armários são de madeira, o que no Brasil é 

muito preocupante dadas as infestações por cupim. Mas aqui este tipo de cupim não é tão 

ativo, apesar de haver uma espécie de cupim de solo que infestou a estrutura do museu.  

 

Tudo é organizado, limpo, numerado e fechado com chaves, que a nossa anfitriã nas 

reservas, Elsa Mangas Ferraz, carrega em um cesto. Divididas por molhos e numeradas. 

 

Tiramos várias fotos para explicar um pouco melhor os sistemas do Museu do Traje.  

 

       
 

 

 

 

 

 
  

Figura 30- Os armários são 

numerados. Consta ainda o 

número da sala, o armário e o 

que contém dentro. Neste 

caso, Século XVIII e 

Império. 

Figura 29 - Na parte interna 

da porta, uma lista das peças 

para facilitar a localização. 

Consta ainda a data da 

última inspeção de rotina, 

para garantir a isenção de 
pragas, etc.  

Figura 28- Para evitar a 

manipulação do vestido, a 

foto do lado externo permite 

ver o que é sem mexer.  
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Figura 31- A beleza da organização fica ainda melhor com a beleza dos artigos. Reparar  
nos enchimentos e na distância entre sapatos.   

Fig. 33 -Luvas acondicionadas em “envelopes” 

abertos. Na mesma gaveta acomodam-se 

várias,  todas com nº no envelope e na luva.  

Figura 32- - A identificação da peça no lado 

externo 

Figura 35- O acondicionamento de meias Figura 34- Peça identificada como cópia. 
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Figura 38 -Gaveteiro Figura 37- Prateleira 
com chapéus 

Figura 36- Uma curiosa peça- um colete  
ainda por ser montado 

Figura 40- Casacos com etiqueta de identificação Figura 39- Detalhe das etiquetas 

Fig. 41- Caixas com muito material têm listas individuais Fig. 42- Trajes em prateleiras 
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Comentários da Elsa 

A seguir, alguns comentários feitos pela Elsa Mangas durante a visita e registrados em 

vídeo: 
 

“Itens pequenos, como adereços, não há listas nas portas pois seriam imensas. Há uma 

lista nas caixas. Cada caixa é numerada e cada item fica dentro, em saquinhos plásticos 

com o número de identificação à mostra para facilitar o acesso. As caixas de anos 20, por 

exemplo, são poucas e aí há listas nas portas”.(ver Vídeo Reserva 01) 
 

“Os vestidos anos 20 que são muito pesados pelo tipo de decoração ficam 

acondicionados na horizontal, no sistema sanduíche, papel de seda, vestido e papel de 

seda”. (ver Vídeo Reserva  02) 
 

“Os vestidos mais pesados por baixo e os mais leves por cima. Sempre que possível com 

rolinhos de papel de seda nas dobras para não danificar o vinco. Ainda não tem os 

armários mais compridos para acondicionarem a roupa sem dobrar”.   (ver V. Reserva 3) 
 

“Armários de roupas íntimas (camisas e combinações). Neste armário também está um 

espartilho de barbas de baleia de 1670-1680, que está  no Catálogo” (V. R. 05) 
 

“Armários com crinolinas e tournures. Ainda roupas íntimas”. (Vídeo reserva 06) 
 

“Bolsas estão em caixas de camisa e identificadas, separadas com papel de seda”. (V.R.9) 
 

“Casacos curtos em armário menor e com etiquetas de barbante penduradas, mas na 

frente, não nas laterais como em outros armários” (Vídeo Reserva 10) 
 

“Armário com roupas de crianças. O sistema é o mesmo - fichas com os dados nas portas 

e recebem número de inventário”. (Vídeo reserva12) 
 

“Trajes populares acondicionados em TNT, inclusive os sapatos”.(Vídeo Reserva 13) 
 

“Sapatos de crianças acondicionados com papel e enchimento e toucas de criança com  

enchimento também para manter o formato. Nas gavetas,sapatinhos muito pequenos de 

bebê”. (Vídeo Reserva 14) 
 

“Uma coleção de roupas de batizado. Há um exemplo de 1895-1900”. (V.R.16) 
 

“A coleção de chapéus, organizados em prateleiras”. (V.Reserva 17) 
 

“Exemplo de sinalização de locais com veneno para pragas”. (Vídeo Reserva 18) 
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Raio X – Dra tereza 

e xênia 

Museu do Traje 

 
Figura 43 -  Xênia e Dra Tereza 

 
 

nas atividades práticas do Museu no setor de inventário. 

 

Ambas fazem constantemente cursos de atualização: conservação, museologia, 

museografia, embalagens de obras de arte e vários outros oferecidos pela Rede 

Portuguesa de Museus que tem um plano de cursos todos os anos, dos quais uns se 

repetem, outros são diferentes, e elas aproveitam e fazem sempre um por ano. São cursos 

e palestras de três ou quatro dias. Xênia fez no ano passado um curso de História do 

Traje, curto, em Londres, no London College of Fashion.  
 

Xênia tem uma pós-graduação mais ligada ao patrimônio, de forma mais global. Fez 

faculdade e graduação, mas o “que aprendi do que faço no Museu do Traje, foi o por 

mesmo a mão na massa e com a Dra. Tereza, com a experiência que tem”.  
 

Dra Tereza começou a trabalhar no museu em 1977, mas não trabalhando em 

catalogação. Trabalhava em tudo, “pois no princípio trabalhavam em equipe, tanto na 

inventariação como na arrumação das reservas, como a fazer visitas guiadas, como a fazer 

A Dra. MariaTereza Sérgio é, com certeza, um 

patrimônio vivo do Museu do Traje. Fez um curso 

superior e depois um curso de conservadora de 

museus. Fez também um curso de técnicas têxteis 

em Lyon. 

Xênia Flores Ribeiro é uma fiel discípula, que 

reconhece na Dra. Tereza sua grande formadora  
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exposições, montar exposições”. Também foi responsável por um tempo pelo restauro, 

durante alguns anos; não eram posições fixas, era um trabalho em grupo. O grupo de  

 

 

pessoas que fazia parte desta equipe já não está mais no Museu do Traje. Eram a Dra. 

