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Muitos e profundos sao os lacos hist6ricos que unem os nossos povos. O 
estreitar desses mesmos lacos tem sido um dos objectivos da politica de 
cooperacgao portuguesa no seu todo e certamente foi também um dos objecti- 
vos deste Ill Encontro de Museus dos Paises e Comunidades de Lingua Por- 
tuguesa. 

Ao longo de séculos a permuta de costumes e de tradicdes foi cimentada 
pela lingua portuguesa cue desempenhou e continua a desempenhar um im- 
portante papel de ligacao entre diferentes culturas e formas de estar no mundo. 

A cultura 6 por exceléncia um veiculo priveligiado de comunicagao. Este 
papel assume caracteristicas especiais quando houve uma longa historia 
comum entre nagdes hoje soberanas e independentes. 

O Museu é um espaco privilegiado do conhecimento, nao so da histéria de 
cada povo mas também do contacto havido com outras civilizagdes. Desta 
forma, 6 com vantagem mutua que o estreitar da cooperagao entre estruturas 
museoldgicas pode ser um veiculo para um melhor conhecimento de civiliza- . 
¢6es e Culturas com os quais houve e continua a haver um dialogo que se quer 

cada vez mais intenso e num espirito de verdadeira amizade. 

José Manuel Durao Barroso 

Secretdrio de Estado da Coopera¢ao  
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PALAVRAS PROFERIDAS PELO SECRETARIO DE ESTADO 
DOS ASSUNTOS SOCIAIS DA GUINE-BISSAU, 

NA SESSAO SOLENE DE ABERTURA DO Ill ENCONTRO 

Constitui para nos motivo de particular satisfagao, presidir em nome do 
Governo da Republica da Guiné-Bissau e em nome do meu ilustre colega, o 
Secretario de Estado da Cultura, Juventude e Desportos, a Sessao Solene de 
Abertura deste III Encontro de Museus de Paises e Comunidades de Lingua 
Portuguesa. 

As nossas primeiras palavras dirigem-se a todos os participantes cuja 
presenca aqui tornou possivel a realizagao deste Encontro. 

Permitam-me pois, antes de mais, felicitar os organizadores e patro- 
cinadores deste Encontro, que iracertamente proporcionar aos seus participantes 
durante alguns dias, uma reflexao profunda sobre a problematica museal nos 
paises de Lingua Oficial Portuguesa. 

Com efeito, a abordagem deste tema, revela-se um marco importante e 
oportuno, no momento actual, se tivermos em conta que muito recentemente foi 
realizado em Lomé um Forum que reuniu os responsaveis das varias instituigdes 
€ museus a volta duma «placa giratéria», que é o futuro dos museus em Africa. 

Caros participantes, minhas senhoras e meus senhores 
Hoje, no quadro de uma luta dificil e ardua pela reconstrugao, progresso 

e desenvolvimento do nosso pais, foi adoptado o programa de ajustamento 
estrutural em 1987 que visa fundamentalmente a estabilidade financeira e o cres- 
cimento econdémico. 

Contudo, 0 pais ainda depara com problemas da divida externa, deficit 
orgamental e desiquilibrio da balanga de pagamentos o que lhe impede de ca- 
nalizar os recursos financeiros necessarios e indispensaveis para a valorizagao 
€ preservacao da nossa identidade cultural. 

No entanto, umdesenvolvimento participativo requero reforco daidentidade 
cultural numa perspectiva dinamica como uma forma de mobilizagao social: 

A extrema adversidade étnico-cultural do nosso povo constitui em si uma 
riqueza que, devidamente aproveitada apresenta um alicerce sdlido naconstrucao 
da nagao guineense. Dai que, a estratégia para este sector deva assentar na 
necessidade de se preservar 0 patrimdnio cultural nacional e na promogao do 
desenvolvimento cultural ao servico de transformagao da sociedade guineense 
e em confluéncia com novos valores culturais. 

E neste contexto que o Governo, dos fracos recursos financeiros dispo- 
niveis, procurou tomar medidas e levar a cabo iniciativas conducentes a pro- 
tecgdo do patrimdnio cultural, das obras de arte e dos artistas criadores e re- 
censeamento dos folclores como garante de uma verdadeira promogao cultural. 

Assim, de entre varias accées que visam a materializagao dessa vontade  



    

   
politica foi inaugurada nesta cidade de Bissau o Museu Etnografico Nacional, 
que surgiu das rujnas do entao «Museu da Guiné» cujos espdlios foram gran- 
demente extraviados. 

Aniveldos cinco, apesardos enormes constrangimentos que condicionam 
o seu desenvolvimento, a cooperacao avang¢a de forma paulatina mas segura, 
baseada numa vontade politica solida e, sobretudo, num progressivo envol- 
vimento e confianga dos responsaveis dos museus de cada um dos paises. 

E nesta dptica que nos sentimos convictos de que este encontro servira 
como forum de reflexdo, dialogo e debate conjunto em que com o contributo de 
todos, certamente nao deixarao de sair ideias que nos ajudarao a melhor equa- 
cionar a politica nacional que visa nao so a protecgao dos bens culturais exis- 
tentes no pais defendendo-os da destruigao, alienagao e pilhagem mas tam- 
bém a aplicacao das resolucdes da Assembleia Geral das Nagdes Unidas 
sobre a restituigao das obras de arte ao pais de origem. 

Caros participantes, minhas senhoras e meus senhores 
Antes de terminar gostariamos de aproveitar esta oportunidade para 

apresentar os nossos sinceros agradecimentos a Comissao Portuguesa do 
ICOM que prontamente apoiou e contribuiu significativamente para a realizagao 
deste Encontro, e desejar-vos uma optima estadia em terras da Guiné-Bissau. 

Nasess4o solene de abertura estiveram presentes as seguintes entidades 
Oficiais 

¢ Sua Exceléncia o Senhor Secretario de Estado dos Assuntos Sociais 
* Director Geral da Cultura da Guiné-Bissau 
* Director do Museu Etnografico Nacional da Guiné-Bissau 
* Director do Centro Cultural Portugués 
* Presidente da Comissdo Portuguesa do ICOM (Conselho Internacional 

de Museus) 
* Dignou-se aestar presente Sua Exceléncia Reverendissima D. Settimio 

Ferrazetta, Bispo de Bissau 

 



PALAVRAS PROFERIDAS PELA PRESIDENTE DA COMISSAO 
PORTUGUESA DO ICOM, NA SESSAO SOLENE 

DE ABERTURA DO Ill ENCONTRO 

Em nome do grupo de Conservadores e Directores de Museus Portugue- 
ses presentes neste Encontro queria transmitir-vos as nossas saudacdes e 
explicar a razao da nossa participagao. 

Une-nos a lingua, a cultura, tantas vezes lacos de familia e o grande 
objectivo da nossa profissao é precisamente recolher, conservar e transmitir as 
novas geragdes os testemunhos materiais dessa cultura. 

O conceito de Museu tem vindo nas ultimas décadas a evoluir conside- 
ravelmente, alargando—se o seu ambito inicial, restrito e académico, para 
aspectos sociais e econdmicos, proporcionando uma interdisciplinaridade 
cultural, cientifica e técnica. 

Portugal acompanha, na medida do possivel, esta evolug¢ao — 0 esforgo 
autarquico para a criagdo ou modernizagado dos seus Museus é notavel, o 
reconhecimento pelo Governo da necessidade de criagao de um Instituto 
Portugués de Museus, foi este ano, um passo decisivo, nao so para reformular 
e modernizar a gestao global dos Museus estatais, mas também para acompa- 
nhar técnica e pedagogicamente todas as iniciativas de caracter museoldgico, 
no Pais. 

Sera no entanto incompleto este empenhamento se nao mantivermos 
um profundo e permamente didlogo com as instituig6es congéneres dos Paises 
lus6fonos; a expressao oral aproxima—se sobremaneira, mas outras raizes de 
idéntica importancia — as da cultura material e imaterial— nos sao comuns. O 
esforgo de preservacao e de divulgagao deste patrimdnio, herdado ou ainda 
produzido, deve ser objectivo primordial. 

Para éstabelecer esse didlogo entre profissionais de Museus se realiza 
este III Encontro, subordinado ao tema «Que Museus para os Paises Africanos 
de Lingua Portuguesa»? 

Interrogamo-—nos se sera o Museu classico—erudito, fechado nos seus 
conceitos ocidentais que convém a Africa ou se, pelo contrario, o Museu aberto, 
o Museu que colabora, através das suas exposicées tempordarias e de um 
eficiente Servigo Pedagdégico, para o desenvolvimento da comunidade no 

contexto globalizante que inclua nao so aspectos culturais mas sanitarios, po- 
liticos, econdémicos, etc. ; 

Eo primeiro Encontro do género a realizar—se em Africa, tendo as datas 
sido escolhidas em fungao da «Sessdao plenaria de Museus Africanos» que o 
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precedeu no Togo, tendo—me sido concedida a honra de participar na Sessao 
de encerramento. O nosso III Enconro decorre no seguimento de uma iniciativa 
do Comité Brasileiro do ICOM e da AMICOM (Rio de Janeiro, 1987), a que 
sucedeu um II Encontro organizado pela Comissao Portuguesa do ICOM 
(Mafra, 1989); preparado conjuntamente pela Direccado Geral da Cultura da 
Guiné—Bissau e pela Comiss4o Portuguesa do ICOM ele representara, estou 
certa, um passo decisivo no estretamento de relagdes culturais entre os Paises 
luséfonos. 

Aos diversos patrocinadores dirijio os nossos agradecimentos assim 
como as entidades oficiais da Guiné—Bissau, pelo caloroso acolhimento que 
nos dispensaram. 

 



01. 

02. 

03. 
04. 
05. 
06 

07. 

08. 
09. 

10. 

Tals 

V2. 
13. 
14. 

15. 

II 

REPORTAGEM FOTOGRAFICA DO Ill ENCONTRO 

Inicio dos trabalhos do III Encontro, sendo a Mesa consituida pelas se- 
guintes personalidades: 
Director do Museu Etnografico Nacional da Guiné—Bissau, Dr. Leonardo 
Cardoso, Presidente da Comissao Portuguesa do ICOM, Dr.? Natalia 
Correia Guedes, Director Nacional da Cultura de S. Tomé e Principe, 
Dr. Armindo Aguiar, Director interino do Museu Maritimo de Macau, 
Dr. Manuel Bairrao Oleiro, Chefe de Divisao de Museus do Instituto Nacional 
de Cultura de Cabo Verde, Dr.? Nélida Rodrigues e pelo Director do Programa 
do Museu Nacional de Etnologia de Mogambique, Dr. Paulo Soares. 
Aspecto da assisténcia ao Ill Encontro, vendo—se em primeiro plano o 
Dr. Henrique Coutinho Gouveia e a Dr.2 Margarida Chorao de Carvalho. 
Grupo de participantes no III Encontro. 
Divulgagao do Encontro na Avenida principal de Bissau. 
Visita ao Museu Etnografico Nacional 

. Aspecto da exibigao do «Ballet — Esta 6 anossa Patria amada», no Instituto 
Nacional das Artes. 
Montagem da Exposigao «Museus Portugueses», no Museu Etnografico 
Nacional, oferecida a Direcgao Geral da Cultura da Guiné—Bissau pela 
Comissao Nacional Portuguesa do ICOM. 
Lago perto de Bambadinca. 
«Cump6», danga tradicional mucgulmana (fula e mandinga), no Instituto 
Nacional das Artes. 
Bailarina e musicos do «Ballet — Esta 6 a nossa Patria amada», actuando 
no Instituto Nacional das Artes. 
Visita de trés membros da Direcgao do ICOM/Portugal ao Centro Missiona- 
rio de Cumura (Leprosaria), acompanhada pelo Director do Centro e pelo 
Vigario Geral do Diocese de Bissau, Rev.° P. Jodo Vicente. 
Aspecto parcial do Centro de Cumura. 
Mesquita de Bafata. 
Fabrico artesanal de tachos de aluminio, obtido com o aproveitamento de 
latas de sumos inutilizadas. 
No autocarro, em viagem a Bafata e Gabu. 

16 e 17. Aprendendo a utilizar o pilao. 
18 e 19. Tecelao, em Bafata. 
20. 
21s 

Banca de panos de pente, em Bafata. 
Alfaiates, trabalhando numa varanda, em Bafata. 

22 a 25. Visita a uma tabanca, perto de Gabu; em primeiro plano a Dr.? Ana 
Duarte. 
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MUSEU E IDENTIDADE NACIONAL 

Leonardo Cardoso 

Director do Museu Etnografico Nacional 

da Guiné-Bissau 

Uma reflexao sobre 0 tema nos conduz a passagem, ainde que breve, 
pois nao constitui nosso objectivo, pelos conceitos de museu e de Identidade 
Nacional que, no quadro de realizagao do Encontro, «Quels musées pour 
l'Afrique? Patrimoine en devenir» se pretende cultural. 

A abordagem do tema leva—nos necessariamente a levantar uma série 
de questées julgadas pertinentes e que, se para os quais foram encontradas 
respostas, chegaremos, certamente, a correlagao entre os dois conceitos que 
se apresentam como tema deste nosso trabalho. 

Nessa linha de pensamento, as primeiras interrogacdes que gostariamos 
de colocar sao: O que é 0 museu? o porqué da sua criacado? quais as suas 
fungdes? 

Sem querermos entrar em muitos pormenores sobre os conceitos, 
tipologia e evolucdo dos museus, devemos simplesmente dizer que, indepen- 
dentemente da época em que nos situamos, eles foram criados ou melhor, 
apareceram com objectivo de mostrar algo a alguém. 

Repare—se bem que, dissemos mostrar algo, significando que, pomos de 
lado o qué concretamente; reliquias, objectos preciosos, objectos de grande 
valor estético, etc. 

Quaisquer que foram os casos, sdo lugares onde nés podemos encon- 
trar, apreciar e conhecer os resultados de uma produgao seja ela humana ou 
da natureza. | 

Uma leitura sincrénica, e onde se faga toda a abstracgdo sobre a sua 
fungao social e seu contetido, sé nos conduz a ilagdo de que 6 um sitio onde 
podem ser encontrados objectos e simplesmente objectos. 

Porém, isto nos faz pensar ainda uma outra coisa. Sera que os objectos 
falam por si sds? 

Que tipo de mensagens sao veiculados pelos objectos? Para que servem 
Os museus? Para que publico e com que objectivos os criamos? Que objectos 
devem entrar e consequentemente fazer parte das coleccdes dos museus? 

Hoje, em que o movimento museoldgico se encontra em expansao e 
desenvolvimento, momento em que quotidianamente aparecem novos museus 
esta série de quest6ées levantadas nos faz pensar que uma das primeiras 
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preocupacoées a ter em consideragdo quando da criagao de qualquer museu é 

que tipo e com que objectivo. 
Uma pequena reflexao acerca dos tipos de museus. 
Em muitos dos nossos documentos lemos frequentemente museus de 

etnografia, de arqueologia, de historia. Agora perguntamos, sera que os objectos 
encontrados em escavagéoes arqueoldgicas, por conseguinte colecgées ar- 
queoldgicas, deixam de ser etnograficas ainda que testemunhos da cultura de 
um determinado povo ou grupo étnico ou sera que, nao sao meios através dos 
quais podemos eventualmente reconstituir a historia desse povo? Deixemos, 
porém, estas breves considerag6es a reflexao. 

Apropésito dos museus de etnografia, das grandes lacunas de etnogra- 
fia entendida como ciéncia que estuda a cultura, o modo de vida, os habitos e 
costumes de uma comunidade Arnold Van Gennep escreveu «Les trois quarts 
des musées ethnografiques, sinon davantage, ne répondent nullement au 
programme et aux besoins de I’etnographie telle qu’ion commance a la com- 
prendre maintenant. Je ne fais pas tant allusion aux divers systémes d’arran- 
gement des objects qu’a l’esprit qui anime les conservateurs qui les font 
acheter, les explorateurs quiles collectionnent et le public qui vient les regarder. 

