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• A história da Ordem da Trindade articula-se não só com a área urbana em que se integra, como se cruza 

com a própria história da cidade.

• O programa museológico para a modernização e dinamização do museu da Celestial Ordem Terceira da 

Santíssima Trindade (OT) alicerça-se numa proposta de operacionalização bifásica, apostando num 

primeiro momento na requalificação das existências, mas enquadrada num projeto mais vasto, já 

delineado, e que constituirá a segunda fase de atuação – a requalificação global do museu.

• Resulta, assim, da consciência da necessidade de transformar a sala de exposição da coleção existente 

(sublinhando que a OT possui ainda a totalidade e diversidade do acervo angariado ao longo do seu 

percurso histórico, traçado pelo menos desde o século XVIII), num museu que deve ser pensado à luz da 

museologia do século XXI. 

• O potencial científico e pedagógico deste património cultural torna-o, assim, relevante numa estratégia 

de desenvolvimento turístico da cidade e da região (turismo cultural), contribuindo para uma leitura 

mais abrangente do território, mas constitui igualmente um enorme desafio de salvaguarda de boas 

práticas de preservação patrimonial.
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• A valência patrimonial da OT, da igreja da Trindade e da coleção do museu (assumida na dimensão 

material, mas também imaterial), serão entendidas num projeto articulado, identificando um fio 

condutor que permitirá constituir um percurso de visita coerente, consistente e apelativo. 

• Todos estes fatores contribuem para a unicidade do projeto, reforçada ainda pela constituição de um 

percurso expositivo que possibilita a visita à área do coro e galeria lateral da igreja da Trindade, numa 

perspetiva visual incomparável sobre o interior da igreja e seu altar, disponibilizando ao visitante uma 

experiência única, uma forma diferente e menos tradicional de visita à igreja numa dupla abordagem ao 

espaço sacralizado – uma abordagem de culto e, simultaneamente, uma abordagem patrimonial.

• Mas que não se esgota em si próprio, antes se integra em rotas e itinerários existentes, que possibilitem 

até a promoção de redes de programação conjunta, de forte potencial identitário que permita alimentar 

e reforçar oportunidades e pontes com a comunidade local e, pela autenticidade assim sublinhada, pela 

afirmação da diversidade, como pela valência universal que todo o património cultural assume, revele e 

promova a sua atratividade turística. 
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• Esta dinâmica cultural, histórica e patrimonial que se propõe para o programa museológico da Ordem 

da Trindade é simultaneamente, como anteriormente referido, uma dinâmica cultural, histórica e 

patrimonial para o território (tanto mais que a OT se integra na zona de proteção à área da cidade 

classificada como Património Mundial pela UNESCO), abrindo deste modo a instituição e o seu 

património à cidade. 

• Reforce-se aqui a componente devocional deste património e suas exigências específicas, encorajando o 

respeito e promovendo o equilíbrio entre as tradições e práticas do culto religioso e os circuitos de 

circulação e visitação por parte do público. 

• Espaço urbano, espaço sacralizado e espaço de memória conjugam-se num programa museológico 

único – associado a um património institucionalizado em 1755 mas com raízes históricas anteriores. Um 

programa museológico alicerçado numa ideia de participação, entendido na tridimensionalidade do 

património: o espaço-tempo do passado enquanto herança; o espaço-tempo presente enquanto 

usufruto; e o espaço-tempo futuro, numa perspetiva de respeito e salvaguarda. 


