
Museus. Qual a estratégia nacional?
/^"^v s Museus são dos principais esteios da Me-

mória colectiva e da identidade dos povos.
Nos anos 70 do século passado, na quali-

\-s dade de estudante de História da Faculda-
de de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL),
tive a oportunidade de verificar o estado lasti-

mável em que jaziam os museus, incluindo os

nacionais. Sombrios, guardas mal-encarados,
raros visitantes, no caso de estarem abertos ao

público... Lembro-me da visita de estudo ao
Museu Nacional de Arte Antiga, orientada pe-
lo professor assistente da disciplina de História
de Arte, Pedro Canavarro. Os quadros de An-
tónio Sequeira, pendurados numa sala exígua
e mal iluminados. Quanto à pintura manei-
rista, ficámos apenas instruídos graças às pa-
lavras do Vítor Serrão, colega de turma, que já
nesses tempos se dedicava ao tema. Os qua-
dros careciam de restauros que revelassem as

magníficas cores.

O Museu Nacional de Arqueologia estava

fechado, por falta de verbas. As portas somen-
te se abriam para visitantes credenciados co-
mo os estudantes de Arqueologia da FLUL,
por exemplo. A maioria das vitrines ainda es-

tavam tal como tinham sido organizadas por
Leite de Vasconcelos.

O Estado Novo abandonara por comple-
to os museus.

Após menos de uma década de compasso
de espera, a Democracia meteu mãos à obra.
Os Museus Nacionais foram renovados, cria-
ram-se novos museus, outros foram revitali-
zados. Esse processo concretizou-se ao longo dos anos

80, prolongando-se na década seguinte. Os quadros de

pessoal foram preenchidos, com investigadores, pessoal

técnico, serviços educativos, enfim o conjunto de estru-
turas que qualquer museu exige.

Em Braga, o Museu de D. Diogo de Sousa (fundado
em 1918, mas posteriormente desmantelado) foi revita-
lizado no âmbito do projecto de Bracara Augusta, num
processo algo demorado. Contudo o pessoal do Cam-

po Arqueológico de Braga integrou o quadro do novo
organismo, desde 1981.

A partir do Governo de Cavaco Silva, a prioridade pa-
rece ter incidido na construção de novos edifícios, fa-
raónicos, num contexto em que os fundos comunitá-
rios principiaram a chover... Centro Cultural de Belém e

o Novo Museu dos Coches (no consulado Sócrates), são

dois exemplos de investimentos que teriam sido melhor

aplicados se distribuídos pelo país, de modo sustentável.

Enfim...
Actualmente a rede de museus, em especial a que de-

pende do Estado, está em risco de paralisar. Na verdade,
o pessoal que iniciou funções na década de 80 e nos pri-
meiros anos da seguinte, está em vias de passar à reforma.

Luís Raposo, reconhecido especialista em museolo-

gia, num recente texto de opinião publicado no jornal
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, com um título elucidativo ("Reformou-se a
última desenhadora do Museu Nacional de Arqueolo-
gia"), já sublinhou: "não se vê no horizonte nenhuma
possibilidade de inverter a caminhada para o abismo
em que os Museus Nacionais se encontram em maté-
ria de pessoal. Abismo que não é só pela falta do mais

aparente (vigilantes-recepcionistas), mas pela efectiva
falta de pensamento estratégico quanto ao que é ser

museu e mormente museu nacional"
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Não são apenas os museus nacionais.

Vejamos o exemplo do Museu de D. Diogo de Sou-
sa (MDDS). A generalidade dos funcionários princi-
piou a trabalhar no Campo Arqueológico de Braga,
em 1977 e 1978, ainda muito novos. Todavia, já passa-
ram 42 anos, pelo que estão a alcançar a idade da me-
recida reforma. Merecida, pelo muito que trabalharam
em prol do património arqueológico de Braga, do Mi-
nho e de todo o Norte de Portugal. De uma forma de-
dicada e com criatividade.

Ora o Museu de D. Diogo de Sousa é, sem margem
para dúvidas, o repositorium de extensas colecções de
material arqueológico, muito para além do que se en-
contra exposto e em grande parte por estudar.

Por sua vez a fototeca e a videoteca são extrema-
mente valiosas, pois abrangem dezenas de milhares
de negativos a preto e branco ou a cores, bem como

diapositivos. Registos das escavações realizadas

em Braga, desde 1976, mas não só. Também de

outros trabalhos efectuados no Norte de Portu-

gal, designadamente na década de 80. A video-
teca inclui numerosos registos, em particular de

congressos e outras cerimónias realizadas no an-
fiteatro do Museu.

Também os arquivos de desenhos de campo e

de gabinetes incluem peças únicas, originais, seja
de cerâmicas de Bracara Augusta ou todo o vas-

to material que foi produzido para a minha tese
de doutoramento sobre Trás-os-Montes.

O Laboratório de Restauro é, indubitavelmen-

te, o mais reconhecido do Norte de Portugal.
Enfim, o MDDS mantém com a comunidade

educativa um forte laço que se poderá quebrar.
Com reduzidos meios (ao Museu nunca foram
atribuídas as verbas de luxo que têm sustentado

alguns dos seus congéneres lisboetas), as/os fun-
cionárias/os que se dedicaram a esta tarefa con-

seguiram prodígios, com assinalável mérito. Di-
vulgaram o património arqueológico a largos
milhares de crianças e jovens.

Entretanto, em Lisboa, a Direcção Geral do
Património Cultural investe milhões de euros
no restauro completo do Palácio da Ajuda, afim
de albergar as jóias da Coroa Portuguesa (somen-
te parte, porque a outra foi roubada na Holanda,
desconhecendo-se o seu paradeiro; Portugal fi-
cou apenas com o dinheiro do seguro das jóias
cedidas para uma exposição...). Resta saber quan-
to custa o Novo Museu dos Coches anualmente
aos contribuintes. Ao todo milhões e milhões de
euros para agradar a caprichos de governantes e clien-
telas pouco esclarecidos ou com interesses inconfessá-

veis, ou ainda por razões tão óbvias e centralistas que
deviam suscitar escândalo público.

Neste contexto, qual será o destino do Museu Re-

gional de Arqueologia de D. Diogo de Sousa, quando
a equipa que forma a coluna vertebral da instituição,
se aposentar por força da idade?

A memória material de Portugal está a ser destruí-
da pela austeridade, seja rígida ou soft.

Lamento, pois, terminar com um prognóstico mui-
to sombrio que temo se concretize em uma década: as

colecções arqueológicas do Museu D. Diogo de Sou-

sa, em reserva, poderão ser parcialmente trituradas; os

negativos e diapositivos dispersos; e os arquivos dei-
xados ao abandono.

Porque não cumprem, a Assembleia da República
e o Governo, a Constituição Portuguesa, cujo articula-
do é muito claro em matéria de património cultural?
Há as contas certas... mas também desvarios financei-
ros inexplicáveis.
Francisco Sande Lemos
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