Ana Brandão, a Dra. Madalena Braz Teixeira, a Dra. Natália... Esta transição de 

fases foi acontecendo naturalmente, a medida em que se tornava necessário. Acabou se 

estabilizando em inventário e não tem mais vontade de mudar de área novamente. A sua 

aposentadoria acontece em fevereiro de 2009.  

 

Xênia entrou em 1998, mas em trabalho de estagiária, voluntário. Depois foi ficando com 

contratos de um ano, sempre a trabalhar no inventário. Se bem que ainda hoje no museu, 

sempre que é preciso, ela ajuda a montar exposições e outras atividades também.Arruma 

peças na reserva, “É um pouco multidisciplinar este trabalho” (esta colaboração pode se 

dar de várias maneiras: ordem da direção, solicitação do colega de trabalho e até auto-

oferecimento diante do sufoco do colega). Em 2000 entrou mesmo para o museu, através 

de concurso público. “Hoje em dia não há mais destes concursos, a pessoa entra por 

transferência, já tem que ter um vínculo à função pública”, explica a Dra. Tereza.  

 

Dra. Tereza chama a atenção para o bom relacionamento entre as pessoas, o que facilita 

o trabalho. Até no serviço educativo elas já ajudaram, caracterizadas. Houve durante um 

tempo atividades em que todo o museu estava envolvido, por exemplo, o 18 de maio e o dia 

da criança. Ela acredita que esta interação ajuda no relacionamento. Xênia concorda, 

dizendo que quando ela vê a Dra. Tereza com um chapéu de plumas há uma outra 

aproximação, o que é muito interessante. Nestas atividades, em um mesmo grupo podem 

estar uma doutora e uma empregada da limpeza do prédio. Esta interação é benéfica para 

todos, elas acreditam.   
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A ENTRADA DE PEÇAS NO ACERVO 

 

A peça chega, é preenchida uma ficha (que depois fica guardada em um ficheiro), com 

época, proveniência, a data de entrada, o nome do objeto, as dimensões e a descrição da 

peça. Depois, passa-se para o Matriz, que é um sistema informatizado da coleção. 

Fizeram um estudo dos programas que estavam no mercado, e junto com uma empresa, o 

sistema de Museus de Portugal desenvolveu este sistema de inventário e gestão, porque 

há uma parte ligada aos depósitos, às exposições, histórico das peças que saem para 

fotografia, para restauro, para uma porção de coisas. É muito um programa de gestão de 

coleções, não só de inventário.  

 

Cada peça é então marcada, dão-lhe um número, que é seqüencial. O número é bordado 

na etiqueta do museu e pregado no traje. Depois se passa para o livro de inventário, que é 

um livro de registros, onde se faz uma pequena descrição da peça. Este livro é essencial.  

 

A pesquisa pode ser feita por a quem pertenceu, por doador, por peça, por designação 

de peça, por datação, por número de inventário e por palavras - cor, por exemplo.  

 

De alguns anos para cá eles não têm mais autonomia para aceitar peças. Tem-se que 

primeiro fazer um pequeno relatório com a descrição da peça e a fotografia e mandar para 

o IMC para eles autorizarem a entrada das peças.Eles começaram a fazer isso para 

controlar o que entra nos museus, em termos de coleções nacionais. O problema é que a 

pessoa pode entender muito de pintura  e escultura mas não perceber nada de traje, ou ao 

contrário. Por não conhecer a coleção, a partida pode não parecer interessante, mas pode 

ser algo que o museu não tem na coleção. Claro que essa importância pode ser justificada 

no pedido. Antes levavam dois ou três meses, mas ultimamente eles têm esperado cerca de 

um ano para receber o processo de volta. Por isso há na sala delas uma grande  

quantidade de trajes, pois estão esperando autorização, pois não podem ser marcadas 

nem arrumadas, pois pode-se dar o caso de terem de devolvê-las ao proprietário. Se o 

Instituto disser que não, eles têm que devolver aos proprietários ou pelos menos 

perguntar a eles o que querem que eles façam. Elas podem ir então para o restauro, para 

restaurar peças semelhantes ou para o serviço educativo, para fazerem atividades com as 

crianças ou então para uma seção do museu que elas chamam de seção de montagem, que 

também tem peças originais, mas de segunda e terceira escolha, ou que já têm muitas 

outras para eles fazerem exposição nas escolas, nos centros comerciais, para onde não 

vão peças da coleção. Não são patrimônios nacionais.  
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O doador faz uma ficha, com nome, morada, nome de quem pertenceu, e às vezes, quando 

não esquecem, a pessoa escreve: “doei para montagem”, o que significa que aquilo não faz 

parte da coleção.  

 

Há muitas doações, mas elas estão restringindo porque as reservas não têm mais espaço. 

Por telefone, elas já fazem uma triagem. Se a pessoa diz que tem um vestido de batizado 

de 1900, elas já agradecem, mas dizem que já tem, porque não há mais onde por.  

 

Sobre transferência tivemos interessante conversa sobre doações que o museu não 

aceitaria mas que poderiam ser enviadas ao Brasil.  

 

FOTOGRAFIA PARA INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS 

 

Elas fotografam em busto e se forem de crianças tem uma estrutura em acrílico para 

fotografar. Ou em cima de uma mesa, mas elas preferem busto porque a peça fica mais 

armada e tem mais leitura. Fotografa-se frente e costas, mas as costas quando se justifica, 

por exemplo, se houver um detalhe muito importante nelas. Há também pormenores. No 

computador, há uma pasta só com imagens e o banco de dados depois vai buscar as fotos 

nesta base.  

 

(há uma demonstração da Xênia no banco de dados no vídeo Catalogação Trajes 
Lisboa 2) 

 

Há um back up ligado ao servidor do Instituto, que faz back-ups regulares.  