Les musées d’ethnographie et de folklore c’est l’ethnographie des po- 
pulations de I’Europe, pas autre chose — provienent des «cabinets de curiosi- 
tés» constitués depuis trois siécles par des princes, par des riches amateurs, 
par des explorateurs, des officiers de marine et des comercants coloniaux. De 
cette origine, il leur est resté: 1.” la tendance a rechercher ce qu'on nomme de 
belles piéces, ou des piéces de musées et des objects qui ont une valeur mar- 
chande intrinséque et manifeste. or ce doit é6tre la le but des musées de beaux- 
arts et d’arts et d'art industriel; 2° rechercher des piéces anciennes et rares, ce 
qui est contradictoire avec l’esprit de l’ethnographie, qui veut l’actuel, et si 
possible le neuf et ce doit étre l'apanage des musées historiques et archéolo- 
giques. 

Je sais bien que peu a peu tous les musées affranchissent de la manie 
des piéces exceptionnelles, et réservantune place honorable aux petits tessons 
de poterie, aux fragments de tissus, aux esquisses des peintures aux maquet- 
tes des scultures. Et je sais aussi que les musées ethnographiques ont avant 
tous les autres perdu la superstition de 1.% piéce individuelle et rare pour tendre 
a constituer des séries». 

Mais a frente, ele considerou que: «La superstition de l’'antique et de 
l'ancient, gouverne encore I’esprit de immense majorité de nos conservateurs 
et plus encore celui de membres de commissions de contréle. Si on présente 
a ceux-—ci des objects neufs, ils croient qu'on se moque d’eux et refusent l'acha 
que ce méme object soit couvert de négre ou chinoise, il acquit aussitot a leurs 
yeux, et sans doute aussi a leur odorat, une valeur marchande et scientiphique 
supérieurs. Or, si dans les deux cas la technique de fabrication a été la méme, 
le savant a tout avantage a pouvoir étudier un object neuf, dont aucune 
particularité n’aura été modifiés par les diverses causes d'usure.» 

Nao obstante esta citagao dizer respeito aos museus de etnografia a 
crise da etnografia de uma forma geral, quer nos parecer que é um exemplo 

totalmente aplicavel ao tema em discussdao, pois demonstra que, quando se 
trata de apresentagao dos testemunhos da cultura material e porque nao, es- 
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piritual, ou de um povo ou comunidade, nao se pée a questao desse objecto ser 
velho, ou estar fora de uso ou de ainda pertencer ao passado desse povo. 

Se, de facto, o problema da identidade do individuo, duma comunidade 
ou de um povo fér um problema de particularidades individuais ou de um con- 
junto de elementos intrinsecos ao individuo ou comunidade, elementos esses 
que, os permitiu distinguir dos demais, entéo, os museus devem ser um veiculo 
de transmissao de conhecimentos e um meio através do qual preservarmos 0 
que é nosso, portanto o que nos difere dos outros. 

Os museus sao chamados a cumprir essa fung¢ao sobretudo quando 
tomamos em consideragao a propria dinamia da cultura que 6 um elemento de 
expansao, em desenvolvimento, cuja caracteristica fundamental é a sua intima 
ligagao, da dependéncia e da reciprocidade, com a realidade econémica e 
social do meio, com o nivel das forgas produtivas e modo de produgao da 
sociedade que a Cria. 

Acultura, junto da historia, reflecte acada momento, a realidade material 
e espiritual da sociedade, do individuo e do homem ser social, que aos conflitos 
que Os opdem a natureza e aos imperativos da vida em comum. 

Qualquer que seja a vocagao de um museu, ele nao deve discutir estes 
aspectos 0 que, significa que, no cumprimento de uma das suafungdes que 
é a preservacao e valorizacao da cultura de um povo ou de uma comunidade 
todos os valores devem ser divulgados quer dizer, fazer parte das colecgées; 
por valores entendemos, tudo quanto foi produzido, reflectindo o estado de evo- 
lugao e desenvolvimento de uma cultura determinada. 

A nosso entender, é esta a relagao entre o Museu e a identidade na- 
cional. 
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CONTRIBUICAO PARA O ESTUDO DA MUSEOLOGIA 
NA GUINE-BISSAU 

Armando Tchoba 
Técnico do Museu Etnografico Nacionai 

da Guiné-Bissau 

A Juventude da Ciéncia museoldgica, pelo menos, na Republica da 
Guiné-Bissau e a necessidade de sensibilizagao da classe intelectual na 
investigagao nesse dominio como ramo do saber humano, constituem no fundo 
a razao desta comunicacao. Isso porque se é verdade que Museu é antes de 

mais um centro privilegiado de investigagao e fonte para confirmagao de 
conhecimentos tem como outras ciéncias o devido direito de zelo e respeito. 

Minhas senhoras e meus senhores, a ideia de criagao dos Museus 
destinados ao arquivo, conservacao e exposicao dos mais expressivos do- 
cumentos museoldgicos dos nossos paises nao foi dos tempos recentes, ela foi 

sequéncia de um projecto que teve como ponto de partida a intencao de criagao 
do Museu do Ultramar Portugués. 

Esse projecto de criagao do Museu do Ultramar Portugués, na Metrdépo- 
le, em que se encontrava empenhado dignamente o Museu da Sociedade de 
Geografia de Lisboa, segundo afirmam os escritos, foi em 1838 paralelizado 
como de criagao dos Museus no proprio Ultramar, ideia defendida na altura por 
Sa da Bandeira, no tempo Ministro do Ultramar. 

Porém apesar dessa ideia ser pertinente, o Governo colonial estava 
lucido de que para assegurar a criagao de uma instituigao sensivel desta 
natureza eram necessarios certas condic6es indispensaveis que garantissem 
a Sua existéncia como tal. 

Pois para o Museu nao basta s6 0 edificio, exigia assim uma ocupagao 
efectiva de cada provincia que estava sob administragao Portuguesa, exigia 

. pessoas preparadas para Ic » ar avante o projecto a partir do conhecimento da 
realidade sdécio—politica e cultural que se ia ilustrar e documentar. 

Para efeito, o Homem Portugués de entao seguiu a ldgica de que para 
dominar é melhor conhecer. 

Duvido, por isso, nao serem essas as raz6es que justificaram em parte 

a juventude da Museologia nos Paises a que pertencemos hoje. 
Depois dos anos ocorridos e associado ao periodo em que a propria 

conjuntura politico-mundial se aquecia em Africa, particularmente, com o fim 
da 2.? Guerra Mundial, periodo caracterizado pela emergéncia de organizacées 
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que defendem a pessoa humana como digna de respeito no seu todo, a pre- 

senca Portuguesa no Ultramar, suponho, ter alterado um pouco arazao da sua 

existéncia, envergando—-se mais nas actividades de que nos interessa hoje 

falar. 
O feliz periodo de 1945 a 1947, calhou na Guiné no governo do Senhor 

Comandante Sarmento Rodrigues, homem de inteligéncia que por destino da 

Historia representou a governacao do Império Colonial Portugués na Guinée do 

passado. 
O Boletim Cultural da Guiné Portuguesa criado em 21 de Junho de 1945 

eo Centro de Estudos da Guiné Portuguesa em3 de Dezembro do mesmo ano, 

documentam no aspecto Cultural da Guiné, uma das grandes realizagoes que 

nao deixam desaparecer na nossa historia, a contribuigao desta figura do 

periodo da colonizagao e do inicio da Museologia na Guiné—Bissau. 

Na verdade, 0 entao Centro de Estudos da Guiné Portuguesa tem até 

hoje documentos interessantes que podem dar grande e valioso alicerce aos 

estudos sobre a Guiné. 
Dos grandes investigadores que escreveram sobre a Guiné sob a 

Coordenacao do Centro, fago mengdo a obra do Eng. Amilcar Cabral sobre 

entao. 
O Eng. Amilcar Cabral, numa das suas rubricas do Boletim Cultural, 

sobre Agricultura e Silvicultura com preocupagao social, escreveu sobre re- 

censeamento agricola, mecanizagao da agricultura (tema de grande oportuni- 

dade) e utilizagao da terra na Africa Negra. 

Citando Teixeira da Mota, Amilcar Cabral foi, na Guiné, segundo creio, 

0 primeiro agrénomo a chamar a atencao para a importancia dos sistemas de 

agricultura indigenas, fim de citagao. 
S4o outros nomes dignos de mengdo os de Anténio Carreira, Teixeira 

da Mota, Fernando Rogado Quintino, Artur Augusto Silva, Jodo Tendeira, An- 

ténio da Cunha Taborda, e tantos que contribuiram para promogao do Centro 

de Estudos da Guiné, deixando trabalhos de importancias singulares para 0 

conhecimento do passado e a reconstrugao da histéria da Guiné dos nossos 

dias. 
Obviamente, tinha que ser este Centro de Estudos 0 motor principal para 

afirmacao cientifica do futuro museu da Guiné, pois a importancia desse Centro 

foi manifestamente sentida por seu criador, Sarmento Rodrigues, num discurso 

que fez no acto da tomada de posse da segunda Comissao Directiva do Centro 

em 1947 que cito «Em todos os empreendimentos tenho procurado criar be- 

neficios com caracter de permanéncia [...] uma verdadeira obra util tera de 

perdurar pelos tempos». Este pensamento consubstancia na consciéncia firme 

de firmeza dialéctica do centro face a qualquer estudo posterior a que se podia 

vir a interessar fazer na Guiné. 
Presumo que a par dessas ideias que se deu cumprimento a legislagao 

do Império Colonial Portugués de entao criando o Museu da Guiné Portuguesa 

em 1946, assegurado juridicamente pelo artigo 1.° do Decreto n.° 36.639 de 29 

de Novembo, com sede em Bissau. 
Criado sob 0 citado preceito, (art.2 1.2 do Dec. 36.639 de 29.11.1946),0 

Museu da Guiné Portuguesa vem a fazer parte da «diminuta» lista dos Museus 

Ultramarinos Portugueses na altura. Na Metropole: Museu da Sociedade da 
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Geografia de Lisboa. Em Angola: Museu do Dundo (propriedade da Companhia 
de Diamantes de Angola) e o Museu de Angola, instalado em Luanda. 

Criado assim o Museu da Guiné Portuguesa como uma das fases do 
cumprimento da agenda das realizagdes do V Centenario da descoberta da 
Guiné e por forca legal da Portaria de 20 de Maio de 1948, procedeu-se a 
organizagao do mesmo. Eram quatro secgcdes que compunham o Museu: a 
seccgao de Histdria; a seccao da Etnografia; a das Ciéncias Naturais e a da 
Economia. 

Como anexo funcionaram uma biblioteca e um centro de Arquivo His- 
torico. 

De «grosso» cito as definig6es que seguiram a organizacao das referidas 
seccoes: 

1 — ASecgfo da Histéria do Museu da Guiné Portuguesa respon- 
sabilizava—se pela recolha e documentagao dos aspectos 
historicos da Guiné que ilustravam o desenvolvimento espi- 
ritual e progresso material de Guiné através dos cinco 
séculos da soberania Portuguesa. 

2 — A Secgao da Etnografia foi constituida por todos os objectos 
que 0 nosso povo chamado indigena usassem em qualquer 
dos ramos da sua actividade, na sua vida econémica, familiar 
e nos costumes. 

3 — A Seccao das Ciéncias Naturais — foi constituida pelos re- 
presentantes da fauna, da flora, da mineralogia e da geologia 

de toda a colénia. 
4 — ASeccao de economia do Museu destinava—se a coleccionar 

e expor 0 mostruario completo dos elementos econdmicos 
integrantes da economia da Guiné. 

Minhas Senhoras e meus Senhores: 

O povo da Republica da Guiné—Bissau descontente com a presenga 
colonial assegurada numa justificagao politica inconsistente organiza a luta 
contra os postulados da colonizagao autoproclamando a sua Independéncia 
Nacional em 24/9/1973, e por pressao legal da comunidade internacional 
Portugal reconhece «Dejure» em Setembro de 1974, em Argel, o Estado da 
Guiné-Bissau. 

Apoés este reconhecimento juridico—politico de Portugal o Museu da 
Guiné-Bissau, museu da entao Guiné Portuguesa, passa a assumir uma outra 
‘responsabilidade perante a formacgao da nova nagao, essa responsabilidade 
foi-lhe entregue em Outubro de 1974, altura em que se fez a entrega Oficial da 
Instituigao. 

Infelizmente, as preocupacées centrais de novo Estado nao se centra- 
ram contudo nos sectores vistos como de pouco realce social como 6 0 caso 
da chamada area improdutiva, e adicionada a problematica de escassez de 
estabelecimentos adequados para os diferentes departamentos de Estado, foi 
ordenado em 1975, por determinacao superior do Governo, a entrega de edi- 
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ficio do Museu num prazo lamentavelmente curto, onde em seguida viria a ser 
alterado o plano arquitectonico para que fora concebido, adaptando-o as exi- 

géncias do Ministério dos Negocios Estrangeiros. 
Sem alteragdo dos objectivos para que fora criado, embora adaptado ao 

espaco geopolitico nacional, o Museu continuou a reger-se pelo Decreto 
n.° 36.639 de 29/11 através da lei 1/73 de 24 de Setembro. 

Nao obstante as mudangas constantes e consequentes diminuigdes das 
suas admiraveis colecgées, o Instituto de Investigacao Cientifica (que supo- 
nho) no lugar do Ex—Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, continuou a pro- 
porcionar convivio intelectual de grande respeito. Lembro por exemplo o 
seminario organizado em 1977 cujo lema era «Regresso as Fontes» e tantos 
outros encontros de caracter formativo onde se discutiam temas que até 
mexiam com as sensibilidades politicas do entao Governo. 

Com a destituigao do 1.° Director do Museu em 1977, acelera—se mais 
© vergonhoso desaparecimento sem conta dos objectos do Museu. 

Do Festak realizado em Lagos (Nigéria) em 1977 para onde foram mais 
que duas dezenas de objectos, de que so regressaram dois (Ninte kamatchol 

e Nkala) e um festival realizado num dos Paises da América Latina, que nao 
fago ideia, em que foram levados duas toneladas de objectos cujo paradeiro 
nao se veio a conhecer depois, justificam por siso 0 pouco mais de uma dezena 
de objectos que herdamos do antigo Museu da Guiné. 

Foram criadas instituig6es no dominio da Cultura como é 0 caso da 
Comissao Nacional da Cultura para suprir, em meu entender, a crise no sector 
e imprimir nova dinamica, porémcomalgumas realizagdes, mas nao conseguiu 
no campo da Museologia erguer algo de interesse do conhecimento publico 
contudo tendo o seu apoio legal na resolugao do Conselho Superior da Luta de 
27 a 31 de Agosto de 1976. 

Em 1980 —a situacao politica adquiriu nova interpretagao e o Museu no 
dizer do seu 1.° Director nacional mereceu frequentes interrogacédes do seu 
estado pelo novo chefe do Governo, apesar daquele estar parado do exercicio 

das suas fungées. 
A partir deste ano, quer me parecer, que cessou 0 desaparecimento das 

colecgées do Museu, pois em Novembro de 1984 — nasce o actual INEP 
desligado fisica.e administrativamente do Museu e da Cultura onde o resto das 
colecgées da Biblioteca e do Arquivo do entao Centro de Estudos da Guiné 
Portuguesa encontram salvadas das mas intencdes pessoais. 

E sob tutela da Direcgao Geral da Cultura é criado nos finais de 1985 um 
projecto do Museu que mais tarde veio a chamar—se Comissao Instaladora do 
Museu. A Comissao assim criada com reduzidos elementos sem meios 
financeiros adequados a realizagao de grandes esforc¢os, foi objecto de apoio, 
por vezes pontuais, de Organizagdes Governamentais Nacionais e Internacio- 
nais sensiveis a cultura e aos Museus. 

