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Espólio mobiliário do Museu de Arte e Arqueologia avaliado por especialista     
Uma experiente perita da Universidade de Cuba, Raquel Carreras Riviery, esteve no 
Museu de Arte e Arqueologia de Viana do Castelo a avaliar o espólio mobiliário deste 
espaço museológico. A iniciativa surgiu na sequência da participação do Museu no 
Workshop “Identificação da Madeira do Mobiliário Espanhol e Português dos Séculos 
XVI – XX”, realizado na Universidade Católica Portuguesa/ Escola das Artes do Porto 
e serviu para que a especialista apreciasse a riqueza do mobiliário e avaliasse as 
madeiras de alguns dos móveis e verificar a sua qualidade. 



Raquel Carreras é Doutora em Ciências Florestais pela Universidade Pinar del Rio 
(Cuba), professora titular da Cátedra Regional da UNESCO para a Conservação do 
Património Cultural da América Latina e do Caribe (CRECI), assessora Cientifica da 
Associação de Artes Plásticas do Gabinete de Arqueologia da Oficina do Historiador de 
Habana e membro do Centro de Investigação em Ciências e Tecnologia das Artes 
(CITAR) da Universidade Católica Portuguesa. 
Durante a visita, Raquel Carreras confirmou “a excelente qualidade da colecção de 
mobiliário que o museu possui” e identificou algumas das madeiras, nomeadamente 
peças indo-portuguesas que estão habitualmente identificadas como sendo ébano 
(Diospyros ebenum) e que são dalbergia negra e que permitiu aferir a autenticidade das 
peças e identificar com mais rigor a sua origem geográfica. 
 A visita permitiu igualmente confirmar o profundo conhecimento e a sensibilidade do 
investigador Luís Augusto Oliveira, que coleccionou verdadeiras obras de arte, que 
mais tarde o seu filho Manuel Espregueira doou ao Museu e que fazem do Museu de 
Arte e Arqueologia um dos mais importantes de Artes Decorativas do nosso país. 
O Museu está instalado numa distinta mansão senhorial do século XVIII e possui uma 
das mais importantes e valiosas colecções de faiança antiga portuguesa dos séculos 
XVII a XIX, que inclui diversas peças da famosa fábrica de louça de Viana. Para além 
de um importante acerco de pintura, desenho e peças de arte sacra, destaca-se a bela 
colecção de mobiliário indo-português do século XVIII. Neste espaço, é possível ainda 
descobrir o espólio da azulejaria portuguesa e hispano-árabe, único na sua variedade e 
riqueza, a que se junta a parte arqueológica da Igreja das Almas e da Casa dos Nichos. 
            Viana do Castelo, 30 de Outubro de 2009 
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