
 

Um novo olhar 
Artesanato contemporâneo inspirado na coleção das obras de Arte do Museu de Artes 

Decorativas de Viana do Castelo 

 

 
 

 

 

 

O Museu de Artes Decorativas de Viana do Castelo está instalado numa casa nobre do 

século XVIII, e conta com 99 anos de existência nesta cidade. É uma instituição de 

carácter permanente, sem fins lucrativos ao serviço da sociedade, tem a missão de 

salvaguarda, criatividade e divulgação da coleção de grande valor histórico e cultural. 

O Museu alberga um acervo de artes decorativas com representatividade de fábricas de 

cerâmica nacional, com destaque para a coleção de faiança da fábrica de Darque - Viana 

(1774-1885). Vários séculos de história e cruzamento de culturas definem o mobiliário, 

as obras de escolas e mestres pintores, assim como, de artistas vianenses. Doações e 

aquisições de bens museológicos tem enriquecido ao longo do tempo o acervo do 

museu, tendo sido incorporado recentemente na sua coleção mais de quatro mil peças de 

estuque decorativo.  

Museu de Artes Decorativas – 2022 

 

 



UM NOVO OLHAR 

 

O Museu de Artes Decorativas apresenta uma exposição/mostra de - Artesanato 

contemporâneo inspirado na coleção de obras de arte do museu, com a participação de 

artesãos do concelho de Viana do Castelo.  

Foi proposto a cada artesão a criação de peças com um novo olhar sobre as obras de arte 

de diferentes tipologias e cronologias que o museu alberga. As peças expostas foram 

concebidas agregando diversos materiais, técnicas e dimensões, expressam o trabalho e a 

criatividade de cada artista ao produzirem peças únicas e originais de artesanato 

contemporâneo de grande relevo e diversidade. 

Através desta iniciativa de cariz artístico, o museu pretende desempenhar um papel mais 

ativo e reforçar os elos de ligação com os vianenses e o público geral, envolvendo-os no 

conhecimento do património histórico e cultural de Viana do Castelo, salvaguardando a 

memória e a identidade de todos! 

 

 

ARTESÃOS 

 

 

Agostinho Cunha                          Íris Lobo  

Anália Teixeira Alves                   

Arnaldo Rodrigues                       Maria Carmo Correia 

Anabela Pereira                            Mário Pires Viana 

António Coutinho                         Marcisa Baima 

Fernanda Alves                             Margarida Araújo 

Francisco Cruz                              Maria Fernanda Miranda 

Filipe Araújo                                 Regina Martins 

Hélder Carreira                             Sónia Rodrigues 

                 

       Legendas       

                                       

Prato 
Fábrica de Darque – Viana do Castelo 
Século XVIII - XIX 
 

 

 

Figura feminina  

Autor: José Sousa e Ana Sousa | JArtesãos                                 

 

 



 

Escultura 

 

Descida de Cristo  

terracota atribuída a escola Machado de Castro 

Século XVIII - XIX 

 

 

 

Descida de Jesus da Cruz no Calvário  

Autor: Maria do Carmo C. Correia | Bemfeito Artesanato   

- XIX  

 

 

Painel de azulejos – Europa 

Atribuído a Valentim de Almeida 

Século XVIII 

 

 

 

Continentes  

Autor: Agostinho M. Taborda da Cunha | ackunha  

“Unidos, com uma engrenagem ajustada para o bem de todos, 

conseguimos superar as adversidades” 

 

 

 

 



 

 

Busto de D. Maria II  

Escultura em madeira 

Século XIX 

 

                 D Maria da Glória  

                 Sónia Rodrigues | Maria Kabaça 
 

“É uma homenagem às mulheres Minhotas, 

mulheres com personalidade, com garra e 

força, daí a escolha desta peça para inspiração do meu 

trabalho.” 

 

 

 

Isabel Teixeira 

Maria Judite Gonçalves Trigueiro Ferreira 


