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Museus & Cia.
Novos oásis da cultura

Sandra Vieira JürgenS

Nos últimos aNos, os museus estão a gerar um iNquietaNte 
uNiverso de Notícias, com surpresas e algumas polémicas 
que Nos dão coNta de um feNómeNo sem precedeNtes Na 
história – a eclosão de um Número cada vez mais cresceNte 
de Novos museus de arte coNtemporâNea, os museus do  
séc. XXi, com um papel Na promoção da imagem das cidades 
e Na eXpaNsão multiNacioNal de graNdes iNstituições. o 
resultado é o deseNho de uma Nova cartografia de ceNtros 
culturais No muNdo.

Louvre | abu dhabi, emirados Árabes UnidosLouvre | Paris
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Os espaços dedicados à arte contemporânea multipli-
cam-se um pouco por todo o globo e a tendência parece 
incontornável, bem como imparável. Assistimos a sucessi-
vas inaugurações de novos museus e centros de arte, sen-
do este um fenómeno sem precedentes que se evidencia 
a nível nacional, com a criação de estruturas locais, e a 
nível transnacional, com o desenvolvimento de políticas 
expansionistas, de descentralização, internacionalização 
e extensão de instituições com uma forte herança históri-
ca a várias regiões-chave do mundo. Assim, a uma rede 
estabelecida de museus cujo paradigma se caracterizava 
pela existência de estruturas clássicas com políticas cen-
tralistas de implantação de museus em zonas tradicionais 
do mundo cultural (Europa e Estados Unidos), sucede-se 
um panorama definido por políticas de internacionali-
zação com modelos de descentralização mais flexíveis, 
baseados na criação de sucursais de grandes museus em 
diversos pontos estratégicos do planeta. 
Os novos museus são edifícios emblemáticos com um 
evidente impacto visual que, à semelhança de alguns 
existentes – o Centre Pompidou, o Guggenheim, a Tate 
– se transformaram em símbolos das cidades e imagens 
recorrentes dos seus bilhetes postais. Se alguns destes no-
vos centros culturais estão ainda em fase de aprovação, 
existindo apenas em projecto e na ordem da simulação, 
a verdade é que constituem, desde logo, fenómenos 
de popularidade, com uma projecção mediática muito 
significativa. Desenhados por alguns dos mais famosos 
arquitectos do mundo, constituem uma referência da cul-
tura contemporânea, que envolve a técnica, a política, a 
sociedade, o turismo e o consumo, com fortes potencia-
lidades para a transformação da imagem das regiões, 
países e cidades onde se implantam. Resta-nos, pois, dar 
conta deste movimento com repercussões globais, des-
tacando as iniciativas planeadas e os casos com maior 
visibilidade, bem como as instituições que nos despertam 
uma curiosidade constante. Para isso, vamos seguir uma 
ordem geográfica que nos permita cartografar os exem-
plos mais ambiciosos e surpreendentes que desde o mais 
longínquo ao mais próximo ponto do planeta demons-
tram o interesse globalizado em torno do consumo de 
arte contemporânea.

Museus no Deserto

Museus no deserto? Será uma miragem? Não. 
A palavra mágica é Abu Dhabi, a capital dos Emirados 
Árabes Unidos, e a sua “Ilha da Felicidade”, que aspira 
a ser um dos destinos culturais mais importantes do mun-
do. Ou seja, um verdadeiro oásis do turismo cultural com 
direito a Guggenheim, Louvre e Sorbonne. Assim é: a ilha 
de Saadiyat, “Ilha da Felicidade”, um pedaço de terra de 
27 quilómetros quadrados que fica nos arredores de Abu 
Dhabi, deverá ser em poucos anos um pólo internacional 
de luxo do turismo cultural, com um mega-projecto que 
inclui, entre outras estruturas culturais, a criação de um 
museu de arte clássica, gerido pelo Louvre, que constitui-
rá a primeira extensão desta instituição fora da França. 
Um projecto arquitectónico assinado por Jean Nouvel, 
com conclusão prevista para 2012, que fará parte de um 