A Equipa da Comissdao Instaladora do Museu estava convicta de que 
existe uma necessidade de fazer a sociedade guineense passar a ver 0 museu 
nao como uma instituigao estatica e morta; para isso arrancou com a recolha 
de mais pegas que se julgou necessaria e oportunae organizar nao so na capital 
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(Bissau) como no interior da Guiné-Bissau e no Estrangeiro, Exposicdes 
Itinerantes como forma de sensibilizagao em massa. 

Esta aposta nao foi facil, mas a sua realizacao constitui motivo de gran- 
des significados no contexto nacional particularmente. 

Foram feitas nas duas cidades de interior (Catié e Cacheu) Exposicdes 
Itinerantes intituladas Téxtil e Tinturarias da Guiné-Bissau, exposicé6es que 
conseguiram testemunhar o papel vivo e educativo do Museu na sociedade. 

Mas nao ficamos so no Pais como cumprimos a articulagao histérico—cultural 
com os nossos dois paises vizinhos, Senegal e a Gambia, levando a efeito, em 
Novembro e Dezembro de 1987, uma importante Exposicao Téxtil nas cidades 
de Dakar, Banju e Ziguinchor, financiada pela Fundacao Ford. 

Ex. mos Sr.as e Srs. 

Inaugurado em 31 de Maio de 1988, o Museu Etnografico Nacional 
nasce emsintoniacomo art.° 17.°, n.° 1 daconstituigao da Republica da Guiné- 
Bissau, regido contudo, ordinariamente pela lei 1/73 da A. N. P. realizado em 

Boé no dia 24 de Setembro de 1973. Pois, alei 1/73 de 24 de Setembro manda 
aplicar toda a legislagao colonial nao contraria a soberania nacional, aos 
principios do P. A. |. G. C. e de forma directa ou indirecta aos bons costumes 
guineenses. 

Visto isto 6 na auséncia dum diploma legal ordinario que revoga o 
Art.° 1.° do Decreto 36.639 de 29 de Novembro que se pode concluir que até 
esta data o Museu Etnografico Nacional continua a afirmar—se juridicamente 
com 0 citado preceito colonial, facto que fazendo uma confrontacao da sua 

definigao actual leva—nos a constatar uma contradigao referente ao Estatuto 
juridico de que goza o entao Museu da Guiné Portuguesa. 

A aplicabilidade que tem a lei 1/73 de 24 de Setembro torna-se ainda 
mais explicita ainda quando se assiste em 1975 a criagao do Museu de Lutade 
Libertagao Nacional pela lei 7/75 de 10 de Maio que na anterior constituicao 
tinha apoio nos arts. 28.2 e 29.2 

Mas nessa deliberagao governamental nao se vé algo relacionado com 

o Museu da Guiné Portuguesa pois as bases que sustentam a sua criagdo sao 
Claras na definigao dos seus estudos. 

Como as preocupagées nao cessam por parte das autoridades nacionais 
competentes de Estado em matéria da proteccao do patriménio Cultural 
_Nacional, o MEN, uma consubstanciagao do produto da elaboragao espiritual 
do Homem Guineense no decurso da histéria, aguarda dias melhores em que 

sera revestido da pessoa e natureza juridica. 
Esta, minhas Senhoras e meus Senhores, foi a contribuigao resumida 

que julguei util dar ao futuro interessado no estudo das questées ligadas ao 
Museu na Republica da Guiné-Bissau. 
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MISSOES DE COOPERAGAO COM A REPUBLICA 
DA GUINE-BISSAU NAS AREAS DO PATRIMONIO 

CULTURAL E MUSEOLOGIA 

Mario Moutinho, 

Professor na Universidade Aut6énoma Luis de Camées 

e Antonio Nabais, 

Técnico Superior do Instituto Portugués de Museus 

1. Desde 1988, Portugal tem desenvolvido, nos dominios do patrimdnio 
cultural e da museologia, um conjunto de acgdes de cooperagao com a 
Republica da Guiné—Bissau através da participagao de varios organismos, tais 
como Secretaria de Estado da Cultura, Instituto Portugués do Patrimonio 
Cultural, Direcgao Geral da Cooperacgao, Centro Cultural Portugués (Bissau) e 
MINOM (Movimento Internacional para a Nova Museologia). 

2. O projecto de cooperacao nas areas do patrimdnio cultural e museo- 
logia, que esta integrado no Plano de Desenvolvimento Cultural da Secretaria 
de Estado da Cultura, Juventude e Desportos da Republica da Guiné—Bissau, 
tem sido apoiado e acompanhado técnica e cientificamente pelo MINOM. Este 
movimento internacional tomou como directriz principal, no desenvolvimento 
deste projecto, uma museologia participativa, prestadora de servicos a comu- 
nidade, intervindo em todos os sectores de actividade, no sentido de promover 
0 desenvolvimento e bem estar dos cidadaos. Temos seguido uma pratica 
museoldgica que nao impde modelos; é, antes de mais, uma metodologia que 
tem orientado toda a intervengao, quer formativa quer informativa. 

3. O sucesso deste projecto deve—-se, sobretudo, ao dinamismo da 
equipa local da Secretaria de Estado da Cultura, Juventude e Desportos, 

Direcgao Geral da Cultura, Museu Etnografico Nacional e dedicagao dos mem- 
_bros do MINOM que assumiram os encargos de cinquenta por cento das 
miss6es, de entre as 28 realizadas nos ultimos 3 anos. 

4. O trabalho realizado compreendeu projectos perfeitamente defini- 
dos, quer quanto a sua dimensao quer quanto a sua duracao. Realizaram—se 
seminarios, sob a coordenagao ou monitoragem do MINOM: 

— Sensibilizagao a Animagao Cultural, em 1988 
— Museologia e Patriménio, em 1990 
— Artesanato e Patrimonio Cultural, 1991. 
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Em 1989, o MINOM participou na criagdo e programacao do Centro de 

Recursos Culturais (C. R. C.), servigo na dependéncia da Secretaria de Estado 
da Cultura da R. da G. B., como objectivo de implementar o Plano Nacional de 
Desenvolvimento Cultural, em especial nos campos de formacdo e do apoio 
logistico. No Ambito deste servicgo, o C. R. C. dispde no exterior do Pais, de dois 
gabinetes de apoio criados para o efeito pelo MINOM: em Lisboa, em Portugal 
e em Montreal, no Canada. 

Aparticipagao e apoios foi—se diversificando, conforme as necessidades 
e iniciativas da Secretaria de Estado da Cultura, Juventude e Desportos, 
nomeadamente na montagem da exposicao permanente do Museu Nacional 
de Etnologia, no programa da necessidade de espacos do INA (Instituto 
Nacional de Artes), Centro de Etnomusicologia e orientagdes e metodologia do 
programa do Museu Nacional da Republica da Guiné—Bissau, na promogao de. 
estagios para técnicos auxiliares de museografia, efectuados em museus 
portugueses (Museu Antropolégico de Coimbra, Museu de Monte Redondo, 
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Ecomuseu Municipal do Seixal e 
Museu de Mértola), projecto de arquitectura e de engenharia para o centro de 
Etnomusicologia, projecto de arquitectura para a renovacao e ampliacao do 
INA e das instalagdes do Centro de Recursos Culturais e projectos para centros 
sdcio—culturais rurais a instalar nas delegacées regionais. 

Apos a avaliagao dos recursos — humanos e materiais — dos servicos 
dependentes da Direcgao Geral da Cultura, realizada em 1989, foi elaborado 
um programa de formagao para ser desenvolvido em trés niveis: 

— Nivel 1 — curso de formagao basica — «Agente Cultural», comas se- 
guintes disciplinas: 

* Introdugao a Cultura Guineense 
¢ Historia e Geografia da R. da Guiné—Bissau 
* Introdugao ao Patriménio Cultural 
* Lingua Portuguesa 

— Nivel 2 — cursos de formacao especializada — «Técnico Cultural», 
compreendendo trés momentos: 
Primeiro: formagao tedrica-pratica nas seguintes areas: 
* Museologia (Introdugao) 
e Animagao Cultural 
* Meios Audio—Visuais 
¢ Lingua Portuguesa 
¢ Patrimdnio Cultural 

Segundo: Trabalho Pratico — Estagio. Seminario. 

Terceiro: formagao tedrica—pratica nas seguintes areas: 
* Museologia (Introdugao) 
e Animagao Cultural 
¢ Administragao e Gestao 
¢ Meios Audio—Visuais 
e Lingua Portuguesa 

— Nivel 3 — curso de Formacao de Formadores — «Formador Cultural» 
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De facto, foi a formagaéo de quadros que mereceu maior atencao. 
Representou um enorme esforgo financeiro para a Secretaria de Estado da 
Cultura da R. da G. G., pesando 20% no seu orcamento paracobriras despesas 
com bolsas para os alunos, material didactico e remuneracao dos professores 
guineenses. Para além de funcionarios da Direcgao Geral da Cultura que tra- 
balham em Bissau, frequentaram os cursos de formacgao os delegados regio- 
nais a quem cabe um papel importante na salvaguarda dos valores culturais 
guineenses e na execugao de tarefas de animacao cultural. 

A participagao do MINOM, traduz—se em colocar a disposicao da Se- 
cretaria de Estado da Cultura, Juventude e Desportos da R. da Guiné—Bissau 
as competéncias humanas e profissionais que possam servir os projectos de 
iniciativa e responsabilidade local integrados no Plano Nacional de Desenvol- 
vimento Cultural. 

Em termos de cooperagao, entendemos que as decis6es s4o da exclu- 
siva responsabilidade local e que o trabalho desenvolvido pelos cooperantes 
apenas se destina a facilitar a boa execugdo dos projectos e aprofundar os 
lagos de intercambio cultural. Nao sera durante curtas miss6es que poderemos 
pretender saber o que de melhor se deve fazer pelo desenvolvimento dos 
PALOPs. NAo se trata de uma falsa modéstia, mas de uma percep¢ao realista 
da cooperacao. 

Esta atitude identifica-se com a ideia que temos da fungao que compete 
ao musedlogo, que entendemos como um facilitador e nao uma pessoa que 
assume 0 poder de decidir sobre as consciéncias e necessidades de uma 
comunidade para a qual presta servico. 

Fomos sempre recebidos com muito carinho e amizade, criando as 
excelentes relagdes de trabalho. Foi esta situacdo que alicercou e viabilizou 
todo o trabalho que tem sido realizado, desde ha trés anos. 

Estamos certos que para aqueles que quiserem participar no estreita- 
mento de relagdes pessoais ou institucionais entre os museus dos paises de 
Lingua e Comunidade Portuguesa é este tipo de principios que irao encontrar 
€ que Se traduzirao num enriquecimento mutuo. 

Neste contexto torna-se dificil para nds dar uma resposta a quest6es 
«QUE MUSEUS PARA AFRICA». Aceitamos 0 privilégio de reflectir em 
conjunto com os nossos colegas africanos. 
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A POLITICA DE IMPLANTAGAO DE UM MUSEU DE LUTA 

DE LIBERTACAO NACIONAL NA GUINE-BISSAU 

Vicente Correia, 
Técnico da Direcgao Geral 

da Cultura da Guiné—Bissau 

OP.A.1. G. C. criado a 19 de Setembro de 1959 em Bissau, depois de 
dezoito anos da sua existéncia conquistou oficialmente as independéncias da 
Guiné-Bissau e Cabo-Verde. Estes anos de luta constituem um elemento 
capital da historia do nosso pais e serviram para a formacao da unidade 
nacional e que deu origem a politica do desenvolvimento do Pais. Portanto, o 
Museu da Luta de Libertagao Nacional inscreve—se naturalmente nas linhas da 
politica cultural definidas logo apds a independéncia. 

A ideia da criagao do Museu de Luta de Libertagao Nacional surgiu nas 
alvoradas da independéncia da Guiné-Bissau e que viria ser reafirmada pela 
Legislatura da Assembleia Popular em 1975. 

Os objectivos fundamentais da criagao desse Museu insere-se: 

1.° — Assegurar a recuperagao e aconservacao dos objectos, do- 
cumentos e vestigios que témostracos da luta de libertagao 
nacional e também a colecg4o dos materiais capazes de 
facilitar a reconstituigado histérica dessa luta; 

2.°— Este Museu, em colaboragao com o Museu Etnografico 
Nacional e as outras instituig6es de pesquisa assegurariam 
a autenticidade dos seus objectos; 

3.°+— Estudar todos os vestigios dessa luta tendo em vista vul- 
garizar 0 conhecimento da luta de libertagdo nacional. 

O Museu como uma instituigao social reconhece-se pela sua especifici- 
dade e singularidade alias, essa particularidade dos museus consiste na 
unidade das suas fung6es a saber a representatividade das suas coleccées, 

pesquisa cientifica, instrugao e educagao. Esta particularidade predominou o 
papel dos museus na sociedade contemporanea, 0 seu aproveitamento nos 
interesses da ciéncia e cultura, educagao nacional, da instrugao, da propagan- 
da e das tradigdes populares. O Museu possibilita contactos imediatos com as 
fontes primarias de conhecimento e informagao diferentemente dos demais 
meios de comunicagao que representa a sua especificidade e eficiéncia 
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   excepcional. A autenticidade dos objectos expostos nos museus, caracteriza- 
-se pela mensagem e pela capacidade de despertar as emogoes profundas e 
intensifica a percepgao e assimilagado de informacées, contribuindo assim 
activamente para a formacao do individuo. 

Estas qualidades especificas manifestam—se sobretudo no contacto 
com as reliquias exclusivas e objectos pessoais pertencentes ao militante 
n.° 1 e fundador da nossa nacionalidade Cda. Amilcar Cabral e aos herdis e 
combatentes cujos nomes entraram na historia da luta de libertagao nacional 
do povo guineense. 

Os objectivos a serem expostos nesse Museu sao aqueles que tem um 
valor capaz de caracterizar as condigdes e as etapas marcantes da luta de li- 
bertagao nacional e esses objectos vao desde as armas, uniformes dos guer- 
rilheiros, artigos (utensilios) dos combatentes, folhas edicdes do P. A. |. G.C., 
documentos escritos, objectos que marcam a vida do Cda. Amilcar Cabral, etc. 

Para a materializagao dessas ideias (criagao do Museu) foram organiza- 

dos um volume consideravel de documentos escritos, produzidos durante a luta 
de libertagao nacional e que constituem o Arquivo Histdrico do P. A. 1. G. C. 
Também nesse quadro temos a nossa disposigdo alguns objectos de uso pes- 
soal do Cda. Amilcar Cabral apesar das mas condigdes em que se encontram 
na sede do P.A.1.G. C. 

No cumprimento da decisao emanada do II Congresso Extraordinario do 
P.A.1. G. C., realizado no principio do ano em curso, foi criada uma Comissao 
Instaladora desse Museu dirigida pelo Director do Museu Etnografico Nacional 
e que integra os técnicos desse Museu e elementos das FARP. Apesar das 
enormes dificuldades verificadas ao longo do nosso trabalho, a comissao 
conseguiu inventariar provisoriamente 84 pegas entre elas os objectos pes- 
soais de Amilcar Cabral que se encontram ainda nos depésitos dos aquartela- 
mentos de Bissau e do interior do Pais, por falta do local de estocagem dessas 
pecas. 

Para nos torna—se absurdo falar da experiéncia do Museu da Luta de 
Libertagao Nacional na Guiné—Bissau dado que esse existe praticamente. Por 
outras palavras 0 nosso museu nao apresentou uma exposigao porquanto é 
uma instituigao que o publico desconhece até hoje. 

Atitulo de informagao queremos dar a conhecer aos participantes desse 
encontro que o edificio escolhido para a instalagado do Museu abrigava o 
primeiro governador da era colonial o que demonstra os valores histdrico 
associados. Por varias ordens, sobretudo econémica, arestauracdo do referido 
edificio com vista a adapta—lo as condigdes de um museu, n4o foi concluida e 
demais 0 projecto da criagcdo desse museu carece de pessoal técnico, capaz 
de assegurar os trabalhos museoldgicos. 

