A Casa da Cultura António Bentes – Museu do Trajo
► Apresentação
O Museu do Trajo de São Brás de Alportel, seguidor dos princípios da Museologia
Social, constitui-se como um pólo de desenvolvimento local com o objectivo de
contribuir para o enriquecimento e valorização cultural das populações. Neste sentido,
constitui seu compromisso o de acompanhar o rumo tomado pela localidade, pela
região e pelo planeta em que vivemos. Reagir, opinar e traduzi-lo em acções concretas
pelo uso dos meios de comunicação ao seu dispôr é um dos seus deveres intrínsecos.
A dimensão e as especificidades de funcionamento da Casa da Cultura António
Bentes / Museu do Trajo exigem um esforço significativo de equilíbrio, coordenação e
gestão de recursos financeiros e humanos.
A racionalização de recursos e a motivação dos funcionários e colaboradores
voluntários constituem uma preocupação constante na elaboração deste documento
que se pretende conduzam no sentido de se obter uma prestação de serviços de
qualidade à comunidade.

► Projetos concretizados
1.

Organização interna: Reservas Técnicas, inventariação e o estudo das coleções.

2.

Integração do Grupo de Coordenação da Rede de Museus do Algarve.

3.

Continuidade dos diversos projectos pessoais de cariz profissionalizante.
Foi aberta uma nova oportunidade em Comunicação e Design.

4.

Amigos do Museu. Integração de novos membros de nacionalidade portuguesa.

5.

Consolidação do projecto Memória Fotográfica.

6.

Consolidação do projecto “Mão na Mão – A Escola no Museu”.

7.

Adopção definitiva do sistema informático Linux.

8.

Diversos investimentos apoiados por “Museus em Rede do Algarve Central”.

► Projetos não concretizados
1.
Instalação de um sistema de produção de energia eléctrica através de
paineis foto-voltaicos. Foi adiado para 2012.

Taxas de cumprimento
em face das expetativas criadas no
Plano de Atividades de 2011

Museu – exposições
Exposição “Sombras e Luz... ” (transitou)
Exposição “Moda Reciclada” (transitou)
Exposição “Natal Algarvio”
Exposição Artesanato e Indumentária de Fortaleza (Brasil)
Apoio e acompanhamento do Núcleo Museológico do Alportel

até Dezembro de 2011
até Janeiro de 2011
20 Nov. a 15 Janeiro 2011
20 Janeiro a 30 Junho 2011

100%
100%
100%
100%
50%

Funcionamento
Manutenção dos equipamentos informáticos
Aquisição de equipamentos de desumidificação (ac)
Aquisição de livros para a biblioteca
Aquisição de computador portátil (ac)
Implementação do Projcto “Museu à Medida”

100%
10%
100%
100%
50%

Manutenção do edifício
Manutenção dos edifícios e espaços exteriores
Despesas básicas de funcionamento
Aquisição de sistema foto-voltaico de produção de electricidade (ac)
Instalação de portas corta-vento para otimização energética (ac)
Isolamento de telhado de reservas etnográficas para otimização energética (ac)
Instalação de equipamento de ar condicionado em laboratório (ac)
Instalação de equipamento de ar condicionado em laboratório (ac)

80%
100%
0%
0%
100%
0%
0%

Remunerações
Remunerações aos 3 funcionários do Museu (contabilizados via tutela)

100%

Apoios e patrocínios
Apoio mensal da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel
Ministério da Cultura
Mecenato

(Apoio mensal)
(Apoios diversos)

Notas:
(ac) Aquisições a efectuar ao abrigo do projecto “Museus em Rede - Algarve Central”
com uma comparticipação de 40%

100%
100%
50%

► Cronologia das iniciativas mais relevantes
26 de Janeiro
Participação no Coloquio Nac. sobre PCI – Museu de Etnologia, Lisboa
28 de Janeiro
Univ. do Porto, Aula Aberta para doutorandos sobre o Museu do Trajo
12 de Fevereiro
Participação no Transitarte en el Ibero Sur, Santana La Real, Espanha
12 de Março
Conclusão Projeto escolar “Oceano de Valores”/expo(Portugal-Brasil)
13 de Maio
Participação e comunicação no colóquio “Design Meeting”, Faro
15 de Maio
Apresentação de tese de mestrado. Univ. Lusófona s/ Museu do Trajo
23 de Maio
Início do Projeto APGICO/CREAMED “Cultura Sustentável”
11 de Agosto
Início do funcionamento do Bar do Museu (fase experimental)
15 de Setembro
Edição de panfleto trimestral de divulgação do Museu+Amigos
28 de Outubro
Participação no Atelier Intern. do MINOM – Assomada, Cabo Verde
4 de Novembro
Ao Encontro da Sementes Tradicionais – Exposição, feira e colóquios
6 de Novembro
Nova estratégia comunicação Museu (Portal, facebook, Blog, Youtube)
2 de Dezembro
Aula Aberta. Univ. Algarve “O Museu do Trajo – Novos Caminhos”
11 de Dezembro
Montagem de novo mobiliário de reservas museológicas (Câmara Municipal)

Participação no MINOM-PT Movimento Internacional p/ Nova Museologia (Direção)
Participação no Projeto Rota da Cortiça (Direção)
Participação na AGECAL – Associação de Gestores Culturais do Algarve (Direção)
Participação no Projeto TASA – Técnicas Ancestrais, Soluções Atuais (artesanato)

► Estatísticas e gráficos

