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Tavira, patrimónios do mar

O Museu Municipal de Tavira, tendo 
como objectivo estratégico a criação 
do Museu da Cidade, componente 
central de um sistema polinucleado, 
elegeu a histórica relação da cidade 

Tavira,

sea heritages

INFORMAÇÃO GERAL: 

Palácio da Galeria/Museu Municipal de Tavira
Morada: Calçada da Galeria, 8800 Tavira

Telefone: 281 320 568

E-mail: dsc@cm-tavira.pt

URL: www.cm-tavira.pt

Serviço Educativo
Telefone: 281 320 500 (ext. 324)/281 320 540 

(durante o horário de funcionamento)

E-mail: edu.museus@cm-tavira.pt

Horário: 10h00-12h30/14h00-17h30

Aberto de Terça-feira a Sábado 

Encerra aos Domingos, 2ª feiras e feriados

GENERAL INFORMATION: 

Galeria Palace/Tavira Municipal Museum
Address: Calçada da Galeria, 8800 Tavira

Phone: 281 320 568

E-mail: dsc@cm-tavira.pt

URL: www.cm-tavira.pt

Educational Service
Phone: 281 320 500 (ext. 324)/281 320 540 

(during museum hours)

E-mail: edu.museus@cm-tavira.pt

Opening time: 10h00-12h30/14h00-17h30

Open from Tuesday to Saturday 

Closed Sunday, Mondays and Holidays

PALÁCIO DA GALERIA- MUSEU MUNICIPAL DE TAVIRA

EXPOSIÇÃO PATENTE ATÉ 27 DE JUNHO DE 2009

GALERIA PALACE-TAVIRA MUNICIPAL MUSEUM

AN EXHIBITION ON DISPLAY UNTIL 27 JUNE 2009

com o mar como conteúdo da expo-
sição “Tavira, patrimónios do mar”.
Esta “exposição-teste” conduziu ao 
estudo de vários espólios, de actua-
lização dos discursos anteriores, 

para além da análise do próprio 
espaço do Palácio da Galeria. Após 
um primeiro estudo da bibliografia 
e observação do património móvel, 
realizaram-se pesquisas em museus 
e arquivos nacionais e regionais. 
A investigação configurou a estru-
tura dos núcleos expositivos e 
determinou contactos com diversos 
especialistas que contribuíram mul-
tidisciplinarmente para novas per-
cepções da realidade. Seis núcleos 
organizam a exposição: “Território”, 
“Urbanismo e arquitecturas ribeiri-
nhas”, “Economias do quotidiano: 
a pesca, o sal e conservas”, “Tavira 
nas rotas europeias e asiáticas dos 
séculos XV-XVIII”, “Religiosidades 
e devoções marítimas”, “As novas 
funções do mar”.
Para introduzir a exposição foi selec-
cionada uma peça que traduzisse 
aspectos dos vários núcleos e algu-
mas das problemáticas transversais 
a “Tavira, patrimónios do mar”. 
Uma monumental carta parietal dos 
finais do século XVIII (1790/7) com 
411 por 172cms, da autoria do enge-
nheiro José Sande de Vasconcelos, 
localiza Tavira e a sua frente lito-
ral. Por se tratar de um documen-
to estratégico, o autor preencheu 
toda a superfície cartografada, com 
variadas e úteis informações de 
carácter corográfico tais como “neste 
lugar há muita ostra e marisco”, “lugar 
d´armação e d´atuns”, medições sobre 
a influência das marés e profun-
didade das águas, para além da 
minúcia com que descreve as defe-
sas da cidade, nomeadamente das 
fortalezas abaluartadas construídas 
ao longo dos séculos para defender 
a entrada na cidade portuária. O 
original encontra-se na Biblioteca 
Nacional de Portugal, tendo sido 
executada a digitalização da mesma 
e reprodução à escala.
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Podemos observar, ao longo dos 
núcleos, uma peça multimédia que 
nos mostra o dinamismo ancestral 
do estuário e das ilhas-barreira, 
assim como a mobilidade das popu-
lações da Pré-história aos dias de 
hoje. 
A maqueta do povoado fenício, 
mostra-nos, pela primeira vez a 
três dimensões, a relação da “colina 
genética” com o mar, numa época 
em que se apresentava com a forma 
de uma península com dois portos 
(comercial e militar) em locais, actu-
almente, centrais na cidade.
Trechos de dois filmes, dos anos 
30 (Leitão de Barros) e dos anos 60 
(António Campos), ilustram duas 
concepções ideológicas e estéticas 
sobre a pesca do atum ao largo de 
Tavira: o “documentário-encenado” 
e o “realismo antropológico” das 
vivências de uma comunidade de 
pescadores (como as últimas ima-
gens do Arraial da Abóbora antes 
do seu desaparecimento).