Entretanto, sao de sublinhar aqui as dificuldades financeiras que com- 
prometeram os trabalhos do museu e levaram a paralizagao total das obras de 
restauragao do edificio e por consequinte da comissdo instaladora.   



A ARQUITECTURA DE MUSEUS 
Ou que museu para a Guiné—Bissau? 

Flavio Lopes 
Director do Departamento de Arquitectura 
do Instituto Portugués do Patriménio Cultural 

E esperado que 0s arquitectos inventem a forma dos museus, sobretudo 
no caso de edificios construidos de raiz, mas a intervengao do arquitecto sé é 
possivel depois de um dificil e demorado trabalho ao qual poderei chamar a 
construgao do conteudo do museu. 

A arquitectura 6 apenas uma forma, mais ou menos atraente, simbdlica 
ou adaptada mas nao é 0 objectivo a atingir. 

O Museu Nacional da Guiné—Bissau possui instalagdes provisdrias e 
objectivos ambiciosos que uma equipa jovem e dedicada tenciona concretizar. 

Para cumprir os objectivos 
— Recolher, conservar, preservar e divulgar a cultura do Pais —o Museu 

apresenta necessidades que as actuais instalag6es, no Complexo Escolar «14 
de Novembro» em Bissau, nao conseguem satisfazer. 

Ha entéo que equacionar as necessidades sectoriais, ponderar as 
disponibilidades e perspectivar as solugées. 

A recolha, investigagao e conservacao pressupdem necessidades em 
espacos e equipamentos idénticas a outros museus de outros paises, nomea- 
damente os portugueses, e dai a vantagem no intercambio de experiéncias. 

Mas a divulga¢do e a exposi¢ao colocam problemas unicos de arqui- 
tectura pois dependem da relagéo que o museu pretende criar com o seu 
publico. ; 

Para recolher, conservar e investigarexistem regras e processos aceites 
internacionalmente pois baseiam-se na experiéncia de milhares de museus 
mundiais, mas 0 tipo de divulgagao e de exposi¢do do espdlio de um museu, 
ou seja a relagdo do museu com acomunidade é algo que é geralmente definido 
pela criatividade dos seus responsaveis. 

Do ponto de vista arquitectdnico que tipo de museu podera ser criado em 
Bissau? 

E uma pergunta para a qual nado existem respostas univocas, pelo que 
tentarei analisar varias hipdteses possiveis. 

A primeira hipdotese sera a da cria¢ao de um edificio novo, construido de 
raiz para esse fim. 
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Existem vantagens técnicas nesta solucao pois todas as necessidades 

de conservacao, investigag¢ao e exposigao podem ser equacionadas a partida. 
Por outro lado sera mais facil prever uma construgdo faseada no tempo 

que va respondendo as necessidades sempre em mutacao. 
Veja—se que 0 caracter hoje essencialmente etndgrafo do Museu da 

Guiné-Bissau podera ganhar novas vocag6es e areas de estudo, nomeada- 
mente a divulgagao do patrimonio natural, artistico, etc. 

O problema fundamental sera como financiar uma construgao deste tipo 
e como manté-la em funcionamento. 

Mesmo faseando a construg¢ado estima—se que seria necessario um 
investimento inicial de cerca de 1 000 000 de délares e seria necessario dispor 
de uma verba anual nao inferior a 50 000 délares para manter o museu em 
funcionamento. 

Outra hipdtese seria encarar a adaptacao de um edificio ou estrutura 
antiga desafectada. 

Porém, em Bissau sao poucos os espacos reunindo as condicées ideais, 
nomeadamente de areas e de localizacao. 

Apenas algumas antigas instalagées industriais ou militares possuem as 
areas necessarias mas sera também necessario atender a localizacao pois 
para que 0 museu possa cumprir os seus objectivos deve ser acessivel ao 
publico ou através de transportes publicos. 

A terceira hipdtese tedrica de criagdo do museu com caracteristicas 
nacionais seria a de encarar um programa integrado de reabilitacao urbanistica 
do centro historico de Bissau —conhecido por Bissau Velho — com o 
aproveitamento turistico e cultural da fortaleza de Bissau — «Amura» na 
perspectiva de que as instalagées militares ai existentes se tornarao obsoletas 
a prazo. 

E uma hipdtese de execugao dificil, a prazo curto, atendendo aos meios 
existentes — financeiros e logisticos — para realizar um tal objectivo. 

Em qualquer dos casos é necessario perspectivar algumas questées: 
O programa de um museu, independentemente da sua dimensAo é hoje 

de uma grande complexidade técnica. 
Um museu ja nao é s6 um conjunto de salas onde se expdem objectos, 

é também todo um conjunto de equipamentos e de espacos complementares 
que contribuem para o grande objectivo de salvaguardar e divulgar aspectos da 
cultura de um povo. 

Um museu de ambito nacional, na Guiné—Bissau, devera dispor de 
meios para responder as necessidades: 

de investigagao e gestdo — laboratérios e gabinetes técnicos 
de conservagao e restauro — reservas e oficinas de restauro 
de exposic¢ao — areas de exposicao permanente e temporaria e ateliers 

de preparagao 
de animac4o cultural— biblioteca, lojas de artesanato, sala polivaiente 

para acontecimentos culturais, etc. 
Este ultimo aspecto da animagao cultural complementar 6 fundamental 

no caso de Bissau quer pela quase auséncia de espacos culturais quer pela 
justificada necessidade, em concentrar meios e esforcos de gestao. 

O edificio e 0 local deverao utilizar todos os argumentos para estabelecer 
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um didlogo efectivo com a comunidade mesmo que para tal seja necessario 
albergar no Museu actividades nao usuais, como é 0 caso da escola de danga. 

A adaptagao do edificio ou edificios ao clima sera condigao essencial 
para a sua manutengao. Se o clima apresenta factores agressivos para os 
objectos em reserva e em exposicao, como a poeira, a humidade, o calor, o sol, 
as térmitas, etc., entaéo ter-se—ao que projectar edificios que diminuam a 
agressividade desses factores, pois os sistemas tecnoldgicos de controlo das 
condig6es ambientais rapidamente devorariam o mais alargado dos orgamen- 
tos de manutengao. 

Durante a presente comunicacao abordei alguns aspectos que em meu 
entender deverao condicionar a criagao do futuro Museu da Guiné—Bissau. Nao 
posso, no entanto deixar de referir que a curto prazo deverao ser desenvolvidos 
esforgos no sentido de melhorar as instalagées existentes a fim de permitir 
prosseguir e alargar as acgdes de recolha e pesquisa iniciadas. 

45  





A GUINE-BISSAU NAS COLECCOES 
DO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 

Maria Celeste Rogado Quintino Costa Paiva 
Assistente no Instituto Superior de Ciéncias Sociais 
e Politicas e Investigadora do Instituto delnvestigacao 

Cientifica Tropical, Lisboa 

As colecgées etnograficas respeitantes a etnias da Guiné—Bissau exis- 
tentes no Museu Nacional de Etnologia datam, na sua maioria, da década de 
60 e inscrevem-se na ideia que norteou o Professor Jorge Dias e a sua equipa 
na criagao do entao Museu de Etnologia do Ultramar: «documentar a formacgao 
do povo portugués... e exprimir de maneira particular... os varios contactos que 
ao longo do tempo foi estabelecendo com os multiplos povos com que 
conviveu» (Dias 1964: 19)1. 

Sao, portanto, colecgdes que remontam a um passado recente e que 
revelam uma postura universalista e relativista cultural face a diferenca. 
Constituem, por isso, um testemunho do encontro e convivio de culturas que 
vale a pena inventariar, documentar e dar a conhecer, numa época em que se 
torna tao importante a cooperag4o entre povos que viveram um momento his- 
t6rico comum. 

Estas colecgdes etnograficas permitiram fazer chegar a um publico alar- 
gado aspectos da vida cultural de povos distantes que de outra forma perma- 
neceriam envoltos numa penumbra suscitadora da criacdo de imagens estig- 
matizadas da diferenga cultural. Puderam, assim, contribuir para a trocae 
Progresso de conhecimentos, para a promogao da identidade cultural e para as 
relagées interculturais (Bolton 1984: 32). 

Ao antropdlogo cabe langar um novo olhar sobre 0 que na sua sociedade 
existe desse mundo «outro» e tentar entender o que esses vestigios revelam 
do encontro e convivio de culturas diferentes, podendo o museu ser entendido 
como um espa¢o privilegiado de multiculturalismo (Reynolds 1983). 

Para o entendimento destas colecgdes etnograficas, procurar—se—a 
reflectir sobre diferentes tipos de quest6es, umas de ordem teérica outras de 
ordem mais etnografica. 

1 Parte deste texto foi desenvolvido a partir da Dissertagao de Mestrado (Veja—se Paiva 
1990). 
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Na abordagem de colecgdes etnograficas a primeira questao que se le- 

vanta diz respeito 4 prdpria definigao de colecgao etnografica. 

Uma coleccao etnografica é antes de mais um conjunto de artefactos 

representativos de um dado grupo social. Para que uma coleccao etnografica 

tenha valor cientifico tem que estar devidamente documentada com os dados 

do terreno e ser representativa da sociedade como um todo ou da parte que se 

pretende estudar (Griaule 1957: 29-30: 47: Bock 1969: 395). 

Perante este critério de cientificidade, até que ponto a maioria das 

colecgdes etnograficas nao ocidentais existente nos museus europeus e ame- 

ricanos possui valor heuristico? 
Esta é uma questdo com que se debate qualquer musedgrafo, ja que as 

coleccées etnograficas chamadas exoticas, na sua grande maioria, casualis- 

ticas e, por isso, erraticas e nado documentadas ou a documentagao que as 

acompanha é lacunar e confusa (Trowell 1969: 16-7). 

O recurso aos dados etnograficos que entretanto se acumularam pode 

ajudar a superar a falta de informacao que caracteriza estas colecgées, ja que 

0S novos ventos que sopram nos locais de origem dificilmente permitirao do- 

cumenta-—las. 
Se a documentacdo etnografica e até mesmo os conhecimentos e ex- 

periéncia de gente que andou por essas paragens podem colmatar o problema 

da insuficiéncia ou auséncia de informacao, mais dificil parece ser solucionar 

a natureza erratica destas coleccées, pois, que, na sua maioria, nao documen- 

tam a vida de um ou mais grupos no seu todo ou parte. 

Embora nao seja facil reconstituir as condigdes em que se processaram 

as recolhas e as aquisicdes, pode-se admitir duas hipdteses. Uma que diz 

respeito as condigdes da «procura», outra que se prende com o contexto da 

«Oferta». 
Os colectores e adquirentes podem ter seleccionado uns artefactos em 

detrimento de outros por duas ordens de raz4o. Ou preferiram os artefactos 

que, pelo seu exotismo, lhes causaram maior emogdo ou que melhor serviam 

os seus interesses, ou seleccionaram aqueles objectos que correspondiam a 

imagem pré—concebida que possuiam do grupo étnico em questao ou que iam 

ao encontro dos gostos e preferéncias do mercado ocidental. 

Mas os colectores podem ter sido condicionados pela «oferta» e, entao, 

recolherem os artefactos possiveis no momento. 

Esta segunda hipotese levanta uma questao pertinente. Se se recolhe- 

ramos artefactos que as sociedades de origem, no momento, proporcionaram, 

como se explica a existéncia, nos museus ocidentais, de tao elevado numero 

de pecas ligadas ao sagrado? Teriam sido recolhidos os objectos que de facto 

estavam a ser usados na sociedade de origem ou a «procura» teria suscitado 

0 fabrico de formas destinadas a venda, umas ao gosto europeu, outras 

segundo 0 modelo vigente, mas feitas para o efeito? 

Perante estas questées, nao sera mais correcto assumir—se que as 

colecgdes nao ocidentais sao erraticas e os espécimes que as constituem 

possuem caracteristicas proprias porque resultam das condigées, da visao e 

dos interesses do momento em que foram recolhidos ou adquiridos? 

Se se partir dessa permissa podera tentar entender—se por que se 

privilegiaram determinados grupos étnicos, se recolheram uns artefactos em 
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detrimento de outros e como as pecas nao ocidentais entraram na economia de 
mercado ocidental com estatuto de arte (Stocking Junior 1985: 4—6). 

A inventariagao do patrimdnio cultural nao ocidental existente nos 
museus europeus e americanos e na posse de particulares podera ajudar a 
construir séries completas de artefactos, representativas dos diferentes mo- 
mentos de recolha e aquisigao e que, afinal, sao também parte da memoria 
colectiva dos membros das sociedades de origem. 

Os dados etnograficos poderao, também aqui, dar o seu contributo, 
revelando artefactos que nao foram recolhidos ou adquiridos, mas que consti- 
tuem pecas fundamentais para o entendimento das séries a documentar. 

Outro problema que se levanta no estudo de colecgées etnograficas diz 
respeito a sua autenticidade. Esta questao suscita outra nado menos polémica 
que muitas vezes tem oposto antropdlogos e estetas — como classificar 
artefactos nao ocidentais existentes em museus europeus e americanos? 

Se durante muito tempo se negou qualidades estéticas aos artefactos 
nao ocidentais, vistos mais como curiosidades exoticas, no virar do século 
comegaram a ser Classificados como objectos de arte — critério estético — ou 
como testemunhos culturais — critério cientifico —, consoante se tratasse de 
um museu de Antropologia (Trigger 1985:242). 

Enquanto o esteta avalia o objecto pela sua «qualidade» artistica que 
resulta do talento e pericia do artista e pela sua natureza rara, excepcional ou 
antiga, O antropdiogo preocupa—se com o objecto enquanto testemunho 
Cultural e, por isso, andnimo e representativo de um dado aspecto da vida de 
um grupo social, quer no que respeita as relagcdes que se estabelecem no seu 
seio quer nas relagdes que mantém com o exterior. 

Embora um mesmo objecto possa ser considerado auténtico quer pelo 
esteta quer pelo antropdlogo, a autenticidade para o primeiro 6 perpassada 
pela criatividade individual e para o segundo pela etnicidade (Williams 1985: 
147), 

Relativamente a esta problematica, apesar de alguns «puristas» consi- 
derarem auténticos apenas os artefactos que foram de facto usados na 
sociedade de origem, a autenticidade de um objecto etnografico nao parece 
limitar-se 4s quest6es de uso. Mais do que baseada numa dicotomia falso/ 
auténtico, a problematica da autenticidade deve ser entendida num continuo, 
podendo ser considerados auténticos todos os objectos que foram fabricados 
e/ou usados por um dado grupo social (Willet 1976: 8). 

As caracteristicas formais dos artefactos constitujram um outro foco de 
tensao entre antropdlogos e estetas. 

A avaliagao de artefactos etnograficos segundo critérios puramente 
estéticos levou a que se privilegiasse a forma, sem que os aspectos formais 
fossem relacionados com o conteudo sociocultural. Dai as descrigdes depre- 
Ciativas que revelam as concepcées estéticas ocidentais e as designagées 
também reveladoras do desconhecimento do contexto sociocultural (Stephan 
1988: 53 e seguintes). 

Para 0 antropdlogo a forma so ganha importancia se preenchida de 
conteudo e significado que derivam do contexto sociocultural do artefacto (Firth 
1974: 180-1). Porque o artefacto define-se, essencialmente, por dois elemen- 
tos, a sua forma e a sua fungao, que resultam do seu uso e significagao na 
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realidade sociocultural de origem (Keesing 1961, 1: 307: Marconi & Presotto 
1985: 179). 

Oconhecimento do contexto sociocultural permite percebero significado 
simbdlico do artefacto no seu aspecto bi e tridimensional; explicar o porqué da 
utilizagao de determinados materiais e técnicas de fabrico; entender o uso nas 
suas varias dimensées — como, com que fim, onde e quem usa — e a sua 
fungao enquanto efeito social do uso (cf. Griaule 1951; Gabus 1975; Vansina 
1984; Stanley 1986, e outros). 