complexo turístico-comercial que contará com praias e 
marinas, hotéis de luxo, apartamentos e centros culturais, 
entre os quais o surpreendente Performing Arts Centre. 
Os projectos arquitectónicos são assinados por arquitec-
tos famosos, como a iraquiana Zaha Hadid, o japonês 
Tadao Ando, o canadiano Frank Gehry ou o francês Jean 
Nouvel, tendo sido o próprio presidente dos Emirados 
Árabes Unidos e governante de Abu Dhabi, Bin Zaeyed 
Al Nahyan, a negociar com estes prestigiados nomes da 
arquitectura mundial. O projecto total está programado 
para 2018 mas já há avanços consideráveis. Facto iné-
dito neste programa de internacionalização foi o desen-
cadeado pela própria Universidade Sorbonne, que, após 
os seus 750 anos de existência, inaugurou um pólo em 
Abu Dhabi que espera receber 1 500 estudantes de fa-
mílias dos Emirados Árabes Unidos e de outros países do 
Golfo Arábico. 

guggenheim-Hermitage i Vilnius, Lituânia

guggenheim-Hermitage i Vilnius, Lituânia
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marketing e publicidade que são capazes de apresentá- 
-los como uma espécie de remédio para todos os males. 
Noticiado foi também o possível aparecimento de mais 
um museu no México, na cidade de Guadalajara, que 
acolherá a primeira instituição Guggenheim na América 
Latina, cuja construção está a cargo do arquitecto mexi-
cano Enrique Nortem (TEM Arquitectos). Com este museu 
a polémica está instalada e, neste momento, a principal 
crítica apresentada contra a sua construção é a sua lo-
calização, prevista para a Barranca de Huentitán, uma 
área natural protegida de grande valor ecológico, que 
poderá ser alvo de interesses e especulação imobiliários. 
Outra das razões invocadas contra a sua instalação é 
esta significar a importação de modelos de cultura do-
minantes em detrimento de culturas locais e nacionais. 
Situação semelhante é a que está implícita no programa 
de mais um Museu Guggenheim Hermitage em Vilnius, 
na Lituânia, que será construído para albergar colecções 
seleccionadas pelos dois gigantes da indústria da cultu-
ra, à semelhança da parceria que os reuniu na defini-
ção do programa Guggenheim-Hermitage Museum de 
Las Vegas, desenhado por Rem Koolhaas e sediado no  
Venetian Resort Hotel-Casino. Fruto de mais uma joint- 
-venture entre a Fundação Solomon R. Guggenheim de 
Nova Iorque e o Museu State Hermitage de São Peters- 
burgo, o novo museu de Vilnius tem conclusão prevista 
para 2011 e espera receber entre 300 e 400 mil visi-
tantes por ano. O projecto arquitectónico vencedor foi o 
assinado por Zaha Hadid, tendo ido a concurso com dois 
concorrentes de peso: Daniel Libeskind e Massimiliano 
Fuksas. Foi seleccionado por um júri constituído pelo di-
rector do Guggenheim Hermitage, Mikhail Piotrovsky, o 
director do Guggenheim, Thomas Krens, e pelo primeiro-
ministro da Lituânia, Gediminas Kirkilas. 

“Museus McDonald’s”

Está ainda prevista para a “Ilha da Felicidade” a futura 
instalação de um Museu Guggenheim, dedicado à arte 
contemporânea, desenhado pelo arquitecto canadiano 
Frank O. Gehry, que terá conclusão em 2012. Pionei-
ro nestas políticas expansionistas, com museus filiados 
em Veneza, Bilbao, Berlim e Las Vegas, de aspecto des-
lumbrante, há mesmo quem chame “Museu McDonald’s” 
à instituição Guggenheim, cuja fundação sediada em 
Nova Iorque constitui o gigante do mundo das colec-
ções de arte. Os mais críticos acusaram igualmente o  
Guggenheim de investir na crescente associação da 
cultura ao turismo, e promover modelos de cultura que 
valorizam os grandes formatos espectaculares, as gran-
des audiências, os grandes edifícios, negligenciando o 
acervo de obras de arte que preenche os vastos espaços 
do interior dos seus museus satélite. No território ibérico, 
o caso mais polémico e emblemático desta política é o 
Museo Guggenheim de Bilbao, em Espanha, desenhado 
por Frank Gehry, e cujo modo de existência e história foi 
retratado e debatido no recente livro publicado por Iñaki 
Esteban, intitulado El Efecto Guggenheim. Se estes pro-
jectos são símbolos de força renovadora e de progresso 
com efeitos ao nível da afirmação cultural das cidades, 
destacando-se a sua capacidade de dinamizar a econo-
mia e a política, a verdade é que são raros os casos em 
não se questiona a credibilidade das suas estratégias e 
os reais objectivos dos seus projectos. Ou seja, são raros 
os que se instituem sem oposição. E apesar de serem 
apresentados com slogans atraentes que publicitam o seu 
efeito de regeneração económica de zonas críticas nos 
territórios onde nascem, há quem não conceda grande 
validade a estas promessas de transformação, declaran-
do que não passam de mensagens de grandes peritos em 

