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Ata Grupo de Trabalho | MuD  

28 de junho de 2022 

 

No dia vinte e oito de junho de 2022 realizou-se uma reunião ordinária do Grupo 
de Trabalho da MuD - Rede de Museus do Douro.  

A reunião teve lugar através da plataforma virtual Zoom, entre as 10:30 e 
11:30, estando presentes os seguintes membros: 

Museu do Douro | Natália Fauvrelle e Susana Marques  
Museu da Casa Grande | Sandra Naldinho 
Núcleo Museológico Favaios Pão e Vinho | Mário Pinto 

Santuário de Panóias | Orlando Sousa  
Museu do Vinho de S. João da Pesqueira e Museu Eduardo Tavares | 

Bárbara Matias 
Museu da Seda e Território, Freixo de Espada à Cinta | Jorge Duarte 
 

Estiveram ausentes os seguintes membros: 
MIDU e Museu Abel Botelho, Tabuaço | Anabela Oliveira  

CIMI – Centro Interpretativo da Máscara Ibérica, Lazarim, Lamego | 
Fernando Ribeiro 

 

Ordem de trabalhos 
1- Apresentação do relatório técnico do candidato à MuD 

2- Aprovação do novo membro MuD – Museu Diocesano de Lamego 
3- Ponto da situação do plano de atividades 2022 
4- Outros assuntos 

 
No início da reunião, Susana Marques, do secretariado da MuD, questionou 

Bárbara Matias, do Museu do Vinho de S. João da Pesqueira, acerca das datas 
previstas para a oficina dedicada à Comunicação nas Redes Sociais. De acordo 
com a disponibilidade dos formadores a data apontada foi 24 de outubro de 2022 

e os tópicos a desenvolver serão os seguintes: Gestão das Redes do Museu do 
Vinho; A razão pela qual foram criados canais próprios do Museu do Vinho; 

Atividades desenvolvidas nas redes sociais etc. 
Natália Fauvrelle sugeriu convidar para esta oficina a empresa de comunicação 
que gere as redes sociais do Museu do Douro. Desta forma podemos ter a visão 

empresarial e a experiência de um membro MuD na gestão e comunicação das 
Redes Sociais. 

 
No ponto 1 da ordem de trabalhos, Natália Fauvrelle apresentou o relatório 
técnico da visita ao Museu Diocesano de Lamego, candidato à MuD, previamente 

enviado a todos os membros do G.T por correio electrónico. 
As recomendações a transmitir foram as seguintes: 

- Produção de algum material de apoio noutras línguas; 
- Melhorar o contraste das legendas das vitrinas através da aplicação de vinil 

fosco na base ou outra solução; 
- Recomenda-se aplicação de filtro UV ou vinil fosco no topo dos acrílicos que 
abrigam peças mais frágeis à luz; 

- A criação de uma barreira física entre as casulas expostas e o público (pode-se 
usar, por exemplo, um cordão); 

- Os conteúdos da exposição podem ser enriquecidos através da colocação de 
legendas explicativas; recurso a códigos QR com acesso a outros conteúdos 
digitais, por exemplo: vídeo do restauro do S. João Batista, entre outras; 
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- Numa futura remodelação poderá ser equacionada a opção por usar nos títulos 

dos núcleos uma cor com um maior contraste e facilidade de leitura; 
- Sinalização do espaço museológico na cidade; 

- Divulgação do espaço junto da comunidade, talvez divulgando as exposições 
temporárias nos muppis da cidade. 
 

Orlando Sousa, do Santuário de Panóias, apresentou o relatório da visita técnica 
efetuada, no dia 20 de maio de 2022, ao membro Centro Interpretativo da 

Calçada de Alpajares. As conclusões foram as seguintes: 
- Equipamento avariado;  
- Falta de limpeza e manutenção do espaço; 

- No exterior não existe identificação do espaço, horário ou contactos; 
- Espaço, há vários anos, que não abre regularmente. 

O membro do G.T. recomendou aquando da visita que a Junta de Freguesia de 
Poiares, neste momento responsável pela gestão do espaço, pedisse a suspensão 
temporária de membro da MuD, para efetuarem os trabalhos necessários de 

correção e beneficiação do espaço e elementos expositivos. 

Os restantes membros do G.T concordaram com esta sugestão. O membro do 
G.T. Jorge Duarte ficou de agendar uma reunião com o Presidente da Junta de 
Freguesia e alertá-lo para a necessidade de tomar medidas em relação a esse 

espaço. Após essa reunião, e caso a Junta de Freguesia de Poiares não tome a 
iniciativa de suspensão temporária, o Secretariado enviará uma carta com as 

recomendações e medidas necessárias a tomar pela Junta de Freguesia para que 
o Centro Interpretativo da Calçada de Alpajares continue como membro da MuD. 

No ponto 2 da ordem de trabalhos, e após apresentação do relatório da visita 

técnica, a entrada do Museu Diocesano de Lamego foi aprovada por unanimidade 
e será enquadrado na categoria Museus. 
 

No Ponto 3 da ordem de trabalhos foi feito um ponto da situação e agendadas 
as restantes atividades previstas em plano. 

A segunda formação, prevista para meados de setembro, será na área dos 
Primeiros-Socorros, necessidade demonstrada pelos membros do G.T. como 
sendo fundamental. Para esta formação contamos com o apoio do Museu da 

Casa Grande de Freixo de Numão, que tem um protocolo com a Cruz Vermelha 
de Vila Nova de Foz Coa e, gentilmente, se disponibilizou para a organizar. O 

Secretariado passou a palavra a Sandra Naldinho, representante do Museu da 
Casa Grande. A data agendada foi 26 de setembro de 2022, pelas 10:30, nas 
instalações do Museu da Casa Grande em Freixo de Numão, com o número 

máximo de 12 participantes. Durante o mês de julho o programa será finalizado 
por Sandra Naldinho e enviado ao Secretariado da MuD. Em agosto inicia-se a 

divulgação e inscrições entre os membros da MuD através de formulário Google. 
 
A terceira formação prevista, Oficina em Comunicação nas Redes Sociais, será 

promovida pelo Museu do Vinho de S. João da Pesqueira em colaboração com o 
gabinete de comunicação do município. A data prevista será 24 de outubro de 

2022, com a duração de uma manhã e realizada na plataforma Zoom. 
 
A quarta formação prevista, Workshop em Sistemas de Informação Geográfica a 

realizar para o final de 2022 estará a cargo do formador Hugo Pires de acordo 
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com a sua disponibilidade. Orlando Sousa, representante do Santuário de 

Panóias, ficou de contactar o formador e agendar a mesma, em princípio para 
meados de novembro ou início de dezembro. 

 
O Secretariado informou que o novo membro Centro Interpretativo do Barco 
Rabelo- CIBR se ofereceu para acolher uma visita cultural dos membros MuD. De 

acordo com o calendário previsto para 2022, a única data disponível seria em 
dezembro. O G.T. achou interessante a ideia do novo membro e o Secretariado 

ficou de contactar o CIBR e organizar um programa de visita. 
 
No Ponto 4, outros assuntos, o Secretariado informou o G.T que o membro CIBR 

implementou algumas das recomendações do G.T. e durante os meses de junho 
a setembro estará aberto aos fins-de-semana. 

 
Nada mais havendo a tratar na presente reunião, deu-se por encerrados os 
trabalhos, eram onze horas e trinta minutos. Para constar lavrou-se a presente 

ata. 

 
 
 

 
 