Mas conhecer a dimens&o antropoldgica de artefactos etnograficos nao 
é apenas reduzir as ideias e os valores que Ihe dao expressdo a uma reflexao 
da interacgao social. E também avaliar o seu impacto como agentes de uma 
ideologia sob a forma de relag6es sociais (Layton 1981: 43). 

Os artefactos etnograficos desempenham um papel importante nos 
padr6es de interacgao que mantém as instituigdes sociais, mas as ideias e os 
valores que ganham expresso tangivel nos artefactos podem ser algo mais do 
que uma reflexao passiva sobre as instituig6es sociais a que dizem respeito. 
Podem também ser vistos como uma reflex4o filosdfica sobre a forma de pensar 
as instituig6es Sociais e o seu lugar no mundo (Paudrat 1988:21). 

Considerados no seu aspecto semantico, os artefactos etnograficos nao 
ocidentais possuem a particularidade de poder tornar visivel o sistema ideold- 
gico que os subsume (Leuzinger 1962:41) e conduzir ao interior do universo de 
representagoes através das quais se organiza 0 conhecimento ocidental sobre 
0 «Outro». 

Postas estas quest6es, entender—-se—a melhor a dimensao de mudanca 
que estas colecc6es etnograficas encerram. 

Arrancados do seu contexto espacial e temporal, os artefactos etnogra- 
ficos sao sobrevivéncias nao so do passado de que a recolha os retirou como 
também dos passados que os discursos os colocam, tornando sempre presen- 
tes fenédmenos de sincronia cultural quando se busca 0 significado das formas 
materiais preservadas em museus (Stocking Junior 1985: 4) 

Mas estes artefactos estado também ligados a um passado que se 
relaciona com um contacto de culturas, fendmeno suscitador de mudangas. 

Através do estudo de artefactos etnomuseograficos torna-se possivel 
perceber os diferentes modos como os ocidentais viram as formas materiais do 
«outro», nos diversos momentos de recolha e de aquisicao e de tratamento dos 
artefactos e, alargando a ideia de «nds» sobre o «outro», entender as tendén- 
cias que se desenham desde 0 momento do encontro de culturas. 

Negar valor heuristico aos artefactos etnomuseograficos é também, 
como diz Strathern a propdsito do pouco interesse que as formas materiais dos 
melanésios tém despertado nos antropdlogos ocidentais, desprezar uma das 
«possiveis fontes de compreensao dos processos através dos quais os 
melanésios lidam com a mudanga social e se modificam a si prdprios» 
(Strathern 1988:148). 

Se os ocidentais foram capazes de mudar a sua atitude relativamente 
ao «Outro», 0 «outro» também foi capaz de elaborar discursos sobre o encon- 
tro e convivio de culturas, introduzindo no seu universo novas formas ma- 
teriais. 
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Relativamente as colecgdes etnograficas respeitantes as etnias da 
Guiné—Bissau existentes no Museu Nacional de Etnologia, muitos dos artefac- 

tos foram ja referidos em estudos e em catalogos de exposicées, uns datados 
da época em que o museu adquiriu as colecgdes, outros publicados apés a 
Independéncia. Sao aqui de salientar os catalogos de exposigées realizadas no 
e pelo Museu Nacional de Etnologia2. 

Embora possam revelar uma realidade parcial e reflectir os interesses e 
orientag6es tedricas do momento das recolhas e das aquisigdes, que podemter 
levado a que se privilegiassem alguns grupos étnicos e determinadas facetas 
da vida social e elementos materiais, estas colecgdes integram artefactos 
associados aos espacos econdmico e doméstico, artefactos que distinguem os 
individuos, segundo o sexo, a idade, 0 estatuto social e o papel que desempe- 
nham na sociedade, e ainda, artefactos que garantem a seguranca e que 
intervém nas ceriménias que promovem a solidariedade social. 

Nas colecg6es do Museu Nacional de Etnologia existem ainda objectos 

que encerram em sium processo de mudanga que resultou do contacto comos 
ocidentais. O recurso ao passado talvez possa permitir entender melhor o 
porqué das miniaturas de piroga, das figuras que representam homens e 
mulheres em determinados momentos da vida ritual e social ou os animais 

esculpidos que revelam a fauna que tanto impressionou os ocidentais3. 
Se hoje estes objectos podem ser considerados «para venda ao bran- 

Co», até que ponto poderao também ser vistos como uma resposta dos grupos 
étnicos a sua imagem ocidental ou como modelos introduzidos para satisfazer 
os gostos e as exigéncias do mercado ocidental?. Nao constituirao estes 
objectos um universo sobre o qual vale a pena reflectir, jA que, embora nao 
sejam utilizados pelos grupos, sao manifestagées emergentes de processos de 
mudanga de contextos socioculturais? 

Uma breve visita pelas Reservas do Museu Nacional de Etnologia 
permite concluir que os artefactos bijagés constituem a grande parte das 
colecg6es etnograficas que documentam a Guiné—Bissau. Embora priviligian- 
do determinadas facetas da sociedade bijagé, novecentas e duas (902) pecas 

dao conta de aspectos relacionados com a economia, 0 espaco doméstico, a 
identidade da pessoa, a vida magico-religiosa, para além dos objectos para 
venda ao «branco». 

2 Entre outros, Escultura Africana no Museu de Etnologia do Ultramar (1968), Povos e 
Culturas (1972), Modernismo e Arte Negro—Africana (1976), Desenho Etnografico de Fernando 
Galhano. |! — Africa (1985) e Escultura Africana em Portugal (1985). 

3A este propésito veja—se Paiva (1990). 
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    PERCENTAGEM DE ARTEFACTOS POR ASSUNTOS 

VENDA AO «BRANCO» (3.5%) ECONOMIA (3.2%) 
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Se se considerar a recolha de artefactos etnograficos no sentido em que 
é entendida por autores como Griaule (1957), Thomas (1969) e Gabus (1975), 
dificilmente se podera admitir a existéncia de colectores de artefactos bijagés 
do Museu Nacional de Etnologia. 

Basta isolar cada uma das colecgées para facilmente se compreender a 
exiguidade de informagées de terreno que as acompanha e até mesmo a sua 
natureza erratica, ja que nao cobrem a realidade bijagd, nem numa parte nem 
na sua totalidade. 

Neste sentido, apenas Victor Bandeira, se se tomar no seu todo as 
colecgdes que recolheu nas diferentes datas, aproxima-se da categoria de 
colector. As colecgdes recolhidas por Bandeira procuram cobrir parte significa- 
tiva das ilhas habitadas do Arquipélago, possuem uma informagao minima de 
terreno e contemplam, sobretudo, artefactos que permitem avaliar 0 modo 
como se constrdi a identidade do individuo, a sua posicao na estrutura das 
classes de idade e o seu estatuto. 

Na perspectiva aqui expressa, as outras colecgées deverdo melhor ser 
entendidas como conjuntos de artefactos, nao se podendo neste quadro falar 
em colectores, mas antes em adquirentes, embora as aquisic6es tivessem de- 
corrido em diferentes contextos. 
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QUADRO | 
Numero de Artefactos por Colector/Adquirente e por Assuntos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Colector/ | Economia Espago Identidade | V. Magico- | Venda ao 
Adquirente Doméstico | da Pessoa | -Religiosa | «Branco» 

Bandeira 28 238 458 107 13 

Oliveira 1 2 

A.G. U. 2 5 

Quintino 1 3 8 1 11 

M. G. 2 1 

Carreira S 3 

M. A. U. 2 1 

Leone 2 

Martins 1 1 

Medeiros 1 

Aguiar 1 

te 2 2             
  

De facto, Victor Bandeira é 0 colector por exceléncia de artefactos 
bijagés do Museu Nacional de Etnologia, embora realize as suas expedigdes 

ao terreno a expensas proprias e a titulo particular. 
A sua primeira grande expedigao a Africa Ocidental data de 1961. Na 

Guiné, Bandeira incide as suas recolhas entre os Nalus, tendo. contudo, trazido 
pecas de outros grupos étnicos. 

Entretanto, contacta com a obra de Bernatzik (1933) e descobre a 
riqueza escultérica dos bijagés. E em 1966 que realiza a primeira expedigao ao 
Arquipélago dos Bijagés, onde regressa em 1969, numa segunda viagem de 

recolha. 
Mais tarde, em 1972, Bandeira volta ao Arquipélago, desta feita em via- 

gem de lazer, nao deixando de recolher alguns artefactos. Nesta ultima viagem, 
Bandeira, pela sua experiéncia de terreno, acompanha a jornalista Maria 
Antonia Palla e o fotégrafo Gageiro que se deslocaram ao Arquipélago em 
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expedicao jornalistica. Palla (1972), na reportagem que escreve sobre esta 
viagem, pressagia a extingao da sociedade tradicional bijagos, apontando o 
sincretismo que observa em algumas ilhas. 

  

QUADRO II 

Numero de Artefactos Recolhidos por Bandeira, por Datas 
e por Assuntos 
  

    

  

  

  

    

Data de | Economia} Espaco |lIdentidade |V.Magico-| Vendaao| Total 

Recolha Doméstico | da Pessoa | Religiosa | «Branco» 

1961 1 1 

1966 25 228 349 81 6 689 

1969 3 8 93 24 2 130 

1972 2 16 2 4 24               
  

Quintino empreendeu trés missdes a Guiné a expensas do entao 
Museu de Etnologia do Ultramar com a finalidade de recolher pegas etnogra- 
ficas. 

Administrador aposentado do Quadro Administrativo da Guiné, 6 na sua 
primeira missao (1963) que Quintino adquire vinte cinco (25) artefactos no 
Arquipélago dos Bijagés. 

De salientar que ja em 1962, Quintino tinha publicado a primeira parte 
de um artigo intitulado «Sobrevivéncias da Cultura Etidpica no Ocidente 
Africano», iniciando com o capitulo «O Bijag6, Esse Enigma!», onde defende 
«0 paralelismo entre a cultura bijag6 e a primitiva cultura etidpica» (Quintino, 
1962: 14). 

Até que ponto o facto de Quintino, nesse mesmo artigo, defender a ideia 
do matriarcado e do totemismo o teria levado a optar por determinados 
artefactos? As saias e as figuras femininas, por um lado, e as representacées 
zooméorficas, por outro, nado serao reveladoras das ideias defendidas por 
Quintino que poderiam ter norteado as suas aquisig6es? 

Anténio de Oliveira, ligado a Administragao Colonial, percorreu as ex— 
provincias ultramarinas portuguesas, tendo adquirido diversos artefactos etno- 
graficos. 

Com base nesses artefactos e noutros que observa, sobretudo na 
Sociedade de Geografia de Lisboa, publica uma obra onde analisa esses 
materiais. E nessa obra que Oliveira vé em alguns artefactos bijagés reminis- 
céncias da velha arte egipcia (Oliveira 1959: 130). 
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Os artefactos bijagés do M. E. adquiridos por Oliveira sao, testemunho 
dessa ideia difusionista, ja anteriormente avancada por alguns4. 

Leone (1970), Martins (1972) e Aguiar (s. d.) fizeram carreira na Guiné 
durante o periodo colonial, tudo levando a crer terem adquirido os artefactos 
bijagds apenas pelo gosto de coleccionar objectos exdticos5. 

Carreira, ligado ao Quadro Administrativo da Guiné entao portuguesa e 
posteriormente funcionario da Casa Gouveia (Companhia Uniao Fabril), nas 
suas andangas pelas varias circunscrigées administrativas, manifestou sempre 
interesse pela riqueza etnografica deste pequeno territ6rio da Africa Ocidental 
que alguém uma vez chamou uma «manta de retalhos étnicos». 

Ja aposentado, Carreira junta-se a equipa de investigacao do entao 
Museu de Etnologia do Ultramar, tendo realizado varias missées a Angola, 
Mocgambique e Cabo-Verde. Os artefactos bijagés adquiridos por Carreira 
(1964) nao resultam de expedig6es ao terreno, mas antes de compras fortuitas 
em Lisboa, aproveitando verbas atribuidas as miss6es realizadas nas ex— 
provincias ultramarinas atras referidas. 

Medeiros esteve na Guiné em cumprimento do servico militar, tendo—se 
deslocado ao Arquipélago dos Bijagos em periodos de lazer, onde adquire um 
Unico artefacto que posteriormente oferece ao museu (1974). 

Alguns outros artefactos bijagés vieram parar ao museu através da 
Agéncia Geral do Ultramar (1963), do Museu da Guiné (1964) e do Museu 
Agricola do Ultramar (1966). Estes artefactos deram entrada sem qualquer 
informagao e so posteriormente viriam a ser identificados pela equipa de 
investigagdo do museu. 

Datam de 1977 e de 1984 as ultimas aquisigdes de artefactos bijagds 
pelo Museu Nacional de Etnologia. Meramente ocasionais, estas aquisigdes, 
tal como, provavelmente, a aquisigao da langa AO720, relativamente a qual a 
documentacao museografica nao revela nemcolector/adquirente nem data de 
recolha / aquisigao. 

Embora se possa dizer que estas coleccdes do Museu Nacional de 
Etnologia privilegiam determinados grupos étnicos e incidem sobre dados 
aspectos da sua vida social, o facto 6 que elas constituem um patriménio 
mundial que deve ser preservado em condigées de se garantir a sua existéncia 
como fonte de reflexdes cientificas e de conhecimento para as geracgoes 
vindouras. 

Nao deverdo.por isso estar sujeitas a decisdes politicas apaixonadas que 
podem pér em risco a sua existéncia, sob pena de se estar a lesar a heranga 

Cultural que é de todos nés. 
Destas breves palavras a propésito das colecgdes do Museu Nacional de 

Etnologia poderao ser levantadas algumas quest6es que parecem poder 
constituir um ponto de partida para o debate que se seguira: 

4 Bernatzik (1933), Simdes (1935) e Homet (1942) tinham ja admitido a existéncia de tragos 
da civilizagao nildtica na sociedade bijagé, ideia retomada mais tarde por alguns e constestada por 
outros. 

5 Entre parénteses as datas em que os referidos adquirentes venderam/ofereceram os 
artefactos ao museu. 
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1.2 A importancia de uma recolha sistematica de modo a garantir a 

constituigao de colecgées completas, bem documentadas com os dados do 
terreno e que revelem a vida de um grupo no seu todo ou parte. 

2.? A decisao sobre a natureza dos objectos a recolher: deverao ser 
recolhidos os objectos de facto emuso, esvaziando as sociedades de elemen- 
tos materiais importantes a sua exisiéncia, ou devera optar—se pelas copias, 
situagao que pode conduzir a um tipo de artesanato que falsea o caracter 
etnografico dos acervos dos museus de Antropologia. 

3.2 A decisao sobre 0 tipo de coleccédes a constituir: nao podera incidir— 
se a recolha na vida economica dos grupos, aspecto descurado pelos ociden- 
tais, ou nos objectos chamados «para venda ao branco», de grande riqueza 
para o entendimento dos discursos sobre o colonizador. 

4.2 A decisao sobre o tipo de avaliagcao dos objectos etnograficos: 
deverao ser vistos sob a perspectiva estética para dar conta, por exemplo, dos 
diferentes estilos ou sob a perspectiva antropoldgica para reflectir a riqueza 
etnogrdafica. 
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OS MUSEUS EM CABO VERDE 

Nélida Rodrigues 
Chefe de Divisao de Museus do Instituto Nacional 
de Cultura de Cabo Verde 

Encontrar amigos 6 sempre um prazer enorme seja aonde fér. E maior 
ainda o prazer quando o espago é familiar e os amigos s40 os mais chegados. 

E pois com imenso prazer que Cabo Verde esta aqui mais uma vez 
presente neste encontro de amigos que procuram um caminho conjunto. 

Nossas palavras neste momento sdo antes de mais de agradecimento 
pelo convite e por estarmos aqui pois isso sé foi possivel pelo empenho da 
Comiss&o Nacional Portuguesa do ICOM, em particular da Dr.? Natalia Correia 
Guedes. 