 

No ano passado fez-se um documento com a linha de atuação do museu, com 

procedimentos relativos ao inventário e a gestão das coleções: o que o museu deve 

colecionar, o que o museu deve guardar, quais são os guias  e valores que os guiam para 

aceitarem ou não determinadas peças, que não é o livro Normas de Inventário. É um 

regulamento interno, são normas internas para eles se guiarem. A direção do museu 

elaborou este material com os técnicos. Não há uma definição concreta do tipo de peças 

que se deve aceitar, mas por exemplo, deve-se aceitar aquelas que não têm na coleção, que 

são lacunas da coleção ou de algum costureiro especial que eles não têm. Chegam 

doações, mas muita gente guarda em casa. Não têm feito pedidos de doações específicas, 

mas a diretora na época da inauguração fez campanhas de arrecadação. Roupas de antes 

do dezenove devem ser aceitas, como norma, a não ser que estejam em tal mau estado que 

não seja possível para o museu recuperá-las. Para as outras, é usar bom senso.
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TRABALHOS DE CATALOGAÇÃO 

 

Há um livro que trata especificamente destas questões, o Normas de Inventário, mas 

destaco aqui uma seleção do site antigo do Museu e, pois dá uma boa idéia da coleção em 

geral.  

 
TIPOLOGIA DAS COLEÇÕES 

O património do museu, essencialmente composto por colecções de traje civil, divide-se nas 

seguintes secções: 

 

TRAJE CIVIL 

Traje civil feminino que engloba vestidos, saias e casacos realizados em diversos materiais, do 

século XVII à actualidade, sendo de salientar o núcleo de traje de corte de finais do século XVIII e 

Império e também os trajes românticos do século XIX.  

 

Traje civil masculino que reúne véstias, casacas, coletes e calções do século XVIII e Império, muitos 

deles provenientes da Casa Real, fatos de fazenda do século XIX, sobrecasacas e calças do início 

do século XIX e fatos completos do século XX. 

 

Traje Civil de criança com vestidos dos séculos XVII, XVIII e Império, românticos e dos finais do 

século XIX, sendo relevante o conjunto de vestidos de baptizado do século XVIII à actualidade. 

Compõem ainda esta secção numerosos exemplares de indumentária de rapaz, de menina e de bebé 

do século XX. 

 

TRAJES MENORES 

Composta por peças de criança, homem e sobretudo de senhora, do século XVIII à actualidade, 

sendo muito representativa a roupa interior feminina (corpetes, culottes, saiotes, penteadores e 

camisas de noite e de dia) de meados do século XIX a 1930, executada em linho, algodão e seda 

sendo ornamentada com rendas, bordados e passe-fitas. 

 

TRAJE OCUPACIONAL 

Constitui uma secção que engloba diversas fardas civis em que é de destacar a indumentária 

masculina constituída por librés e ainda por trajes universitários e diplomáticos, bem como trajes de 

“par do reino” e “cavaleiros” dos séculos XIX e início do XX. A secção feminina é sobretudo 

composta por fardas domésticas do século XX. 

 

ACESSÓRIOS 

Secção que, entre outras peças, reúne botões e fivelas do século XVIII ao século XX, 

manufacturadas nos mais diversos materiais em que são de destacar os exemplares executados em 

ouro e prata incrustados com minas novas.  

 

É notável também a colecção de leques do século XVIII a XX de proveniência francesa, chinesa e 

portuguesa, executados em marfim, tartaruga e osso com panos manufacturados nos mais diversos 
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materiais. 

 

O núcleo de chapéus femininos é essencialmente constituído por exemplares do século XX, 

existindo algumas peças Império e românticas, fabricadas em diferentes materiais enfeitados com 

plumas, flores, tules e diversas penas de pássaro. Existem ainda chapéus de homem (cartolas, 

chapéus de coco e moles) desde o início do século XIX até 1950. 

 

O núcleo de xailes e écharpes inclui diversas peças de linho, veludo, lã, renda e seda, de 

proveniência portuguesa, espanhola, francesa, inglesa, chinesa e indiana dos séculos XVIII a XX, 

sendo de destacar os xailes de cashemira e os de cassa bordada Império. 

 

O núcleo de capas é constituído por exemplares de seda, fazenda de lã e algodão, sendo de 

destacar as capas indo-portuguesas do século XVII e as de seda bordada do século XVIII bem 

como numerosos abafos românticos entre capinhas, “visites”e mantós.  

 

CALÇADO 

Núcleo constituído por sapatos, botas e sandálias de homem, senhora, criança e bebé, do século 

XVII à actualidade, executados em seda, linho, algodão, fazenda de lã e cabedal, sendo de salientar 

as peças de finais do século XVIII e Império bem como a colecção de sapatos de senhora Anos 20. 

 

OURIVESARIA/BIJUTERIA 

Este núcleo é constituído por peças de joalharia dos séculos XVIII ao século XX sendo de 

destacar os exemplares executados em prata com incrustação de minas novas do século XVIII e 

diversas jóias de senhora dos séculos XIX e XX, entre as quais existem peças de Nova Joalharia 

Portuguesa. São ainda de referir as peças de bijuteria executadas em diferentes materiais, sendo 

bastante exemplificativas das diferentes décadas do século XX. 

 

TRAJE REGIONAL 

Este núcleo é constituído por alguns exemplares de traje tradicional português de diferentes 

regiões do final do século XIX a 1930, sendo ainda composta por uma série de peças recolhidas e 

encomendadas em 1940 e que constituem exemplares de menor veracidade, mas de interesse para 

colmatarem as lacunas da colecção de traje regional. 

 

BRINQUEDOS 

Núcleo constituído por bonecas, brinquedos e jogos dos século XIX e XX, sendo de destacar a 

colecção de bonecas, roupa de bonecas e alguns brinquedos do início do século XX em que se 

incluem “casinhas de bonecas”, mobiliário, loiças, tapetes, trens de cozinha, utensílios domésticos, 

carrinhos de boneca, automóveis, carroças, piões e os mais diversos objectos miniaturizados do 

quotidiano. 

