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ARQUIVO CASA GRAHAM E FÁBRICA DE PAPEL DO TOJAL 
ABELHEIRA (1818-1991)





Hoje,  a centenária Fábrica de Papel do Tojal continua a produzir



COLEÇÃO FÁBRICA MÓVEIS OLAIO (1918-1996)





BIBLIOTECA do Museu de Cerâmica de Sacavém
Especializada em Indústria, História Económica e Social, Arte
Base de dados Bibliográfica
Catálogo bibliográfico – conjunto de referências bibliográficas de 
livros e revistas apresentadas numa brochura para todos os 
utilizadores e visitantes do Museu
Livro do Mês – todos os meses, acontece a exposição de um livro 
do acervo, no espaço físico do CDMJA, assinalado com um cartaz 
de divulgação



Trabalho desenvolvido com o acervo documental do Museu de 
Cerâmica de Sacavém, de modo a essa informação ser comunicada 
aos públicos, e ao mesmo tempo dar conta da importância do acervo, 
no seu todo indissociável: documentos, peças, e pessoas.











Nos dezoito anos do Museu de Cerâmica de Sacavém, 
muitos são os trabalhos com o acervo documental. 



Trabalhos  académicos



Trabalhos académicos- propostas de exposições
Faculdade de Belas Artes de Lisboa
Mestrado em Design



Mostras documentais 
As mostras alargam a divulgação, o conhecimento e a 
curiosidade junto do público para tão importante acervo 
documental do Museu de Cerâmica de Sacavém









Exposições 
O importante acervo documental do Museu tem integrado as 
exposições e brochuras, dando às mesmas, um contributo de 
contexto dos produtos industriais e de valor de per si dos 
documentos, muito apreciado pelo público, e ao mesmo tempo 
proporciona uma melhor perceção do real acervo do Museu.





Quando o acervo contribui para outras exposições de design português







Quando viaja  pela península ibérica
Exposição: «Da Fotografia ao Azulejo»



Quando o acervo documental acompanha peças em 
outros museus



Quando o Museu é convidado para falar dos seus patrimónios



Quando as Conversas no Museu de Cerâmica de Sacavém são 
outro modo de valorizar o Património Industrial de Loures





Quando o acervo documental é o ponto de partida de uma exposição





Quando a imprensa destaca as exposições



Quando se partilham memórias para todos



Quando o acervo documental é o ponto de partida de um livro



Quando o acervo documental justifica uma Comemoração partilhada



Abertura das Comemorações dos 150 anos do nascimento de Jorge Colaço
26 de Fevereiro de 2018

Museu de Cerâmica de Sacavém



Exposição "A Estação de Porto São Bento e
a Obra de Jorge Colaço"



Quando os acervos documentais ligam os profissionais dos 
museus numa mesma reflexão nacional