guggenheim-guadalajara, México

guggenheim-Bilbao
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cada cidade deseJa ter um museu destiNado À arte mais 
actual e Não se medem esforços fiNaNceiros para 
eNcomeNdar o proJecto a graNdes arquitectos.
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Un lieu de surprises

Outras instituições estão também envolvidas em projec-
tos de descentralização semelhantes que incorporam os 
novos desafios colocados pela mundialização da cena 
artística, mas que ainda assim afirmam trajectórias que 
podem considerar-se modelos contracorrente ao da es-
trutura Guggenheim. O Centre Georges Pompidou, ou  
Beaubourg, como é designado pelos franceses em aten-
ção ao bairro onde se localiza, completou, em 2007, 30 
anos sobre a sua inauguração e está a viver uma nova 
fase da sua história cujas linhas de orientação são a  
expansão nacional e internacional da estrutura parisi- 
ense. Assim, em Novembro de 2006 foi dado o primeiro  
passo para a extensão nacional do museu, através do 
início dos trabalhos da construção do futuro Centre  
Pompidou-Metz, que fica na região da Lorena, no les-
te da França, junto da fronteira com a Alemanha e o  
Luxemburgo. De resto, o entusiasmo sentido por esta 
criação é tão grande, que no próprio site da internet  
(www.centrepompidou-metz.fr), em “Le chantier en  
direct”, revelam-se as surpresas desta construção e qual-
quer pessoa poderá assistir ao andamento da obra em 
tempo real através de uma webcam. Com projecto assi-
nado pelos arquitectos Shigeru Ban e Jean de Gastines, 
e inauguração prevista para 2009, este investimento na 
área cultural prevê ter um impacto no desenvolvimen-
to económico, turístico, urbanístico da cidade de Metz 
bem como na indústria cultural europeia. Segundo Bruno  
Racine, presidente do Centre Pompidou entre 2002- 
-2007, este não será uma mera sucursal da instituição 
mãe mas terá uma personalidade própria, constituindo 
um banco de ensaio em termos de inovação museológi-
ca: “Será um banco de ensaio para apresentação inédi-
ta da colecção numa região desfavorecida, fronteiriça e 
europeia”. No que diz respeito à implantação internacio-
nal, o Beaubourg manifestou a vontade de exercer um 
papel cultural na Ásia, particularmente na China, onde 
está a desenvolver o projecto de construção de uma filial 
que se localizará no bairro de Luwan, em Xangai. 
De resto, a internacionalização das instituições francesas 
e a cooperação com o Oriente ocupou um lugar de desta- 
que na agenda do ex-presidente francês Jacques Chirac, 
abrangendo vários projectos que sofreram diversas crí-
ticas vindas do campo cultural francês. A extensão do 
Museu Rodin à cidade de São Paulo, Brasil, foi criticada, 
assim como a cedência da marca Louvre a um museu em 
Abu Dhabi, que suscitou uma acesa polémica entre os 
agentes do meio artístico por indicar a implantação de 
uma instituição francesa num “sítio turístico e balneário, 
num país de 700 mil habitantes” e a transformação da 
herança artística francesa numa marca comercial que di-
zem comportar fins mais políticos e económicos do que 
artísticos. Em consequência disso foram lançados abaixo-
assinados na internet que criticavam o Estado por explo-
rar a arte e o uso do património ao serviço de concessões 
políticas, diplomáticas e comerciais. E já agora mais uma 
curiosidade, o site oficial do Pompidou está acessível 
apenas em três línguas: francês, inglês e chinês… Centre Pompidou-Metz, França | Vista do interior

Centre Pompidou-Metz, França | Maquete
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Se tú mismo