 

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

Secção composta por teares manuais, fusos, rocas de fiar, urdideiras, solhas, barca de sarilho, 

mesas de estampagem bem como material de costura, de bordar e de fazer renda em que se incluem 

rebolos, piques e bilros de finais do século XIX e inícios do século XX. 
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ALFAIAS DOMÉSTICAS 

Secção composta por colchas de linho tecidas e bordadas dos séculos XVII a XIX de que se 

salienta as colchas indo-portuguesas bordadas e as colchas de linho e lã tecidas com puxados. 

Esta secção inclui ainda colchas de Alcobaça, lenços, toalhas, tecidos, amostras de tecido bem 

como bordados portugueses da Madeira e dos Açores e de vários pontos do país. Também é 

composta por rendas de nó e de bilros nomeadamente de Peniche e Vila do Conde. A esmagadora 

maioria das peças remonta aos finais do século XIX até cerca de 1930. 

 

O património do museu poderá ser pesquisado no site Matriz Net nas seguintes categorias: 

 

Têxteis/Alfaias Domésticas (colchas, toalhas, tecidos, bordados, rendas) 

Têxteis/Tapeçarias 

Têxteis/Tapetes  

Têxteis/Paramentaria (alfaias religiosas, casulas, etc.) 

Traje/Traje Civil (feminino, masculino, criança) 

Traje/Roupa Interior Traje/Traje Militar 

Traje/Traje de Cena 

Traje/Traje Ocupacional (fardas civis) 

Traje/Traje Religioso 

Traje/Cosmética 

Traje/Acessórios (botões, leques, malas, chapéus, xailes, capas) 

Traje/Calçado 

Ourivesaria/Bijoutaria 

Etnologia/Traje Regional 

Brinquedos 

Equipamento e Utensílios (teares, material de costura, de bordar, de tecelagem) 
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OUTRAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO MUSEU DO TRAJE  

 

 

 

 

ATENÇÃO DADOS DOS OUTROS 

FUNCIONÁRIOS
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AS OPINIÕES DO PÚBLICO 
 

Seria leviano querer avaliar a apreciação pelo público de um museu em apenas alguns dias 

de observação- seriam necessários meses de avaliações, questionários, conversas... No 

entanto, este não era o foco principal deste trabalho e assim fizemos apenas algumas 

entrevistas e conversas com freqüentadores. É curioso perceber que muitos são 

freqüentadores habituais do museu e parecem evocar exposições passadas, o que de 

forma geral, mas me faz pensar se estas pessoas não querem encontrar no museu 

idealizações de suas infâncias, seu passado... Será possível ver isso em alguns 

comentários que fotografei do livro de visitas -   e a raiva e a decepção das pessoas com 

mudanças, que podem não ter acontecido no plano material e sim no plano das idéias.  

 

Foi em uma tarde, em dia da semana, que encontramos com o casal Carla e 

Francisco,ambos portugueses. Havia, na ocasião, uma exposição de fotografias 

contemporâneas sobre detalhes do corpo, mas eles sequer perceberam que havia uma 

exposição de fotos. E eram grandes! Quando chamei a atenção deles para as fotos, me 

perguntaram o que é que elas tinham a ver com o Museu do Traje. Acharam que não 

tinham nada a ver. Disseram também que o prédio está em más condições e precisa de 

reforma  (a situação não é tão calamitosa assim, devo dizer). 

 

Acharam a exposição muito bem montada, muito bem exposta, como eles disseram. 

Disseram que gostariam de ter mais catálogos para ler, mas não reclamaram do fato de as 

peças não terem identificações próximas a elas. Ela sutilmente criticou a falta de 

informações dos atendentes, mas quando perguntei se ela havia procurado o serviço 

educativo ele me disse que não. Não creio que seja função dos guardas dar informações 

sobre as peças. 

 

Ele, das peças expostas, gostou mais do Manto Régio da Rainha Dona Amélia, que é 

do Museu dos Coches. E ela gostou das roupas da mesma senhora expostas.  

 

DE DIVERSOS VISITANTES 

 

Entre os comentários sobre a exposição de trajes e a da exposição “Facescapes”, 

seguem alguns : (as fotos estão na página seguinte) 

 

“Exposição desenquadrada, sem sentido” 
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“Esta exposição poderia estar em outro local e não este. Muitas fotos nem mostram o 

verdadeiro sentido daquilo que tentaram mostrar- Facescapes? 

“Fabuloso! Vim ver trajes e acabei vendo também fotografias. Fantástico. Os meus 

parabéns pela iniciativa.Vou recomendar!”  

“Maravilhoso espaço!Viver é conhecer coisas belas!Amamos!” (De São Paulo)  

“Adorei esta exposição, tenho que cá vir mais vezes.  Aos Domingos porque é de graça”. 

“Gostei muito do Museu do Traje. Nunca tinha vindo. É muito bonito”  

“We love the museum.- so beautiful! Unfortunately the „Facescapes” pictures completely 

spoil the peaceful atmosphere of the rooms. Interesting exhibition –wrong location!” 

“Um museu fantástico. Os desenhos dos „Facescapes‟ são extremamente curiosos e 

interessantes, mas deviam pensar melhor sobre sua localização. Deviam estar numa sala 

separada do resto das exibições. Bom trabalho e boa sorte!!!” 

“Uma vez mais numa visita ao Museu encontro interesses que me surpreendem.Obrigada 

pela dinâmica e incentivo que despertam em mim”. 

“Gostei muito de vir cá e de ver os trajes, só não gostei muito dos „Facescapes‟” 

“Não gostei da exposição, porque não tem nada a ver com o museu” 

“Não gostei da exposição, está num contexto que não tem nada a ver com o museu. 

Talvez num espaço diferente tenha mais visibilidade!” 

“Gostei.Mas confesso que estava a espera de mais, mais diversidade e quantidade” 

“Muito feios os traços ampliados da pele. Real, mas desinteressante.É uma questão de 

pele” 

“Felicidades,sigan manteniendo la cultura. (De Barinas- Venezuela)  

“Thank you for the journey. I hope many generations will have the chance to see an yearn 

for this kind of beauty” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

             
 

        
 

   
 

   
 

               
   Figuras 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56- Trechos dos livros de visitas 
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“A exposição é interessante, mas deveria estar num espaço próprio apenas para ela. 