Nossas palavras vao ainda no sentido de parabenizar aos organizadores 
pelo empenho na realizacdo deste encontro, fundamental para a cooperacgao 
mutua, para o nosso enriquecimento mutuo no aspecto profissional e sobretudo 
humano. Sobretudo porque para nés, ao falar da museologia fica—nos muito 
dificil desvincular esses dois aspectos, visto que a preocupagao primeira e ultima 
do trabalho museoldgico é 0 homem. 

E 6 justamente o factor humano, comtodosos seus componentes sociais 
€ sobretudo culturais que nos une aqui no momento e nos possibilita uma 
comunicagao sem ruidos, que vai para além da nossa lingua comume nos une 
através dos oceanos e dos territérios. 

Pela primeira vez Cabo Verde se faz representar por um profissional de 
Museu que procura dar continuidade ao trabalho ja desenvolvido pelo nosso 
antecessor Dr. Manuel Veiga que um grande impulso procurou sempre dar a 
area, apesar das inumeras barreiras e dificuldades sempre existentes no 
trabalho com a cultura, mormente num pais como o nosso onde ha ainda 
Caréncias sociais primordiais. 

Eu, como profissional directamente ligado ao trabalho com os museus 
em Cabo Verde quero com vocés enriquecer a minha vivéncia e a nossa troca 
€ para tanto trago—vos um pouco de Cabo Verde e dos seus museus. 

Falar da Museologia e Museus em Cabo Verde é antes de mais falar de 
uma area praticamente desconhecida pela nossa populacdo e que so em 
Setembro/90 teve o primeiro profissional da area. E ainda falar de um pais onde 
nao existe nenhum museu 0 que pode ser explicado por muitas razées, mas 
continua sendo um facto contra o qual ha que lutar. E falar de uma realidade 
social onde nao sé a populagdo menos informada, mas a grande maioria dos 
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cidadaos nunca ouviu falar em museu, nao vé a sua importancia, a sua 

utilizagdo e porqué deve ser importante. Pessoas que entretanto tém a plena 

consciéncia da sua identidade do seu existir como pessoa e como cabover- 

diano o que 6 sempre motivo de orgulho. Cabe portanto aos profissionais de 

Museus e aos homens da Cultura como um todo, achar um caminho que crie 

umdenominador comum entre esses factores, de forma a que o museu nao seja 

um mostru «io 1 ~-o.ou quatro paredes que nos sintamos obrigados a fazer, 

mas Letmeio 29 ‘vagao viva dos valores onde cada caboverdiano possa 

se rengnhe ~-ge, relacionar—se com 0 outro e descobrir ou redes- 

cobr’ 
ealidade em termos de museus relembramos o 

testeinu Jerde no ultimo encontro, onde foi dito que «Cabo 

Verde na avPueva estrutura fisica de preservagao do patrimonio 

cultural, ner ulssuls,iners Arquivo Histérico e nem redes de Bibliotecas». 

E que «com a Indapendéncia, a preméncia dos problemas econdémicos 

fez relegar para Il plano todo o investimento em matéria de cultura, em geral, 

de preservac4o do patriménio cultural, em particular». 

Mas esse testemunho, ja no Encontro anterior, mostra felizmente que o 

panorama comega a mudar e a definir—se por uma maior preocupagao com a 

preservacao do nosso patriménio histérico e cultural, sanados grande parte dos 

problemas sociais basicos, como as necessidades coma saude, aalimentagao 

e a educacao entre outros. 
Esse inicio da criagao de condigdes para a preservagao do nosso 

patrimonio histérico e cultural fez dinamizar ja algumas ideias de projectos e 

outros, projectos museoldgicos ja em concretizagao em Cabo-Verde, a saber: 

14 — O Centro Nacional de Artesanato que vem dinamizando o 

interesse a volta ao artesanato tradicional e a preocupagao 

com a preservacao de pegas etnograficas. 

2 — O Arquivo Histérico Nacional comegou ja 0 projecto de cria- 

cao de Museu de documentos especiais com pegas de nu- 
mismatica também. 

3 — O Museu do Mar e 0 Museu de Arte sacra, ainda ideias de 

projecto. 
4 —O Museu Histdérico consequéncia de um projecto maior o da 

preservacao da Cidade Velha. 
5 — A recuperacao de edificios histéricos ja é um facto. 

6 — Arecolha e preservagao de Tradigdes Orais, num primeiro 

momento, visando um projecto maior e integrado a outros 

valores etnograficos no futuro. 
7 — Entretanto destacamos os nossos dois grandes projectos de 

momento 

a) O Nucleo de Museu Etnografico e 
b) O Projecto Cidade Velha. 

O Projecto Museu Etnografico comegou com a ideia de se chegar aum 

Museu Nacional que pudesse espalhar a Identidade Nacional do caboverdiano. 
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Para tanto, um grande projecto foi encetado, a criagdo e implantacao do Centro 
Historico Cultural, onde o Museu Nacional faria parte integrante de outros 
complexos culturais como a Biblioteca Nacional, o memorial Amilcar Cabral, 
entre outros. Esse projecto, integrado no ambito da cooperagéo com o Brasil, 
nao se tornou entretanto realidade. Ainda nao. E nao podemos dizer quando 
oO sera. eat 

Dessa forma temos procurado alternativas paran’ jecic, a nivel na- 
cional. Com isso, 0 espago fisico do Museu Etnografir ~~ oueT: iS mo- 
desto, ja existe. E 0 projecto foi iniciado com um leva.” ‘ ‘el nz sional 
do acervo desse Museu. Eumacoisaécerta:hojes , mais 
objectiva a realidade de que fazemos parte e ja ye oe iar e 
delinear as linhas futuras do projecto. 

Ja podemos por exemplo colocar—nos algu. 2: «.' stantes.A 
primeira, de fundamental importancia, a de pergi:nia -rus s , ‘guntar aos 
cidadaos caboverdianos: Justifica a nossa realidade de ilhas e culturas com 

elementos comuns, mas diversos nas suas formas de manifestagao, fazermos, 
como uma primeira realidade museoldgica mais concreta, um Museu Nacional, 
ou antes Museus Regionais que melhor testemunham a nossa realidade 
cultural? 

Uma segunda pergunta: temos uma realidade etnografica rica e 0 su- 
ficiente que justifique que essa primeira iniciativa seja de natureza etnografica 
ou antes a visao antropoldgica nos trara melhor e de forma mais profunda o 
testemunho da nossa maior riqueza que € o homem caboverdiano e asua forma 
de viver e de ver o mundo? Até agora pelo menos os nossos estudos, pesquisas 
€ recolhas nos tém levado a tomar consciéncia desse facto que acada dia mais 
nos faz conscientizarmos da necessidade de um estudo, uma analise e uma 
discuss4o mais profunda. 

Nos em Cabo Verde estamos a optar por essa posigao como forma da 
museologia melhor responder as nossas necessidades de preservacao. E nao 
fazer museus por fazer, ou porque é moda. 

Um outro grande projecto nos tem suscitado uma reflexao profunda, o 
projecto da Cidade Velha. 

Cidade Velha, antiga Ribeira Grande na ilha de Santiago é o berco 
da caboverdianidade onde a primeira Sociedade surgiu no século xv e af 
0 Caboverdiano, com tudo o que pode ter de heterogéneo quanto a sua ori- 
gem. , 

Foi ainda Ribeira Grande o local de passagem de um continente grande 
de pessoas, Portugueses, Africanos e outros a caminho das Américas, do con- 
tinente Africano ou da Europa. 

A riqueza histérico—cultural da Cidade Velha nao é portanto sé do 
Caboverdiano mas da humanidade. Ha que pois preservar esses valores 
deixados pela historia e referidos na tradigao oral e nos documentos escritos e 
edificados. Ha que preservar, consolidar as ruinas da Sé Catedral, a Igreja do 
Rosario, a torre da Misericordia, a Fortaleza de Sao Filipe, o Convento de Sao 
Francisco, o Pelourinho, o Forte de Santo Antonio, o de Sao Verissimo etc. E 

ha que sobretudo levar em conta a Cidade como sitio histérico como um todo, 
com uma populagao prépria que possui valores importantes e ricos e uma vida 
social que deve ser integrada a preservacao do local como um todo. 
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Para tanto accdes vém sendo desenvolvidas no sentido de se chegar a 

dar a Cidade Velha o lugar merecido. 

Nao chegaremos a dizer que Cidade Velha constitui ou constituira um 

ecomuseu, mas atrevemo-nos a afirmar que constitui um Museu-Vila, onde 

ainda a integracdo entre os valores rurais e urbanos devem ser contemplados 

num projecto de preservagao. 
Em 1989 solicitamos a inscricdo da Cidade Velha na lista de Patrimonio 

Mundial, processo que esta correndo os seus tramites. 

Em seguida, procuraremos informar—vos, sobretudo para os que nao 

conhecem Cabo Verde,,sobre um pouco do que é Cidade Velha e do que vem 

sendo ai feito.” an 

() Segue-se uma projecgao comentada de diapositivos sobre a Cidade Velha. 
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A PROTECCAO DO PATRIMONIO CULTURAL 
EM MOCAMBIQUE E O PROGRAMA 

DO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA 

Paulo Soares 
Director do Programa 
do Museu Nacional de Etnologia 

Nampula, Mogambique 

O objectivo desta comunicagao é apresentar alguns dados para reflexao 
sobre problematicas relativas ao papel que compete aos museus, na proteccao 
do patriménio cultural de Mogambique, no desenvolvimento da cultura e perso- 
nalidade nacionais e, consequentemente, no desenvolvimento global do pais. 

Sustentamos a necessidade de realizacao de estudos e aplicagao de 
métodos apropriados, para captar investimentos em programas de reabili- 
tagao, construgao, ou reconversao de edificios de museus para novas fungées, 
€ atomada emconsideragao de questées relativas a arquitectura, equipamento 
€ administragdo dos museus. 

Considerando a situagado de paises jovens como Mogambique, com 
inexperiéncia de administragao de museus, insuficientes rotinas de funciona- 
mento, e auséncia de legislagées apropriadas, defendemos que estudos 
paralelos devem ser realizados, para a tomada de medidas juridicas e defini¢ao 
de estratégias globais relativas a proteccao do patrimdnio cultural e natural. 

Tendo em conta a situagao actual dos museus em Mocgambique, e a 
situagao que 0 pais atravessa, com inumeras dificuldades econémicas e res- 
trigoes orgamentais, destacamos a necessidade de se delimitar 0 que compete 
a0s orgaos centrais do Estado, e o que deve ser atribuicao de orgdos locais, da 
comunidade e de doadores diversos, para 0 desenvolvimento de uma rede 
coerente de museus no pais. 

Particularizando aspectos sobre o Programa de Reabilitagao e Extensao 
do Museu de Nampula, como Museu Nacional de Etnologia, acrescentaremos 
alguns dados sobre a forma como se perspectiva 0 seu desenvolvimento a 
longo prazo, através de um programa de investimento faseado, mais viavel 
Para a débil situagdo econdmica que 0 pais atravessa, mas tendo em conta 
necessidades urgentes , nao so relativas 4 protecgao do patriménio etnogra- 
fico, como do préprio desenvolvimento econdmico e social do pais. 
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    1. A Proteccdo do Patrimonio Cultural em Mogambique 

Devido ao lugar que 0 territério de Mogambique desempenhou, ao longo 

de séculos, na comunicacdo entre povos de diversos pontos da Africa central 

e austral e de outros continentes, o pais possui hoje um patriménio cultural 

diversificado, com colecgdes em museus, das mais variadas e ricas da regido, 

monumentos e conjuntos urbanos de distintos periodos histéricos e influéncias 

civilizacionais. 
Por factores diversos, sob 0 ponto de vista geofisico, faunistico ou 

estético, o patriménio natural de Mogambique atrai, em tempo de paz, turistas 

de paises préximos e distantes, e encontravam-se declaradas, ja antes da 

independéncia, varios Parques e Reservas Naturais, como zonas protegidas. 

Ainstabilidade militar que 0 pais atravessa, particularmente desde 1982, 

tem tido consequéncias nao mensuraveis, no desenvolvimento cultural e 

proteccdo do patrimdnio: a quebra do ciclo de sobrevivéncia de mais de metade 

da populacdo desalojada dos seus haveres e refugiada longe dos locais de 

residéncia, 0 abate indiscriminado de espécimes protegidas, para traficos 

ilicitos de despojos de caga, e a incapacidade econémica de realizar investi- 

mentos na proteccdo de monumentos ou em museus, sao alguns exemplos que 

ilustram as dificuldades em administrar a proteccao do patriménio cultural em 

Mogambique. 
Contudo, considerando os esforcos politicos para se alcangar a paz no 

nosso pais e regiao, como forma de se iniciar um novo periodo de desenvolvi- 

mento, salientamos o papel que os museus devem desempenhar no enrique- 

cimento da cultura popular e respeito pela sua diversidade e identidade, como 

forma de preservar e desenvolver a sua heranga cultural, em beneficio de um 

progresso harmonioso, do ponto de vista econdmico, social e ambiental. 

A tomada em considerag4o destes aspectos, contribuiu para que, em 

Mocambique, desde ha alguns anos esteja a ser estudada uma estratégia, 

relativa a proteccao do patriménio cultural, e que culminou com a aprovacao, 

pela Assembleia da Republica, da Lei de protec¢ao do Patrimonio Cultural (Lei 

n.2 10/88), onde se definem conceitos, indicam-se orgaos, mecanismos e 0 

quadro juridico e institucional necessério a efectiva salvaguarda e defesa do 

patriménio cultural do povo mogambicano. 

De entao para ca, tém-se realizado estudos para a elaboragao dos 

varios regulamentos que viabilizem alcangar o desiderato previsto na Lei, 

consolida—se o funcionamento de alguns museus e promove-se a articulagao 

de diversos sectores que tutelam instituig6es que actuam no ambito da 

protecgdo do patriménio cultural. 
Em Mocambique um 6rgdo estatal da cultura s6 foi criado em 1976, como 

Direccao Nacional, com recursos limitados dentro do Ministério da Educacao, 

e nao herdou do passado experiéncia organizativa, recursos e rotinas, ja que 

a accdo governativa colonial, no dominio da cultura, foi irregular e pouco 

sistematica, com raras excepcdes como o Arquivo Histdrico e a Biblioteca 

Nacional. 

Assim, a accao governativa durante os primeiros anos, assentou nas 

concepcées e papel que durante a Luta Armada de Libertagao Nacional era 
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atribuido a cultura, essencialmente como instrumento de mobilizagao e afirma- 
¢ao da personalidade cultural liberta da submissAo colonial. 

Neste contexto, os programas que mais se destacaram foram o Festival 
Nacional de Danga Popular, o festival Nacionalda Cangao e Musica Tradicional 
e a Campanha Nacional de Preservacao e Valorizagao do patriménio Cultural, 
que se desenvolveram entre 1978 a 1982, e marcam este periodo de euforia 
pela independéncia e de grandes movimentos culturais. 

Embora se tenham aberto alguns museus de historia durante este 
periodo (0 Museu da Revolucéo, o Museu Nacional da Moeda e o Museu 
Arqueologico de Manyiqueni), nado houve continuidade e desenvolvimento de 
rotinas e de recursos humano, no trabalho destes e de outros museus do pais, 
com excepcao para 0 actual Museu de Histdria Natural, o unico que manteve 
uma actividade institucional regular. 

Com a Independéncia, ao deixar de existir a antiga Comissao Nacional 
de Monumentos e Reliquias Histéricas, que desde meados dos anos quarenta 
desempenhara um papel de destaque na Classificagao e protecgao do patrimd- 
nio cultural de Mogambique, houve uma ruptura institucional que conduziu a 
dispersar a administragao do patriménio por varios sectores, que asseguras- 
sem a sua protecgao. 