Tendo como enquadramento um 
mapa da Europa, vários fragmentos 
arqueológicos são relacionados com 
os seus locais de origem (Lisboa, 
Coimbra, Sevilha, Veneza, Delft...) 
ilustrando quão dinâmico era o 

Núcleo “Urbanismo e arquitecturas ribeirinhas” – maqueta de um povoado 
“fenício de ocidente” (na colina de Santa Maria, Tavira)

Núcleo “Tavira nas Rotas Europeias e asiáticas 
dos séculos XV-XVIII” – loseta, 1.ª metade do 
século XVI, Sevilha, proveniente do Convento das 
Bernardas, Tavira

Núcleo “Religiosidades e Devoções Marítimas”– ex-voto de tema marítimo, 1905, 
proveniente da Ermida de Nossa Senhora do Livramento, Tavira

porto de Tavira entre os séculos XV 
e XVIII. Podem observar-se diferen-
tes técnicas nos azulejos alicatados, 
de aresta ou majólica, ou nas taças 
islamizantes com reflexos metálicos. 
Didacticamente, uma selecção de 
imagens de vários museus nacionais 
permite comparar iconograficamen-
te os motivos dos fragmentos de 
faiança encontrados em Tavira com 
peças inteiras.
Provenientes da China, vários frag-
mentos de porcelana ilustram o 
dinamismo de Tavira na Época 
Moderna, enquanto do Japão duas 
peças Namban, um cofre e uma 
estante de missal, testemunham a 
miscigenação cultural das técnicas 
nipónicas da laca e das formas por-
tuguesas (ainda com reminiscências 
islâmicas), permitindo visualizar 
uma autêntica “viagem” das formas.
Ex-votos marítimos testemunham as 
crenças e promessas dos mareantes 
face às vicissitudes do mar. São qua-
dros compostos por uma tomada de 
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JORGE QUEIROZ, 

Director do Museu Municipal de Tavira

RITA MANTEIGAS, 

Historiadora da Arte do Museu Municipal 

de Tavira

vista do momento mais perigoso, 
associada a uma legenda descritiva, 
enquanto na zona superior dos mes-
mos surge a tutela divina, envolvida 
por luz ou nuvens.
Por fim, tendo como contraponto 
um documentário de 1960, o “Visor 
em Tavira”, um filme realizado no 
Verão de 2008 mostra-nos as trans-
formações da segunda metade do 
século passado com as novas fun-
ções do mar e o aparecimento do 
turismo.
“Tavira, patrimónios do mar”, permi-
tiu ainda o restauro e a divulgação 
de património documental relacio-
nado com a cidade, pertencente a 
instituições nacionais, e a conser-
vação de alguns objectos artísticos, 
assim como a encomenda de peças 
que integrarão futuros núcleos 
museológicos (núcleo fenício, núcleo 
islâmico). Testou um novo circuito 
na estrutura arquitectónica barro-
ca do Palácio da Galeria, permitin-
do uma comunicação visual entre 
a zona social do mesmo e a cidade 
desenvolvida a nascente, precisa-
mente a zona ribeirinha. Apresenta-
-se como uma exposição com objec-

tivos exploratórios, sem pretensões 
conclusivas, mas que abre caminho 
para novas investigações e futuras 
exposições.
O comissariado científico esteve 
a cargo de Jorge Queiroz e Rita 
Manteigas, com as seguintes cola-
borações especializadas no catá-
logo: Alberto Corvo, Alexandra 
Curvelo, Alexandre Pais, Daniel 
Santana, Emanuel Sancho, Isabel 
Macieira, Jacquelina Covaneiro, 
Jorge Queiroz, José Carlos Vilhena 
Mesquita, José António Rodrigues 
Pereira, Manuel Maia, Marco Lopes, 
Maria Antónia Pinto de Matos, 
Maria Maia, Miguel Soromenho, 
Óscar Pinto, Rita Manteigas, Sandra 
Cavaco. As maquetas foram execu-
tadas por Carlos Loureiro, o docu-
mentário é da autoria de Miguel 
Andrade, a peça multimédia de 
Samuel Roda/Alberto Corvo e a 
instalação vídeo de Luís Gameiro. 
A museografia esteve a cargo de 
Nerve Design.
A exposição está patente até Setem-
bro de 2009, sendo ponto de partida 
para inúmeras actividades organiza-
das pelo Serviço Educativo:

 !"#$$%&'$( )#*+&,-.&'$( /'( ,#+0(
partindo de uma peça (um tema) 
da exposição para a exploração 
do espaço exterior e do território 
envolvente: 28 de Março/A Ribeira 
de Tavira, 26 de Abril/As fortifica-
ções costeiras, 31 de Maio/Arraial 
Ferreira Neto, 28 de Junho/Igrejas 
Marítimas;
 !1,(,#+(/%()'$$&2&3&/#/%$04('5&6&-
nas criativas para o público escolar;
 !789(:'+#(.'(,;$%;04( 6;+*#$(<&$&-
tas semanais à volta de uma só peça 
da exposição;
 (=&6:#$(/&/>6*&6#$(6+&#/#$()#+#(?;%(
famílias possam explorar a exposi-
ção de forma autónoma. 
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