Nos últimos anos também o Estado espanhol tem mos-
trado uma vontade activa em intensificar a dinâmica 
cultural e fortalecer a marca identitária das suas ins-
tituições através da criação de museus e centros de 
arte que funcionem como plataformas regionais para o 
mercado globalizado da arte e projectem as cidades, 
contribuindo para a descentralização a nível nacional. 
Cada comunidade autónoma, cada cidade, deseja ter 
um museu destinado à arte mais actual e não se me-
dem esforços financeiros para encomendar o projecto 
a grandes arquitectos. Herzog & de Meuron, por exem- 
plo, assinaram o projecto arquitectónico do Caixa Forum 
de Madrid, que converteu a antiga Central Eléctrica del 
Mediodía, construída em 1899, num museu. A sua aber-
tura no passado mês de Fevereiro, próximo do “triângulo  
dos museus” formado pelo Prado, Reina Sofía e Thyssen- 
-Bornemisza, foi recebida com grande alarido mediático, 
sobretudo devido ao interesse que despertou o seu jardim 
vertical, projectado pelo botânico francês Patrick Blanc 
em frente ao edifício. Com 24 metros de altura, inclui 
uma curiosa composição formada por 15 000 plantas 
de 250 espécies diferentes, que atraiu e desviou a aten-
ção dos visitantes das obras do acervo para a belíssima 
construção. 
Todavia o interesse pela arte contemporânea em Espanha 
e o “boom” dos museus de arte contemporânea que a 
promovem não é de agora. Tem duas décadas. Vejamos, 
na década de 80 eram poucos ou quase nenhuns os mu-
seus de referência no país vizinho. No final dos anos 80, 
inaugurou o Reina Sofía (em 1989) e o IVAM – Institut 
Valencià d’ Art Modern (em 1989) e, com efeito, é a par-
tir do final da década de 80 que se dá a modernização 
das instituições culturais espanholas sendo hoje poucas 
as comunidades regionais que não têm o seu museu. 
À criação do Reina Sofía e do IVAM seguiu-se a do 
CGAC – Centro Galego de Arte Contemporánea em  

Santiago de Compostela (1993) e, sucessivamente, a lista 
vai-se tornando mais extensa: inaugura o MEIAC – Museo  
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, em 
Badajoz (1995), o MACBA - Museu d’ Art Contemporani 
de Barcelona (1995), o Museo Guggenheim em Bilbao 
(1997), o CAAC – Centro Andaluz de Arte Contemporá-
neo em Sevilha (1997), o EAC – Espai d´Art Contemporani 
em Castellón (1999). Da rota dos museus espanhóis fazem 
ainda parte os mais recentes Museus do Séc. XXI: o DA2 
– Centro de Arte Contemporáneo, de Salamanca (2002), 
o MARCO – Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
(2002), o CAC – Centro Andaluz de Arte Contemporáneo  
de Málaga, o CAB – Centro de Arte Caja de Burgos (2003), 
o Es Baluard – Museu d’ Art Modern i Contemporani,  
em Palma de Mallorca (2004) e o MUSAC – Museo de 
Arte Contemporáneo de Castilla y León (2005).
Para focar alguns exemplos, podemos citar o CGAC, im-
plantado na Galiza, em Santiago de Compostela. Criado 
em 1993 e com uma programação estável desde 1995, 
o aparecimento deste museu enquadrou-se na política 
surgida em Espanha a partir da década de 1980 para 
promover o desenvolvimento de plataformas culturais e 
favorecer a entrada da Galiza no circuito artístico inter-
nacional. Esta ambição internacional não é descurável 
e, se já estava presente aquando da criação do CGAC, 
mantém-se com os mais recentes museus espanhóis do 
século XXI. Caso do MUSAC – Museo de Arte Contem-
poráneo de Castilla y León, que foi criado em 2005, 
com o objectivo de converter a cidade de León na capital 
da arte mais actual e numa peça fundamental do desen-
volvimento da arte contemporânea, a nível internacional. 
Neste momento, apresenta, por exemplo, a exposição 
“Nocturama”, o primeiro projecto individual realizado 
em Espanha pela artista francesa Dominique Gonzalez-
Foerster, que se insere na programação de forte cunho 
experimental veiculada pela instituição.