Para permitir a continuidade de acesso a fontes histéricas e cientificas, 
0 Instituto de Investigagao Cientifica, o Museu Dr. Alvaro de Castro, hoje Museu 
de Histéria Natural, e o Arquivo Histérico de Mogambique, que passa a 
incorporar a colecgao do Museu da Fortaleza de Maputo, sao integrados na 
Universidade Eduardo Mondlane. 

Face ao abandono a que se encontravam varias colecgées e museus 
municipais, e edificios histéricos protegidos pela Comissao de Monumentos, 
em varias regides do pais, o seu patrimdnio é transferido para a responsabili- 
dade do sector estatal da cultura, mas nao recebem meios para se desenvol- 
verem, nem recursos humanos habilitados. 

A reestruturacao do érgdo estatal da cultura, iniciada em 1983, com a 
Ccriagao da Secretaria de Estado da Cultura, e consolidada em 1987, comasua 
Passagem a Ministério, tem sido orientada no sentido de a cultura, passar a ser 
considerada, como uma dimensao essencial do desenvolvimento. 

Reafirma—se, desde entéo com mais insisténcia, que é no desenvolvi- 
mento de instituig6es culturais, que se criam condig6es, para realizar as accdes 
que permitam a idéntificagao, a andlise, a sistematizagao, preservacao e 
valorizagao dos elementos do patrimonio cultural — e sua devolugao a comu- 
nidade, para fruigao, reflexao e reelaboragao, com novas formas, novos con- 
teudos. 

' Os 6rgaos do Estado deixam de agir directamente na produgao cultural, 
€ as suas atribuigoes passam a concentrar—se mais em normar e promover o 
crescimento, do conjunto de instituig6es culturais consideradas fundamentais, 
€ atribuir dotagdes para o seu funcionamento minimo, e de forma a que o seu 
desenvolvimento ulterior se possa realizar com recurso a outros meios externos 
€ doagées. 

Estuda—se neste momento a forma de articulagao inter—sectorial neces- 
Saria 4 protecco do patrimoénio cultural e de coordenagao global das varias 
instituig6es publicas da area, atendendo a que se encontram dependentes de 
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    varios organismos e 4 necessidade de lhes garantir estabilidade, recursos e 

meios apropriados para se desenvolverem. 
Existindo varios museus de perfil histdrico, particularmente em Maputo 

e Ilha de Mogambique, abordando periodos, épocas e aspectos distintos, e 

perante a necessidade de as bases tedricas e metodoldgicas da ciéncia da 

historia terem um reflexo directo na pratica quotidiana dos museus, com todas 

as consequéncias que isso possa ter em termos de politica de colecgées, de 

investigagao ou de exposig6des, tem-se defendido a necessidade de uma 

orientagdo comum para as varias instituig6es e uma maior intervengao dos 

historiadores no tratamento dos materiais dos museus e sua divulgagao. 

A proposta em estudo, enfatisa a criagao de um Museu de Historia de 

Mogambique, que integre museus filiais vocacionais para areas especificas, 

referenciando 0 conjunto de outros museus associados e locais de interesse 

histérico, e envolvendo a comunidade na preservagao da sua heranga patri- 

monial. 

O Museu de Historia Natural, o mais antigo do pais (criado em 1913), e 

depositario de colecgées cientificas e recursos humanos, institucionais e 

laboratoriais importantes, que, desenvolvidos e associados a outros museus 

especializados (como os museus de Geologia ou de Biologia Maritima de 

Inhaca) e 4 administragao de Parques e Reservas Naturais, podem desempe- 

nhar um contributo activo na preservacao e valorizagao do patriménio natural 

do pais. 
O Museu Nacionalde Arte, que comegou aser organizado ha alguns anos, 

com exposicdo permanente e actividades regulares com 0 publico desde 1989, 

eo Museu Nacional de Etnologia, que se programa desenvolver em Nampula, 

completam o conjunto de museus, de ambito nacional, em dominios especifi- 

cos do patrimonio mével, que se apontam como fundamentais para o desenvol- 
vimento da rede de museus em Mogambique, 

Outros museus de iniciativa local, publica ou privada, desde que satis- 

fizessem certos requisitos de administragado, poder-se—iam associar a estes 

museus, conforme anaturezadas suas colecgées, recebendo apoio metodolégico, 

de formacao profissional e colaboragao na realizagao de programas comuns. 

A criacao de novas formas de administragao de museus, em que estes 

nao sejam concebidos como meras salas com exposigdes imutaveis, sob 0 

olhar de atentos vigilantes, mas como centros de conservagao, animagao 

cultural, comunicacao e investigagao, 6 um aspecto que destacamos, pois, 

derivando daforma como asociedade se interessa pela preservacao e usufruto 

do seu patrimonio, sera o determinante, no futuro papel que os museus possam 

desempenhar no desenvolvimento do pais. 

2. O Programa do Museu de Nampula: Objectivos e Métodos 

Ao ser criado em 1986 o Departamento de Museus e definida entre as 

prioridades a reorganizagao do Museu de Nampula, como Museu Nacional de 

Etnologia, constituiu—se um grupo de trabalho com 0 objectivo de definir, de 

acordo com uma filosofia conceptual, as fungdes e os propdsitos do museu. 
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O Museu de Nampula tinha sido inaugurado trinta anos antes, como 
museu regional, mostruario do patrimdnio cultural do norte de Mocgambique e 
a colecgao inicial, com mais de quatro mil items, encontrava—se praticamente 
toda exposta, sem significativas aquisigdes até 1975. 

Nessa altura 0 museu atravessou um periodo de virtual abandono, com 
vitrines saqueadas, materiais desaparecidos, e outros bastante danificados por 
factores ambientais, em particular a galeria de historia natural, que ficou 
virtualmente destruida, tornando—se urgente medidas de proteccao defensivas. 

Foram entao afectos alguns recursos para que o Museu de Nampula 
fosse reabilitado, as salas de exposicao foram encerradas ao publico, uma 
delas foi dividida para se fazer uma reserva e laboratério, mas todo o trabalho 
foi feito com pouco método e continuidade, e, a partir de 1981, o museu deixou 
de estar aberto ao publico, por dificuldade de afectacao de recursos habilitados. 

Quando em 1986 se retoma o museu, com 0 programa de o reabilitar 
como museu de etnologia, os estudos iniciais revelaram que a assisténcia 
técnica pratica da autoridade de tutela, o Ministério da Cultura, deveria con- 
tinuar , a partir da definigao inicial dos objectivos, até que o museu pudesse 
trabalharcom recursos minimos e a responsabilidade de um director apropriado. 

A programagao passou a ser considerada indispensavel como um 
estudo técnico, e um instrumento que permitisse a coordenacdo e 0 controlo 
dos varios intervenientes e necessidades de administracao, de arquitectura, 
equipamento e museologia. 

Com a programagao do museu pretende-se dar ao futuro director e 
equipe beneficiaria da operagdo, um papel de responsabilidade completa e 
integral perante 0 conjunto do processo, permitir de forma realistica definir 
Custos a luz das fungées, objectivos, requisitos, necessidades e limitantes, e 
fornecer meios para decisées sobre os investimentos a realizar. 

Iniciou-se uma fase de estudo, incluindo accdes de inventariagao e 
conserva¢ao preventiva de colecgdes, em Nampula e depésitos museolégicos 
noutros locais do pais, com materiais etnograficos, e a coleccao de dados de 
base, que traduzissem os objectivos do museu em fung6es, e estas emtermos 
de requisitos. 

Visitas de estudo a museus de varios paises, contribuiram para acumular 
informagao e experiéncia relativa nao s6 sobre a administracao, funcionamento 
€ programagao de museus, como também a pesquisa e o resgate de informa- 
¢ao e dados sobre 0 patrimonio cultural mogambicano existente noutros paises. 

Neste contexto, a exposigao «Arte Makonde — Tradicao e Modernida- 
de», realizada com 0 apoio de inimeros museus e coleccionadores europeus 
€ de Mocgambique, no Museu Nacionalde Artes Africanas e Oceanicas de Paris, 
contribuiu para reunir, conhecer e divulgar aspectos importantes do patriménio 
etnografico e artistico de Mogambique. 

Como resultado desses estudos elaborou-se um pré—programa sobre o 
Projecto de Readaptagao e Extensdo do Museu Nacional de Etnologia, onde 
se sintetizam aspectos relativos a politica de desenvolvimento do museu, 
dados varios sobre o museu e suas caracteristicas, e se propde uma evolucao 
faseada e dinamica do seu crescimento, a partir de um plano director, flexivel 
€ a longo termo, que permita em cada fase definir prioridades, em termos de 
actividades, pessoal, recursos financeiros, arquitectura, equipamentos e ou- 
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tros que fornegam informagédes e recomendagées para o crescimento do 

museu. 

2.1. O Desenvolvimento do Programa e Fases Previstas 

O Museu esta localizado no centro de Nampula, cidade que conta hoje 
com cerca de quatrocentos mil habitantes e que, devido a sua importancia 
econdémica, e como centro de comunicagées do norte de Mocgambique, atraium 
publico variado de todo o pais. As condigées ambientais em Nampula sao 
favoraveis, em termos de humidade relativa e amplitudes térmicas diarias e 
anuais, e 0 cenario em redor é de grande beleza devido as lindas montanhas 
que rodeiam a cidade. 

Ao ser definida a necessidade de reabilitar este museu, foi considerado 

que, além de outros objectivos, devia ser priorizada a fungao metodoldgica e de 
apoio a outros museus e colecgdes com materiais etnograficos, concentrando— 
-se recursos de técnicos e cientificos que permitissem realizar essas atribuigées. 

Preventivamente, no ambito das medidas de protecgao aconselhadas 
pela Lei de Protecgao do patrimdnio Cultural, o museu deve concentrar nas 
suas reservas bens etnograficos em risco de conservagao e relevantes para 0 
patrimonio nacional, existentes em varios depdsitos de organismos dependen- 
tes do Ministério da Cultura. 

Com aelaboracgaéo de um Estatuto Organico, como instrumento legal que 
define os objectivos especificos, fungdes, estrutura organica e quadro de 
pessoal essencial para o funcionamento do museu, pretende—se criar condi- 
Goes juridicas indispensaveis a sua existéncia. 

Contudo existem varias condicionantes em termos arquitectonicos e de 
equipamento do museu, que nado permitem desenvolver muitas das fungoes 
previstas. O préprio projecto inicial do museu, previa unidades que nunca foram 
construidas, para laboratorios, gabinetes, reservas, etc. 

Isto conduziu-nos a realizagdo do pré—programa de readaptagao e 
extensdo do museu, agrupando porfungées, publicas e operacionais, as varias 
actividades previstas para o museu, formando seis grupos, tendo em conta a 
racionalizagdo dos lacos funcionais internos: as fungdes de recepgao e aten- 
dimento publico e de exposig6es, e as de administragao e pessoal, de pre- 
servacao de colecgdes e documentacao, de investigagao e a de produgao de 
exposicgdes e material educativo. 

Propé6e—se que no desenvolvimento do programa haja uma fase inicial 
de estabelecimento do museu, paralela a que corresponde ao periodo com- 
preendido entre a elaboragao do projecto arquitecténico e a construgao de um 
novo bloco, onde se concentrardo as funcdes de preservacao e tratamento das 
coleccées e documentagao, de investigacgao, e certas fungdes operacionais, 
técnicas e de atendimento publico, inexistentes. 

Nesta fase, uma das prioridades, é proceder ao recrutamento, capacita- 

cao e formagao do pessoal, e a um trabalho progressivo com as colecgées, 
particularmente de classificagao e conservacgao dos objectos e documentos, 
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desenvolver rotinas de trabalho e uma equipe que garanta a abertura do museu 
ao publico 6 o seu funcionamento ulterior. 

A readaptacao do edificio actual e a expansao do espaco para exposi- 
gdes, servigos educativos e de animagao cultural, constituem os objectivos da 
fase seguinte, prevendo-se no projecto possibilidades de outros espacos 
serem construidos, no futuro, para preservacao de colecgdes e exposicées. 

Com base no estudo realizado, foi solicitado 4 Agéncia Sueca de 
Desenvolvimento Internacional (ASDI), uma consultoria de um arquitecto e um 
musedlogo, a realizar em inicio do préximo ano, para submeter propostas 
alternativas, e o detalhe das especificagdes e analises da opgao que fér 
preferida, em termos de calendarizacao das operagées, requisitos especificos, 
custos e planificagao dos varios elementos, incluindo desenhos, equipamento, 
formagao e treino de pessoal e documentos finais, para que os trabalhos 
possam ser adjudicados posteriormente em concurso. 

2.2. Actividades e atribuicées previstas para o museu 

Como referimos, o Museu de Nampula nao foi construido com espaco 
para varias funcdes essenciais, como as de preservagdo das colecgées e 
documentacao. Entre o equipamento prioritario a adquirir encontra—se o de 
conservagao e armazenamento das colecgées, em modulos apropriados, para 
posteriormente serem transferidos para as reservas a construir na 1.? fase. 

Acordos com organizagées nao governamentais, como coma ASDlea 
ACDI (Agéncia de Cooperagao Dinamarquesa), tém permitido realizar algumas 
acgées preventivas de conservacao dos materiais, de inventariagao retrospec- 
tiva do fundo do museu, e com vista a preparagao de uma exposicao que 
permita reabrir o museu ao publico. 

Como museu pretende-se desenvolver capacidades para realizar mis- 
sdes de estudo, recolha e trabalhos de campo, em distintos grupos humanos, 
étnicos e sociais, com a colaboragado de outras instituig6es cientificas e 
museus, em programas que contribuam nao sé para o estudo, recolha e di- 
vulgagao de materiais, como promovam a criagao do sentimento de identidade 
local, dando as comunidades a oportunidade de reflectir sobre o seu desenvol- 
vimento histdrico. 

Um nucleo esta aser criado, para constituir brigadas de investigagao que 
possam elaborar trabalhos de inventariacao, pesquisa e tratamento de teste- 
munhos materiais e imateriais do patrimdnio etnografico. Em colaboragao com 
0 Departamento de Arqueologia e Antropologia da Universidade Eduardo 
Mondlane, que iniciou ha alguns anos um programa de levantamento arqueo- 
ldgico com um centro de pesquisa em Nampula, pretende—se desenvolver no 
museu meios de investigacao, laboratoriais e de conservagao de materiais ar- 
queoldgicos. 

Prevé—se que a coleccdo principal do museu seja de materiais etnogra- 
ficos, mas considera—se importante promover a interdisciplinariedade com 
areas afins, constituindo coleccdes secundarias, com materiais de interesse 
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para a histdria social e cultural, que testemunhem a evolugdo ou 0 desenvolvi- 

mento de ocupacoées, técnicas, actividades ou aspectos da vida social, incluin- 

do obras de arte decorativa, aplicada ou de artes de relevancia e significado 

cultural contextualizado. 
O museu conta com um fundo bibliografico de mais de duas mil publi- 

cacées especializadas, e o funcionamento de um centro de documentagao é 

uma das prioridades para suporte a actividade do museu, bem como a cons- 

tituig&o de arquivos, para a documentagao escrita e audiovisual e o desenvol- 

vimento de um sistema de documentagao em que se registe toda a informagao 

nao intrinseca aos objectos. 
Algumas acc6es de treino e formagao de pessoal ja foram desenvolvi- 

das, mas as dificuldades actuais prendem-se com limitagdes orgamentais para 

contratacdo de pessoal indispensavel, aguardando-se para breve a publicagao 

dos Estatutos do Museu, 0 que permitira a atribuigao de verbas para um quadro 

de pessoal mais apropriado que 0 actual. 
O desenvolvimento de servicos educativos e de produgao de materiais 

didaticos e de exposicdes, constituium objectivo a alcangar paulatinamente: de 

imediato pretende—se montar uma exposigao tematica de ambito geral sobre 

aspectos e catacteristicas das tradigdes e cultura material em Mocambique, 

desde os primeiros povoamentos a ocupacao colonial, mostrando as relagoes 

e a convergéncia de varios valores civilizacionais e étnicos. 