Contudo é de louvar que sejam feitos exposições mais modernas, de modo a aproveitar o 

espaço privilegiado deste museu”.  

“Esta exposição nada tem a ver com  enquadramento deste museu.” 

“Os fatos são muito bonitos, mas vinha com vontade de ver os de princesas (Leonor, 3 

anos) 

 “Achamos que a exposição fotográfica está descontextualizada.Também avaliamos que a 

informação complementar às peças em exposição é insuficiente e pouco legível”  

“Fotos  e textos maravilhosos”. 

“Por amor de deus!Não tem nada a ver A exposição de fotografias perturba a 

observação serena da exposição principal.E colocar as fotos na capela! Que mau 

gosto...Enfim, nem sou católica,mas.. é muito inapropriado” 

“Encuentro desplazada la exposicion de fotos porque el tema no tiene nada que ver, noes 

agradable e interrompe el entoronno agradable del museo.Las fotos no son de agrado a la 

vista”. 

“A exposição é totalmente irrelevante para este Museu.O próprio Museu deveria ter 

todas as salas numeradas, percursos definidos e paredes e jardins restaurados.Está uma 

vergonha este patrimônio nacional”. 

“O Museu é fraquíssimo e a exposição também. É um Museu Nacional de traje, não é? 

O que mais deveria ter era trajes nacionais e de épocas várias. E o que apresentam disso, 

umas bonequitas saloias? !!! Tenham vergonha e apresentem salas de trajes regionais 

/nacionais a sério! O que apresentam dá é vergonha de não poder ter sequer o nome de 

Museu Nacional do traje! Museu?! Nacional?!!Ora, só se for a brincar”.  

“Já vos pedi para retirarem as fotos” 

“Gostei muito do pouco que tive oportunidade de ver no Palácio. Porém, a parte 

„Oriental‟ é muito pobre. Podem pedir àFundação Oriente e à Fundação Jorge Álvares 

a parte de alguma indumentária da China, Timor Leste e da Indonésia para enriquecer 

este patrimônio” 

“Gostei muito das bonecas, são todas lindas, leques e coletes bordados.”. 

“Gostei muito”.  

“Apreciei tudo. É fantástico”. 
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A AVALIAÇÃO DE UM TRABALHO - A DRA.MADALENA BRAZ 

TEIXEIRA  EM ENTREVISTA 
 

Fazer uma entrevista propriamente dita com a Dra. Madelana é praticamente impossível e 

talvez fosse, acima de tudo, uma perda. A capacidade dela de desenvolver assuntos e 

relacioná-los é impressionante. É uma figura curiosa, uma fortaleza com um poder de 

trabalho surpreendente. Atravessa um ano de turbulência, dada a sua reforma 

(aposentadoria) compulsória. A “tarefa” de se libertar do museu que ajudou a criar e 

dirigiu por mais de trinta anos não é fácil. Já está, no entanto, terminando um 

doutoramento na Universidade Lusófona de Lisboa. Novos projetos virão em breve, 

pode-se ter a certeza. Um dínamo como este não pára tão facilmente. 

 

Nossa primeira conversa foi na Biblioteca do Museu do Traje de Lisboa. Houve outras, 

em que a transmissão de conhecimentos acontecia de forma plena.  Os trechos a seguir 

foram extraídos da nossa primeira conversa.  

 

(Sobre museologia, um novo museu com trajes no Brasil e o trabalho acadêmico da Dra. 

Natália Correia Guedes, de 1969, sobre a criação de um Museu do Traje).  

Se eu estivesse agora a começar a vida na Museologia, se eu estivesse a fazer um 

trabalho acadêmico, que isto foi feito há trinta anos, este estudo para a criação do Museu 

de Indumentária, eu provavelmente quereria ter um espaço enorme para absorver o maior 

número possível de peças. Com todas as condições climatéricas, e de inventário, e de 

registro, e de estudo, e espaço para fazer exposições, exposições temporárias, e umas 

reservas fantásticas, com tudo extraordinariamente acondicionado, e às escuras, sem 

umidade, (este é um dos problemas do Brasil, a umidade), enfim... Um museu ideal, 

fazendo uma espécie de enciclopédia, que é isto que você está a falar, uma enciclopédia 

do traje, seja ele de cena, de festa, seja ele um traje ocupacional, seja ele uma farda, militar, 

religiosa, seja ele o que for.  Civil, militar ou religiosa, e dentro do civil o profissional, que é 

o que hoje tem uma disposição enorme e uma variedade enorme e hoje quase que não há 

uma empresa que não tenha uma marca, uma imagem dada por uma farda, em que põem os 

seus funcionários e sobretudo suas funcionárias. Isto acontecia um bocadinho com as 

hospedeiras do ar, mas hoje qualquer empresa com um pouco mais de fundos financeiros 

fará isso.  

 

Mas isso para lhe dizer que a utopia existe e é muito bom que a pessoa saiba que existe a 

noção da utopia. Porque também temos a noção de que o ideal seria fazer isso assim e 

assado, como o Kubistchek pensou no centro do Brasil e teve a utopia de fazer e 
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conseguiu fazer. A gente nem sempre consegue fazer as nossas utopias. E a sua, estava 

portanto a falar-me de uma utopia. Eu não sei se consegue ou se não consegue. 

Provavelmente não consegue porque não tem pessoal, não tem espaço, não tem verbas. 

São três pontos fundamentais. É ter um espaço onde albergue isto, ter verbas para 

corresponder ao seu desejo e ter pessoal que trabalhe em número suficiente e em 

diversidade de  formação, para poder corresponder aquilo que é o seu ideal.  

 

Agora, como provavelmente em Portugal, e no Brasil acontece isso, é coisa que acontece 

com bastante freqüência, nós sabemos o que temos que fazer.Não é uma questão de 

ignorância, não é uma questão de estudos, de não ter contatos internacionais para saber 

como é que se fez, como é que se faz. A gente tem, sabe, vai. Já viu, em Paris, em Londres, 

em Washington, no Japão, em Viena... E é muito importante Viena para o Brasil porque 

é de Viena que vêm as primeiras novidades museológicas logo com a primeira Imperatriz, a 

Dona Leopoldina. Também Roma, Itália, sei lá... Tantas coisas que nós poderíamos falar. 