Caixa Forum | Madrid, espanha
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Think global, act local

Depois deste percurso feito por alguns dos grandes museus, 
com forte visibilidade mediática e que irão certamente con-
tribuir para a redistribuição da cartografia e da hierarquia 
das instituições artísticas, não gostaria de esquecer outros 
centros de arte contemporânea de média dimensão ou mais 
discretos. É certo que a comunicação social, quando fala 
de museus, tende a falar ou de grandes projectos ou de 
grandes exposições e a avaliar estas estruturas tendo em 
consideração factores como a projecção, a visibilidade 
e o impacte de consumo cultural que provocam. Nos jor-
nais, televisão e em revistas fazem-se reportagens e artigos 
sobre o “efeito Guggenheim”, o “fenómeno Tate”, desta-
cando os espectadores e a audiência do museu que são 
muitas vezes encarados no plano de consumidores. Ain-
da assim não são apenas os museus da primeira divisão 
que têm um espaço no contexto actual e uma influência 

na economia da cidade e no mercado. Um dos projec-
tos que em Espanha cabe destacar é o MEIAC - Museo  
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 
de Badajoz, situado no solar da antiga penitenciária de  
Badajoz. Com um programa de actividades relacionado 
com a produção artística ligada aos avanços tecno-científi-
cos mais recentes, tem alcançado uma posição de referência 
no quadro das instituições espanholas. Na edição de 2000 
da ARCO – Feria Internacional de Arte Contemporáneo, 
apresentou a primeira galeria virtual criada por um museu es-
panhol de arte contemporânea (Colecção Digital do MEIAC) 
e, na mais recente edição desta mesma feira, de Fevereiro 
passado, anunciou a exposição “El Discreto Encanto de la 
tecnologia. Artes en España” (que decorre de 12 de Junho 
a 24 de Agosto) onde se traça pela primeira vez um percur-
so antológico das principais etapas da produção das artes 
audiovisuais, electrónicas e digitais realizadas em Espanha.  
Comissariada por Claudia Giannetti, Peter Weibel (ZKM), e 
Antonio Franco (MEIAC), a mostra, produzida pelo MEIAC 
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MUSaC | León, espanha

e organizada pelo Ministerio de Cultura e a Consejería de 
Cultura e Turismo da Junta de Extremadura, terá uma itine-
rância internacional, de que consta a sua apresentação no 
prestigiado ZKM – Center for Art and Media em Karlsruhe 
(Alemanha).
O MEIAC, de Badajoz, constitui igualmente um caso inte-
ressante, por ser pioneiro no relacionamento estratégico 
da Extremadura espanhola com Portugal, na medida em 
que desenvolveu linhas estratégicas de aproximação à 
cultura portuguesa (e latino-americana) com a constitui-
ção de uma colecção de arte portuguesa, e de um pro-
grama de actividades onde a presença de artistas e de 
comissários portugueses tem sido uma constante. 

E nós por cá

Falemos de Portugal e da nova geração de museus.  
Serralves continua a ser uma instituição incontornável 

