
BRITISH MUSEUM ONLINE COLLECTION 
 
Homepage: http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx  
 

1. É papel-moeda de 1920 emitido pela Associação Comercial de Espinho. 
Consegue encontrar quantos exemplares em menos de um minuto e meio? 

 
2. É do período ptolemaico (Ptolemaic), uma estela (stela) fundamental para a 

decifração dos hieróglifos egípcios, que pode ser encontrada com estas 
informações na pesquisa avançada. A data atribuída é 196 AC (BC) para 
confirmarem qual pretendemos. Em menos de um minuto podemos saber o 
seu número de inventário. 

 
 

METROPOLITAN MUSEUM OF ART – NEW YORK 
 
Homepage: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/  
 

1. É um xaile (shawl) em seda (silk) possivelmente português. Conseguem 
apontar qual a sua data em menos de um minuto? 

 
2. É uma pintura de Pablo Picasso de 1927 e pode ser vista na Galeria 906. Nas 

referências é mencionado um artigo de Jorge Calado no Expresso. Conseguem 
dizer o nome da pintura em menos de dois minutos? 

 
 

COOPER HEWIT DESIGN MUSEUM 
 
Homepage: https://collection.cooperhewitt.org  
Avançada: https://collection.cooperhewitt.org/search/collection  
 

1. Quantos objetos estão em exposição? Só são precisos uns segundos para 
obter o número. 

 
2. É uma fotografia (photography) de 1927 de Thérèse Bonney que não faz 

parte da coleção do museu, é um depósito. Qual o seu nome? É melhor 
utilizar a pesquisa avançada para a encontrar. Conseguem em menos de um 
minuto?  
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MATRIZNET 
 
Homepage: http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Home.aspx 
Avançada: http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosFiltrarADV.aspx 
 

1. Em dois minutos obtenha o número de inventário dos diferentes painéis (6) 
que compõem os “Painéis de São Vicente de Fora” atribuídos a Nuno 
Gonçalves.  

 
2. É de 1872 e foi executado em Roma. É uma escultura em mármore de Carrara 

de um dos mais notáveis escultores portugueses. Em um minuto 
conseguimos saber o nome desta obra. 

 
 

VICTORIA AND ALBERT MUSEUM 
 
Homepage: http://collections.vam.ac.uk/ 
 

1. Quantos objetos existem nesta coleção de Vieira da Silva (pintora 
portuguesa)? Em menos de um minuto conseguimos a informação. 

 
2. Quantos objetos da coleção de Cerâmica (Ceramic) estão em reserva 

(storage)? Em menos de um minuto conseguimos a informação. 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 
Homepage: http://edumuseu.sec-geral.mec.pt/ 
 

1. Qual o número de objetos disponíveis online que pertencem à Escola 
Secundária Gabriel Pereira? Se escolhermos bem nas opções de pesquisa em 
menos de um minuto conseguimos essa informação. 

 
2. Pretende-se uma lista de todos objetos classificados nas áreas disciplinares 

de História e História de Arte, com imagem. Conseguem saber a quantidade 
de objectos desta lista? Há uma forma simples de lá chegar em menos de um 
minuto, conseguem?  

 

EUROPEANA 
 
Homepage: http://www.europeana.eu/ 
 

1. Quantos objetos da autoria de Amadeo Souza Cardoso estão disponíveis 
neste agregador? Meio minuto é muito tempo para conseguir a informação. 

 
2. Quantas moedas do Império Romano estão disponíveis através da Europeana 

se pesquisarmos em Português? E em Inglês? Dois minutos para obter a 
informação são suficientes.  
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