Nós sabemos, mas depois não temos capacidade de resposta porque são paises que 

estão sempre mais ou menos em crise financeira. Portanto temos períodos bonzinhos e 

períodos fracos com muita freqüência. O caso do Brasil é a mesma coisa. Está sempre a 

gerir uma instituição em crise financeira. E depois a crise financeira obviamente não 

permite a expansão das instituições, de qualquer tipo ou de forma: nem em termos físicos, 

nem em termos de se manter o espaço que já se tem, porque para se manter o espaço que 

se tem tem-se que estar permanentemente em obras, porque normalmente são edifícios 

com alguma dimensão, porque mesmo que não sejam enormes e  a sua visita ao Brasil foi 

resposta à isto. As coisas existem, fizeram-se , houve a idéia. Houve quem se preocupou, 

houve quem juntou, houve trabalho, houve carolas, mas depois não houve o resto.  

 

E agora você debate-se com esta idéia de querer reunir tudo, e se reunir a informação de 

todos os sítios, e fazer um inventário daquilo que já existe já é uma coisa extraordinária.  

Depois tem que fazer prioridades, porque não pode nem tratar de tudo e nem, dentro dos 

conjuntos, tratar de todas as peças.  Por exemplo, nestas trinta e oito mil do Theatro 

Municipal de São Paulo, você provavelmente vai escolher 200. E depois vai escolher mais 

200, ou seja, 200 que são aquelas que são as eleitas, e depois outras que possam servir 

para substituir, para ser rotativo. Ou vai escolher por peças, ou vai escolher por autores, 

ou por designers, por peças, um Shakespeare, ou uma ópera, ou então por pessoas 

famosas, artistas que vestiram um fato especial numa peça tal, qualquer coisa assim. 

Portanto vai ler, vai ter que fazer estas prioridades. Que vão ser um bocadinho o ideal do 

seu museu. Agora, tem que se preparar para fazer uma reservas enormes, um open space 

enorme; não é grande, é enorme. Um espaço de exposições muito grande. Se for 
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pequeno, é capaz de gerir melhor, não precisa de tanto dinheiro, não precisa de tanto 

pessoal, não precisa de tantas peças... Viver muito dos audiovisuais, viver muito do 

multimídia. Fotografar as peças e depois mostrar. È mais fácil mostrar a coleção de um 

costureiro do que ter o espetáculo da passarela, pagar os manequins, pagar maquiagem, 

pagar cabeleireiro, pagar as luzes, pagar o sitio e não sei o que, do que ter as coisas 

registradas . Hoje fazer um registro de vídeo não é uma coisa muito cara, então pode ter 

um registro da peça tal, da peça tal e da peça tal, e propriamente as peças ficarem 

resguardadas para ocasiões especiais. Agora, aquilo que eu diria que é fundamental 

naquilo que você está a fazer é documentar. E depois escrever, mas também no sentido de 

registrar informaticamente e registrar visualmente as coleções que vai apanhando. Isso 

para saber o que existe e onde existe. As duas coisas mais importantes, o que existe e 

onde existe.  

 

Depois a outra coisa é o trabalho de conservação, que é manter, não fazer mais, mas se 

conseguir manter aquilo já está fazendo uma obra extraordinária. Alguém no futuro faz o 

resto. Eu acho que tem que ser humilde. Ainda hoje escreveram-me a dizer que eu não era 

humilde, e as vezes não sou.  Mas eu não me importo que me digam que eu não sou humilde. 

Porque se nos chamam a atenção e dizem: olha, você não está sendo humilde, a gente 

pensa duas vezes. “Ih, eu não estou sendo humilde”. Mas eu acho que é isto que tem que 

ser feito.  Pretende-se fazer uma coisa enorme e tal. Eu fui recentemente ao Brasil, à 

exposição Mulheres Reais. Aquilo foi uma coisa extraordinária.  

 

Você pode conseguir fazer uma coisa daquelas, em relação ao espólio que tem. Você 

pode e deve lutar para conseguir fazer  um flash, como fizeram com as mulheres reais. 

Portanto, pegar na coleção e fazer qualquer coisa que seja um flash. Porque o mecenato 

gosta, o político gosta, as pessoas gostam, o povo gosta. Aqui em Portugal, uma 

exposição da Amália? Claro!! A exposição da Mariana da Costa? Claro. Uma 

exposição do Procópio Ferreira? Claro! Uma exposição da Gabriela Cravo e Canela? 

Claro, pede à Globo o guarda-roupa. Fazer um fogo de artifício de uma coisa qualquer. 

O mecenas gosta, o político gosta, o povo gosta e a gente fica contente porque fez uma 

coisa grande. Mas só pode ser uma, porque tem tanto trabalho para fazer. De inventário. 

Visual. Escrito. E tanta coisa para fazer que eu não sei.  

 

(Falo então para ela sobre um projeto pequeno, com no máximo dez pessoas, que cresça 

devagar e dê alicerce para atividades futuras. Explico que venho do teatro, o que isso 

pode trazer de bom). 
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Então você sabe o que é um galpão? Arranje um galpão. Um galpão é, como você sabe, a 

construção mais barata que existe. Depois, o que é que faz? Uma parede dupla ao redor 

de todo o galpão, e dentro o que faz? Open space e põe aí sua reserva.    

 

(Falo sobre o Museu, a Sala de Exposições, que é uma coisa e a  sala de exposições que 

é outra. Uma biblioteca de referência. Falei sobre a universidade, sobre meus projetos de 

mestrado, doutorado, etc. Falamos sobre a universidade.) 

