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V  Encontro Luso Brasileiro de Conservação e Restauro
Tópico 1: Prevenção e avaliação de risco e recuperação de desastres 

Ações de responsabilização no processo de gerenciamento 
de risco e educação patrimonial compartilhada 

Museu do Casal de Monte Redondo

Caminhada de Sensibilização

Projeto Renova Museu - IBERMUSEUS

O processo de revitalização do museu partiu de um
projeto educativo empreendido pela comunidade das
Freguesias da Bajouca, Carreira e Monte Redondo e
pelos discentes e docentes do Programa de Museologia
da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias (ULHT) de Lisboa.

O projeto teve como proponente a Associação de
Defesa do Património Cultural de Monte Redondo
(ADPCMR) - Museu do Casal de Monte Redondo (1981).

Objectivos da ADPCMR:
Contribuir para o desenvolvimento das Comunidades;
Recolher, preservar e valorizar o Património Cultural;
Promover o conhecimento sobre a área de influência.
Acervo:
2000 objectos organizados por colecções de actividades
económicas, oferecidos na totalidade pela população
durante os períodos de recolha âmbito de investigações.
Acervo informatizado com a base de dados Museológica
InfoMusa.
Biblioteca:
Vocacionada para apoio ao ensino, com 8000 títulos
catalogados. Pequena sala de leitura e serviço de
empréstimo. Gere igualmente o Fundo de Documentação
Local - actualmente não acessível ao público por falta de
recursos financeiros.
Investigação:
Colabora com universidades apoiando a realização de
investigações em vários domínios. Possui fundo de
documentação com documentos escritos e icnográficos.
Edições:
Cadernos de Património sobre questões de museologia e
estudos locais. 6 números; Meridies: revista de Sociologia e
Antropologia da Europa do sul. 24 números publicados.
Disponível na Web dos Museus.
Circuito Ecomuseológico:
Orientado para grupos, permite a visita aos fornos de pez no
Grou, olarias da Bajouca, moinhos de água em Porto Longo
e Fonte Cova.
Instalações:
Edifício próprio construído por partes em terreno cedido pela
Assembleia da Freguesia. Acolhimento, 2 salas de exposição,
1 sala de reserva, 1 sala de aulas. Total 200m2.
Área de influência do museu:
Território de 60 km2 e 10.000 habitantes residentes em
pequenos aglomerados. Em área de influencia que
corresponde ao Casal de Monte Redondo descrito no século
XIII.

"Renova Museu: Revitalização de um museu
por meio de ações educativas” foi um projeto
contemplado na IX Edição do Prêmio
Ibermuseus de Educação (2018).
Organizado pelo Museu do Casal de Monte Redondo
https://www.facebook.com/museu.monteredondo/ e
pelo Departamento de Museologia – ULHT de Lisboa
http://www.museologia-portugal.net/, no contexto da
Cátedra UNESCO-ULHT "Educação, Cidadania e
Diversidade Cultural”
http://catedraunesco.ulusofona.pt/, a proposta
objetivou articular projetos conjuntos, promover a
visibilidade e estimular o diálogo entre as
coletividades e envolveu associações culturais,
educativas e recreativas, e outras instituições de
interação social das Freguesias da Bajouca, Carreira e
Monte Redondo.

1. Cristina Lara Corrêa – Licenciada em Artes Plásticas (FEBASP) e Conservação e Restauro pelo
Instituto Paulista de Restauro (Domingos Tellechea), Mestre em História da Arte (UNICAMP) e
Doutoranda em Museologia ULHT; 2. João Palmeiro – Licenciado em Direito, Mestre Dirección Y
Gestión de los sistemas de Seguridad Social (Universidad de Alcalá-ES) e Doutorando em Museologia ULHT.

O projeto, composto de 4 fases, teve como
característica fundamental o envolvimento com as
comunidades desde o início através de: atividades de
sensibilização, entrevistas semi-estruturadas e rodas
de conversa; montagem conjunta de exposição, onde
as comunidades se representam e estreitam laços
entre si; realização de workshops de formação
visando à manutenção das atividades do museu e
das associações, bem como para discussão de temas
diretamente relacionados ao conceito de cidadania
global (sustentabilidade, segurança, cooperação
mútua etc); avaliação do processo de trabalho e a
construção de um plano de ação para a revitalização
do museu e da participação comunitária ampla em
longo prazo.
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PARTICIPE! As atividades são gratuitas. 
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W O R KS H O P S 
28 DE ABRIL 
16h 
“ C o m o o r g a n i z a r a ç õ e s d e 
acessibilidade e segurança urbana” 

 

5ª Companhia dos Bombeiros Voluntários de Leiria 

Guarda Nacional Republicana – Monte Redondo 

Junta de Freguesia da Bajouca 

União das Juntas de Freguesia de Monte Redondo 

e Carreira 

 

Cristina Lara Corrêa [Museologia ULHT] 

João Palmeiro Novo [Museologia ULHT] 

INSCRIÇÕES  
pelos contatos: monteredondoproj@gmail.com11|1+3511967109315971
ou pelo link: goo.gl/BJN6o9!

 

A caminhada foi um desdobramento do workshop
acima descrito, pois por todo o semestre a equipa
esteve mobilizada em discutir possíveis ações de
conscientização e melhorias de recursos na
acessibilidade e segurança urbana entre moradores,
instituições e responsáveis locais.

Durante todos os eventos do Projeto Renova Museu o
Museu do Casal de Monte Redondo esteve aberto para
visitação. Foi importante ver pessoas a cuidar com
tanto empenho de suas memórias.

O terceiro workshop do Projeto "Renova Museu” foi
uma construção conjunta desta equipa com a 5ª
Companhia Monte Redondo de Bombeiros Voluntários
de Leiria, da Junta de Freguesia da Bajouca e da União
das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, como
parte de um Plano Museológico participativo para o
Museu do Casal de Monte Redondo.

“Como organizar ações de acessibilidade
e segurança urbana”

https://www.facebook.com/museu.monteredondo/
http://www.museologia-portugal.net/
http://catedraunesco.ulusofona.pt/