do quadro museológico nacional, com um programa de 
exposições que constitui para além do mais uma refe-
rência no panorama internacional. Nesta fase da sua 
existência, cumpre agora nove anos, está a desenvolver 
a sua extensão, com a criação de um pólo Serralves em  
Matosinhos, um edifício multifuncional que vai situar-se 
nos terrenos da antiga fábrica da Efanor, na Avenida  
Senhora da Hora. Numa área de cerca de 12 mil me-
tros quadrados, prevê-se a construção de um edifício  
que irá receber e expor arte contemporânea, bem como 
a criação de um núcleo de indústrias culturais e áreas  
de formação. Deste complexo, que deverá ficar concluí-
do até 2010, fará ainda parte integrante um local expo- 
sitivo destinado à preservação da memória da Efanor,  
fábrica encerrada em 1994, e da indústria têxtil  
em geral, que será desenvolvido em articulação com  
a Fundação Belmiro de Azevedo, já que foi ali que se ini- 
ciou o negócio industrial deste empresário. Actualmen-
te, o modelo de actuação de Serralves conta ainda com 
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o desenvolvimento e continuidade de algumas iniciati-
vas de descentralização levadas a cabo pelo território  
português, caso do programa de itinerâncias da Colecção 
de Serralves, em que têm sido apresentadas exposições 
em diversos locais, como o Centro Cultural de Lagos, o  
Pavilhão Centro de Portugal, em Coimbra, o Centro  
Cultural Vila Flor em Guimarães, a Moagem – Cidade do 
Engenho e das Artes, do Fundão, o Centro Cultural de 
Lagos, o Fórum Eugénio de Almeida, em Évora…
Nos últimos anos temos igualmente assistido no país à 
criação de vários espaços museológicos que têm enri-
quecido a oferta de exposições de arte contemporânea. 
Registemos apenas o historial das inaugurações decorri-
das nos últimos três anos na proximidade de Lisboa ou do 
Porto. Em 2005, inaugurou o Centro Cultural Vila Flor em  
Guimarães, em Maio de 2006, a Fundação Ellipse abriu 
em Alcoitão a sede da sua colecção de arte contempo-
rânea, em Junho de 2007, o Museu Berardo – Colecção 
de Arte Moderna e Contemporânea instalou-se no antigo 
Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém em  
Lisboa, através de uma parceria entre o sector público e  
o privado, reunindo sob o nome Museu Colecção Berardo  
o espólio do coleccionador Joe Berardo, que integra 
obras dos principais movimentos artísticos do séc. XX. Em 
Novembro do mesmo ano foi criado o Centro de Arte –  
Colecção Manuel de Brito no Palácio Anjos, em Algés, 
com um dos espólios mais importantes de arte contempo-
rânea do país, reunido pela família de Manuel de Brito ao 
longo de décadas. Em 2007, teve lugar a inauguração do 
novo edifício do Museu do Neo-Realismo, em Vila Franca 
de Xira, um espaço vocacionado para o estudo e disponi-
bilização de fontes documentais sobre o Neo-Realismo, e 
que tem vindo também a promover uma prática de divul-
gação que ultrapassa a sua vocação temática original. 
Todavia, em termos de estruturas museológicas é certo 
que existem algumas diferenças entre a situação espanho-
la e o nosso panorama de arte contemporânea. Os seus  
aspectos são conhecidos. A situação espanhola não será 
ideal mas é de registar o investimento das comunidades 
regionais na constituição de espaços para a arte actual, 
caso da já referida comunidade da Extremadura que inte-
gra no seu território o MEIAC, o Museo Vostell Malpartida 

(MVM), e contará no futuro com outros ponto de interes-
se do panorama museológico ibérico, o Centro de Artes  
Visuales – Colección Helga de Alvear, em Cáceres.
Com efeito, algumas das maiores fragilidades do panora-
ma museológico português são as políticas culturais que 
definem o país, a grande centralização da oferta junto dos 
maiores centros urbanos e culturais do país, e a deficiên-
cia de espaços no resto do território português. Há ainda  
assim a registar a criação de novos centros e museus de 
arte contemporânea em outras zonas do país que estão lon-
ge dos maiores centros urbanos. Em Novembro de 2005 o 
Centro de Artes de Sines, abriu ao público o seu Centro de 
Exposições, em Julho de 2007 abriram simultaneamente 
o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, que acolhe a 
Colecção António Cachola e a Fundação António Prates, 
que se instalou na antiga fábrica de descasque e moagem 
de arroz, em Ponte de Sor, acolhendo a colecção deste 
galerista que desenvolve actividade desde 1984. Ainda 
recentemente assistimos à abertura de um novo museu em 
Portimão (em Maio de 2008), que é um espaço integrado 
na Rede Portuguesa de Museus, instalado no edifício a 
antiga fábrica de conservas “La Rose”, adquirido pela au-
tarquia em 1996, ao empresário António Feu. 
Porém mostrar uma colecção deixou de ser o exclusivo 
papel de um museu. Nos últimos anos os museus são vis-
tos como infra-estruturas cuja função básica é regenerar a 
cidade e atrair turismo e espera-se que sejam capazes de 
criar uma marca cultural e identitária forte. Assim, museus 
como o MACE enfrentam o desafio de elevar a cidade a 
ponto cultural de referência, de atrair visitantes dos dois 
lados da fronteira que legitimem a sua existência, e exer-
cer poder de atracção a nível nacional e internacional. 
E esse é de resto, o problema acrescido de Portugal, que 
pela sua posição periférica, conta ainda com a dificul-
dade de internacionalização. Mas é claro, o desafio de 
encontrar um lugar no mapa internacional de instituições 
é mais exigente para os museus situados na periferia dos 
grandes centros urbanos. Numa perspectiva de futuro, 
imprescindível será não esquecer a forte relevância de 
uma programação interessante, de exposições temporá-
rias e a criação de uma trajectória sólida e incontornável. 
Mais arte e menos geopolítica!|