Na universidade há sempre muita competição entre as pessoas, entre os departamentos, é 

uma coisa que fica feroz, fica selvagem. A Cristina deve ter contatos muito bons na 

Lusófona, que é a maior universidade portuguesa,e que neste momento é, no campo da 

museologia, a universidade que tem contatos preferenciais com todos os países de língua 

portuguesa e portanto com o Brasil. A diretora do Departamento de Museologia da 

Lusófona é uma brasileira.  É a professora Judite Primo.Mas para falar com ela deve ligar 

para a secretária, porque ela tem imenso trabalho, ela é chefe de departamento. Ela 

conseguiu trazer o Gilberto Gil aqui e torná-lo professor honoris causa. Tem 

professores brasileiros que vem de lá e professores portugueses que vão de cá para lá.  

 

Vamos falar um pouco sobre a senhora, especialmente neste ano da sua reforma. 

Eu agora não sou mais sênior, eu agora estou fazendo coisa melhor. Eu vou ser 

senadora. Pertenço a um conselho especial. ( e ri muito) 

 

Qual é a sua avaliação da trajetória do Museu do Traje? Começou, eu li os relatos, falei 

com a Dra. Ana Brandão, li os relatos da Dra. Natália, li o relato do encontro que 

fizeram do encontro Portugal e Espanha e ela contando ali os dez anos de atividade do 

Museu,... Então, neste já mais de trinta anos, qual a sua avaliação deste museu? Ele 

atingiu os patamares esperados, ele ficou aquém, ou... 

O Museu viveu um projeto de ascensão até os anos 80 e tal, anos 90. A partir do 

momento em que houve a crise, e eu não sei em que ano houve este crise, com a Guerra do 

Golfo, enfim. No momento em que se instala em Portugal e Espanha, em alguns países, 

não em todos os países, mas quando se instala a crise em Portugal, os primeiros cortes, 

porque quando se corta num orçamento de 25 e se corta 3%, nota-se muito. Em um 

orçamento de 25milhões e corta-se 3%, as pessoas têm como se virar de outro maneira. 

Mas em um museu cortar 3%, 5%, depois 10 % isto é que corta nossas pernas.  Da 

ascensão do museu nos anos 90 até eu ter saído em 2008, há uma permanente tentativa 

de se manter a oscilação de sobrevivência, mas sem e poder fazer grandes trabalhos de 

fundo. O que eu fui tentando fazer foi viver de exposições temporárias. Deixou de haver 

grandes mecenas, então de dois mil euros que às vezes recebia passei a receber cem 
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contos, cinqüenta, 20 contos.Como é que a gente faz uma exposição com 20 contos? É 

tentar fazer o mais barato possível e fazer o mais barato possível nunca pode ter muita 

qualidade. Aí o edifício começa a ter problemas e está como está, com problemas 

gravíssimos, e a gente não tem maneira de modificar. E relativamente às pessoas, ao 

público, nós tivemos um corte muito grande. O Museu do Traje era um dos museus mais 

visitados de Lisboa. Deixou de ser, porque como as pessoas pagavam e entravam, porque 

era barato, quando o estado aumentou o preço dos bilhetes, as pessoas começaram a vir 

menos. Então eu tive um corte muito grande no número de visitantes, que também 

aconteceu o fato de o museu deixar de ser tão publicitado nos jornais. Por um lado cortes 

orçamentários e por outro não sair nos jornais. Até que depois consegui ir para um outro 

tipo de público, o das revistas cor-de-rosa. Fiz entrevistas para revistas cor-de-rosa e 

pensei: não vai de uma maneira, vai de outra. O número de visitantes baixou para metade, 

metade. E nos últimos anos temos vindo a  subir devagarinho, mas o museu chegou a ter 

120.000 pessoas/ano. Era muito bom. Outra coisa era que durante muitos anos o 

Museu do Traje era um museu que tinha atividades constantes, exposições constantes e 

a pessoa podia vir duas, três, quatro vezes e havia sempre uma atividade nova. Depois 

outros museus passaram a fazer o mesmo, e aí passaram a haver grandes exposições, 

grandes exposições internacionais em Lisboa, portanto a oferta passou a ser muito maior.  

 

A senhora acha portanto que isto não está ligado ao desinteresse do público, é uma 

questão financeira? 

Também está ligado ao interesse do público, porque diante das grandes ofertas que há 

hoje, há coisas muito mais aliciantes do que vir a um museu de traje.  

 

Qual seria um exemplo disso? 

Por exemplo, houve este ano uma exposição sobre a Maria Callas. Tem para o público 

um interesse louco. Muito mais interesse do que eu tenho aqui sobre os trajes reais, que é 

uma coisa sucinta e pequena. Mas você vê que a exposição é pequena, com uma coleção 

relativamente pequena, e que abrange o fim da monarquia. É uma coleção real, mas a da 

Maria Callas é um esplendor de coisas. A nossa está bem arranjadinha , está bonita, 

esteticamente interessante, valoriza as peças. Tem poucas, mas com qualidade. Há uma 

certa ternura por parte do público em conhecer as peças de pessoas que fazem parte da 

nossa história, da história de Portugal.  

 

Aquilo que eu acho muito engraçado, que as pessoas ficam assim meio sem...., é assim, nós 

temos o roupão. O roupão do rei, que é interessante. Temos o sobretudo de sair e temos 

o roupão. 
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Como isso chegou ao museu? 

Porque foi vendido em um leilão na Suíça, um amigo meu que é alemão estava na Suíça e 

foi no leilão, viu o robe do rei a vender, era barato, comprou, e depois que chegou a  

Portugal pensou: “Mas o que é que eu vou fazer com o robe do rei? Vou dar à Madalena”. 

E mandou. Deu de presente para o museu. Maravilhoso, não é? 
  

Na sua opinião, qual a importância de um museu de indumentária? Porque se justifica ter 

um museu de traje?  

Acho que se justifica de dois pontos de vista. Primeiro porque é um museu que tem uma 

leitura muito fácil para qualquer escalão etário, para qualquer escalão social e para 

qualquer escalão cultural. Uma criança de dez anos, uma faxineira, o diretor de um banco 

ou uma dondoca percebem o que é traje, percebem o que é indumentária porque eles 

também vestem. O que eles vestem pode se diferente: mais bonito, mais alto,  mais novo, 

mais moderno, mais vanguarda, mais clássico, mais roto, mais velho, mais não sei o que mas é 

igual. Também se chama indumentária, também se chama roupa. Portanto é qualquer coisa 

que a pessoa conhece, vive e vive no cotidiano. Então a relação de um museu de 

indumentária com o público é uma relação próxima, que tem características afetivas, que 

tem características pessoais muito íntimas. Agora depende da exposição que está 

acontecendo ser mais ou menos apelativa. Mas basicamente tem uma adesão da parte de 

qualquer tipo de público como nenhum outro museu tem. 

 

Porque é uma coisa do cotidiano. 

Do cotidiano e da pele. Por mais rápido que você se vista, você leva pelo menos dez 

minutos a vestir-se, a lavar-se ,a pentear-se a arranjar-se. Você vai a casa de banhos e 

depois olha sua roupa no espelho durante pelo menos dez vezes durante o dia.  

 

As pessoas, na sua opinião, têm a capacidade de vir ao museu, olhar aquele traje e recriar 

histórias? Ou ela vem e consegue olhar a peça com uma isenção total, ou há muitas 

variantes? 

É variante, depende da formação da pessoa, do nível cultural, da curiosidade, da pessoa 

estar preocupada com coisas da vida dela, e portanto veio ao museu para se distrair, para 

ver se não pensa no problema do filho, do pai, do marido, da mulher, da criança, de 

qualquer coisa,   do dinheiro, da crise econômica, de qualquer coisa, depende portanto da 

situação da própria pessoa e depende também do nível cultural. E até da imaginação da 

própria pessoa. Há pessoas que olham para isso aqui e dizem: “isto é um livro 
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encadernado”, e há pessoas que olham para isso e dizem: “Não, não, isto não é um livro, 

isto é uma agenda”! 

 

Como a senhora vê hoje a contribuição dos amigos do Museu? Isso é importante? 

Isso hoje é fundamental. Nós aqui no museu não temos. 

 

E porque? 

Porque a pessoa que eu convidei para ser presidente do núcleo dos amigos do museu, que 

é uma posição importantíssima quem é este presidente, houve duas coisas: criou-se uma 

associação dos amigos dos têxteis. Aqui no museu, com sede aqui no museu que nunca foi 

para frente. Aquilo foi tão complicado, levou tanto tempo para as pessoas aderirem, 

querem ou não querem, porque dentro do meio dos artistas, como no dos universitários, 

como sabe, também há muita competição. Aquilo foi muito complicado, desgastou-me e 

além de me ter desgastado, deixou-me um certo amargo, uma certa relutância em fazer 

outra vez outra guerra para fazer os amigos do museu. E depois convidei uma senhora que 

estava senadora, embaixatriz, ela havia feito sua carreira como embaixadora, era uma 

mulher muito inteligente, tinha sido uma embaixadora política porque ela é de um dos 

partidos, e portanto quando ela foi embaixadora ela foi embaixadora política, não era uma 

embaixadora de carreira. Era uma mulher muito interessante, muito viajada, com interesses 

culturais. Havia várias razões para ela ser convidada. Eu disse a ela “eu pensei isto assim 

e assim”, e dei-lhe alguns papéis sobre aquilo que eu tinha pensado. E ela não gostou, 

levou algum tempo para me dizer, e disse-me: “Não gostei porque para uma pessoa ser 

presidente”, e o presidente tem que ser muito ativo, alguém dentro dos amigos do museu 

tem que ser ativo e tem que ser indicado, senão não acontece, “aquilo que nós vamos 

conseguir em dinheiro com todas as atividades é tão pouco que não vale o esforço. Mais 

vale você fazer coisas e apostar em mecenato, em que o mecenas dê tanto dinheiro que 

aquele bocadinho do cotidiano, aquela esmolinha do grupo de amigos do museu não 

compensa”. Isto passou nas mãos dela dois anos. 

 

A situação financeira, como sabe, não é fácil conseguir verba para um museu de 

indumentária. Você tem que usar algum grande nome – Jô Soares, Fernanda 

Montenegro, Maria Della Costa. Aí você consegue. Ela me disse na ocasião e eu achei 

que tinha cabeça. Mais vale ter um grande mecenas que nos dá dinheiro e que a gente 

consegue fazer coisas. É verdade que o grupo de amigos do museu permite que entre 

dinheiro para o grupo e depois o grupo paga um tripé, um livro, a telha que quebrou... 

Então tem que arrumar o mecenato desta gente.  

 



 

63 

 

Mas aqui ainda não funcionou, por enquanto? 

Onde eu sei que funcionou muito bem é no Museu do Oriente. Antes do museu abrir já 

tinha, e eles têm atividades, porque este grupo de amigos do museu tem um grupo de 

mecenas. Mas o presidente da Fundação do Oriente é um banqueiro. A Fundação 

Gulbenkian também, mas aquilo é dinheiro do petróleo. Quando dá dinheiro, fica mais 

viável.  

(A entrevista seguiu para uma conversa geral sobre múltiplos assuntos: o currículo dela, 

que coloco a seguir, doutoramentos e projetos futuros, mas todos em planos pessoais e 

muito divertidos, mas não ligados ao museu).  

 

As câmeras  municipais têm muito orgulho de terem seus museus.  

(Passamos passo a passo o cronograma da viagem e ela explica que em Viana dos 

Castelo há muitas jóias, que ela compara, traça um paralelismo com as jóias de um museu 

brasileiro que tem uma grande coleção de jóias em ouro e prata das escravas, lembrando 

que em Portugal eles também tinham escravos. Falamos que era muito provável que a 

escrava mandasse fazer as jóias de acordo com as jóias da senhora, que era portuguesa. 

Mas ela diz que não era ela quem mandava fazer as jóias, era o patrão quem comprava 

para ela. Mas era u orgulho para o patrão ter a sua escrava cheia de ouro. Isso queria 

dizer eu ele era um patrão bom, generoso, amigo da escrava... A escrava tinha amamentado 

o filho, a escrava tinha sido parteira... Esclareço também que há outros tipos de favores 

que as escravas faziam. Encerramos logo em seguida a primeira conversa. Novas 

conversas aconteceriam na casa dela, na Pastelaria de Belém...)  
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