A criacdo de estudios, laboratoriais, oficinas diversas ou centros de 

creatividade, exige condigdes de investimento previstas no desenvolvimento 

do Programa, mas que consideramos fundamentais para que 0 museu possa 

realizar o conjunto das suas atribuigdes. 
Com esta contribuigao nao pretendemos mais do que indicar os passos 

iniciais que a museologia dé a Mogambique, e os enormes desafios que tema 

sua frente, para resolver os problemas actuais, possibilitando uma maior 

salvaguarda e dinamizagao de um patriménio que assegura as varias identida- 

des culturais do pais, justificando a propria existéncia dos museus. 

Esperamos, que esta apresentacao sobre a protecgao do patriménio 

cultural em Mocambique, e a programagao do Museu Nacional de Etnologia, 

possa contribuir para auxiliar o intercambio cultural que estamos empenhados 

alcangar neste Encontro, e para a reflexao sobre que museus queremos de- 

senvolver no nosso pais. 

 



MUSEU MARITIMO DE MACAU 
REALIDADE E PERSPECTIVAS 

Manuel Bairrao Oleiro 
Director Interino 

do Museu Maritimo de Macau 

O Museu Maritimo de Macau foi inaugurado em Novembro de 1987, e 
tinha como objectivos principais a recolha, preservacdo e divulgagao do 
patrimonio cultural relacionado com a populacao piscatdéria do Sul da China; o 
estudo e a apresentacao de temas relevantes da historia maritima chinesa, 
portuguesa e da prépria cidade de Macau; e a exposicao de areas especificas 
da tecnologia e dos transportes maritimos. 

O edificio em que inicialmente o Museu foi instalado era uma antiga casa 
de habitagao, construida nos anos quarenta, que se encontrava em degrada- 
¢ao. Foram feitas obras de beneficiagao e adaptacdo e conseguiu—se obter 
uma area de exposicdes com cerca de 200 m?. 
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O facto de se tratar de um edificio que nao tinha sido inicialmente pro- 

jectado para alojar um Museu tornou particularmente sensiveis algumas 
dificuldades no funcionamento do dia a dia. Assim, por um lado a area de 
exposigao revelou—se exigua e impedia que fossem mostradas diversas pegas 
consideradas importantes em fungao dos objectivos que o Museu se propunha 
atingir, e os acessos entre 0 r/c e o 1.° andar eram limitados, criando alguns 
constrangimentos a circulagao do publico. Por outro lado, o espago que fora 
destinado aos servicos técnicos e administrativos, as reservas, ao centro de 
documentag4o e ao arquivo eram muito limitados e tornavam impossivelo bom 
funcionamento de diversos sectores. 

Aresposta muito positiva da populagao de Macau a existéncia do Museu 
Maritimo, traduzida em 76 000 visitantes em 1988 e mais de 100 000 no ano 
seguinte, levou a concretizagao da segunda fase do projecto: a construgao de 
um edificio projectado de raiz para albergar a area de exposicao. 

O local escolhido para a implantagao deste novo edificio situava—se 
também no Largo do Pagode da Barra, largo onde se localiza o Templo de 
A-Ma, deusa protectora dos navegantes, e cujo nome esta estreitamente 
ligado a designagao de Macau (A—Ma-—Hau significa embocadura de A—Ma, e 
dai tera nascido o nome que os portugueses deram a cidade). Combinava—se 
assim uma localizagao fisicamente adequada (0 novo edificio estava perto do 
antigo, onde ficariam os servigos técnicos e administrativos, e situava—se sobre 
0 rio, possibilitando a existéncia de uma zona de atracacao das embarcagées 
que fazem parte do seu patrimdnio), com uma ligagao simbélica aum elemento 
forte no imaginario da populacao flutuante (a proximidade ao Templo dedicado 
a deusa sua protectora). 

A construcao do novo edificio propiciou também uma intervengao da 
Camara da cidade (o Leal Senado de Macau) no Largo, transformando um 
espaco desaproveitado numa area de lazer ao dispor da populacao. 

As areas de exposigao no novo edificio, num total de 800 m? de zonas 
cobertas e outro tanto de area exterior, estao divididas por trés pisos, corres- 
pondentes a temas diferenciados. 

No r/c apresenta—se o tema «Pesca e embarcagées tradicionais do Sul 
da China», sendo feito um percurso que vai desde o quotidiano do pescador e 
da sua familia, até as actividades a jusante, como sejamos lanes de peixe (lojas 
de comercializagao do pescado), passando pela descrigao das diferentes artes 
de pesca utilizadas nesta regiao, por quest6es relativas a construcao naval 
tradicional, pelas festividades ciclicas celebradas pela populagao flutuante, e 
pela analise e descricao dos diversos grupos étnicos que compoem esse con- 
junto populacional. 

Um piso intermédio, dominado por um conjunto de monitores de televi- 
s4o onde constantemente sao exibidos filmes de tematica maritima, afirma a 
sua vocacao de espaco privilegiado para as exposig6es temporarias. 

O primeiro andar é reservado para o tema «Historia maritima» area em 
que o discurso expositivo se inicia com uma panoramica sobre a evolugao e 
crescente complexidade das embarcagées pré—medievais, para posteriormen- 
te focar a atencao nas contribuig6es chinesas para as técnicas de navegacao 
e construcao naval. Corolario desse saber adquirido sao as grandes viagens 
transoceanicas levadas a cabo por chineses, no século XV e que sao aqui 
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descritas, em paralelo com as viagens portuguesas dos Descobrimentos. 
Particular énfase 6 dado as relagdes como Japao, pela importancia que tiveram 
na fundagao de Macau, e a historia maritima da prépria cidade. O ultimo piso 
centra—se em quest6es da tecnologia maritima, da hidrografia, da farolagem e 
da balizagem, da metereologia, das dragagens e dos transportes maritimos de 
carga e passageiros. 

O Circuito que 0 visitante 6 convidado a percorrer passa em seguida por 
uma galeria de aquarios, onde se podem observar espécies de agua doce e 
salgada, para além de exemplares de aves aquaticas, oriundas desta regido 
do globo. 

Continuando a seguir esse percurso o visitante desemboca nas zonas 
exteriores do Museu, areas de cais onde podem ser vistas embarcacgées em 
tamanho real, e de onde se sobe a bordo de um junco de pesca, restaurado, 
pertencente ao Museu, que regularmente efectua passeios ao Porto Interior de 
Macau, quer para o publico em geral, quer para os alunos das escolas do 
Territério. 

Uma das prioridades do Museu Maritimo de Macau tem sido a de 
estabelecer uma boa cooperacao comas escolas, independentemente do grau 
de ensino que ministram, para que possam ser integralmente aproveitadas as 
potencialidades didacticas que o Museu contém. 

A forma como as exposigdes estao concebidas, com largo recurso a 
sistemas mecanicos e electrénicos que exigem uma participacao activa do 
publico, torna—se particularmente atraente para os mais jovens, que assim 
encontram no Museu um espaco de actividade ludica que Ihes é simultanea- 
mente agradavel e util. 
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Num curto espago de tempo o Museu Maritmo consequiu afirmar—se 
como um ponto de referéncia a nivel da cidade. A comparagao entre 0 total de 
visitantes (mais de quinhentos mil) e apopulagao de Macau (cerca de trezentos 
e cinquenta mil) indica—nos que uma grande percentagem da populagao da 
cidade ja visitou o Museu. O seu potencial de atracgao junto dos habitantes de 
Macau e dos turistas de Hong Kong que com frequéncia aqui se deslocam, so 
podera no entanto manter—-se se a médio prazo o Museu renovar as suas 
exposicdes. 

Aconcretizagao deste objectivo passa pelo desenvolvimento das possi- 
bilidades de investigacao, pela continuacgao da recolha de pecas, nomeada- 
mente entre as minorias que se dedicam a actividades ligadas ao mar, e pela 
formagao de pessoal, acgdes que constituem as prdéximas prioridades do 
Museu. 
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    Inicio do relacionamento museoldgico 
luso-angolano 

Uma analise conjunta da evolugao museoldgica portuguesa e da ango- 
lana conduzira por certo, e em particular no referente a determinados periodos, 

aumavisao mais esclarecida das principais quest6es em causa, do modo como 
vieram a evoluir e das conclusées que permitem. 

Numa perspectiva geral o desenvolvimento, no plano museologico, de 
Portugal e de Angola revela multiplas inter—influéncias, naturalmente bastante 

mais acentuadas num dos sentidos mas explicando—se sempre mutuamente, 
sendo objectivo deste estudo o de contribuir para uma melhor caracterizagao 

do periodo inicial desse relacionamento, que se situa ja numa fase cientifica da 

museologia’. 
Procurar—se—a, por conseguinte, evidenciar a importancia e significado de 

uma série de factos ocorridos nas duas ultimas décadas do século Xvill, inte- 

grando um projecto de documentagao e tratamento museoldgico da historia natu- 
ral de Angola, salientando as suas ligagdes com o conjunto de transformag6es 

operadas contemporaneamente em Portugal, nos planos educativo e cientifico?. 

Aescolha deste periodo para um primeiro trabalho elaborado de acordo 
com a orientagdo enunciada apresenta a vantagem de incidir numa fase da 

evolucao museolégica, quer portuguesa quer angolana, claramente individua- 

lizada e, portanto, insusceptivel de duvidas e hesitagdes que se colocariam 
certamente no caso de épocas posteriores. 

A adopcao implicita, na condugao deste estudo, de um conceito de 

museologia que procura ultrapassar as limitagdes de ordem institucional 

outrora presentes na sua formulagao pode constituir também um factor adicio- 

nal, sublinhando o interesse de estudos com as caracteristicas daquele que 

agora se apresenta. 
Sera de mencionar igualmente, no Ambito desta rubrica introdutoria, 0 

facto de se ter restringido a documentagao utilizada aquela que se encontra 

referenciada em trabalhos ja publicados ou que os acompanha como anexo, 

nao tendo sido efectuada, por conseguinte, qualquer nova pesquisa em arquivos. 

A perspectiva de andalise adoptada tera permitido, no entanto, novas 

1 Com efeito, 0 tipo de relacionamento que se verifica na fase em estudo traduz claramente 

uma posicdo de supremacia europeia equivalente aquela que se podera igualmente constatar em 

situagdes comparaveis verificadas na mesma época relativamente a outros paises. 

2 Muito emborao conjunto de acontecimentos analisado venha ainda a prolongar—se pelos 

primeiros anos do século seguinte, as suds caracteristicas situam—no claramente no contexto 

museolégico setecentista. 
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interpretagdes dessas fontes, tendo constituido ainda preocupacao fundamen- 
tal deste trabalho a tentativa de enquadramento do empreendimento estudado 
no panorama europeu da época, estabelecendo algumas comparacées possi- 
veis com projectos contemporaneos levados a cabo por paises que, tal como 
sucedia com a Espanha, a Franga ou a Inglaterra, prosseguiam objectivos 
comparaveis aos do nosso pais. 

Tal como ja se mencionou, 0 projecto de exploracao dos entdo territérios 
ultramarinos na perspectiva da historia natural 6 gerado no contexto de uma 
profunda transformacao operada no pais, nos dominios educativo e cientifico, 
com a qual se pretendia contribuir decisivamente para um novo periodo de 
progresso e de desenvolvimento econdmico. 

As consequéncias dessa estratégia no plano museoldgico seriam muito 
sensiveis, dai resultando um leque articulado de novos estabelecimento e uma 
conjugacgao com o desenvolvimento e especializagao cientificos, que se iria 
acentuar ao logo do século seguinte. 

A tentativa de insergao dos novos equipamentos cientificos criados — 
museus e jardins botanicos, gabinetes de fisica e laboratérios quimicos — na 
transformacao projectada para o pais que entao se empreendeu viria mesmo 
conferir ao sector museoldgico um papel de acentuada intervencao no dominio 
sdcio—econdmico. 

Os museus que entao se constituiram articulavam-se estatutariamente 
como governo e a administragao, com a Universidade ou com a Academia das 
Ciéncias de Lisboa, na sua qualidade de organismo empenhado na concretiza- 
gao das aplicagées praticas da ciéncia, o que Ihes conferia um diferente 
posicionamento e papel na vida do pais, ainda que se encontrassem inseridos 
em complexos cientificos semelhantes e se projectassem sensivelmente nos 
mesmos dominios disciplinares. 

Sera de assinalar também que os trés conjuntos de estabelecimentos 
Ccientificos que entao foram criados, embora variando na dimensdo e grau de 
concretizagao atingidos pelas instituig6es componentes, se assemelhavam a 
outros que, contemporaneamente, se constituiram em diferentes paises euro- 
peus, visando igualmente o desenvolvimento e aplicagao dos dominios das 
ciéncias naturais, experimentais e matematicas. 

Relativamente ao assunto em estudo, a realidade que importara espe- 
cialmente focar 6 a dos museus de histéria natural, cuja criagao foi compreen- 
dida em qualquer dos trés complexos mencionados. 

De acentuar sera também a articulagao que se verificava entre estabe- 
lecimentos na dependéncia das diferentes entidades indicadas, perfeitamente 
exemplificavel no caso da exploragao cientifica dos territérios ultramarinos, 
pois a formagao dos naturalistas responsaveis era da competéncia da Facul- 
dade de Philosophia da Universidade, ficando a dos «riscadores» ou desenha- 

dores a cargo do Real Museu da Ajuda’. 

  

3 Convém referir, a propésito, que esta Faculdade féra criada pela Reforma Pombalina dos 
Estudos de 1772 e que a ela ficariam anexos o Museu de Historia Natural, o Jardim Botanico, o 
Gabinete de Fisica e o Laboratorio Quimico. V. Estatutos, 1972, Livro Ill, Terceira Parte, Titulo VI, 
P. 264 e ss. JA o Museu ou Gabinete da Ajuda, conforme também era conhecido, se encontrava 
na esfera de dependéncia da administragao central. 
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Poder—se—a dizer que um museu de historia natural ja se pretendia cons- 

tituir entao como um modelo de representacdo das realidades geografico-cul- 
turais que eram objecto da sua intervencao — metrépole, territorios ultramari- 
nos e mesmo os restantes paises —, mediante a organizacao de sistemas de 
documentacao integrando «coleccdes de productos», classificadas e frequen- 
temente apresentadas segundo os critérios adoptados pelas diferentes taxono- 
mias e informagao escrita, iconografica ou cartografica, directamente relacio- 
naveis com esse acervo ou respeitante a diferentes aspectos dos territérios 
explorados. O modelo de representagao mencionado organizar—se-—ia, assim, 
de modo tao completo quanto possivel. 

Uma das vias mais utilizadas para a obtengao desses diferentes tipos de 
documentacdo era a da realizagao de viagens cientificas, também conhecidas 
por «viagens philosophicas» que, mesmo se consideradas apenas no contexto 
portugués de entdao, privilegiariam objectivos diferenciados, revestindo tam- 
bém diferentes caracteristicas, o que implica que se fagam, a respeito desse 
assunto, algumas considerag6ées de ordem tipoldgica. 

Assim, no contexto cientifico portugués dos finais do periodo setecen- 
tista, essas viagens orientar-se—iam para a exploragao quer do territério 
metropolitano, quer de cada um dos dominios ultramarinos, visando a organi- 
zacgao de colecgé6es complementadas por elementos informativos escritos e 
iconograficos. Aparentemente tera sucedido que algumas viagens realizadas 
na entao metrdpole tivessem constituido igualmente situagées de treino e de 
aperfeigoamento profissional, visando a posterior realizagao das expedicées 
de longo curso‘. 

Com objectivos diferenciados, seriam realizadas também viagens cien- 
tificas a paises europeus, cuja finalidade era a de contribuir para a formagao do 
pessoal cientifico para elas designado e também de permitir a aquisigao de 
coleccées, de bibliografia e de material cientifico®. 

Relativamente as viagens com objectivos de exploragao territorial, quer 
as realizadas no interior do pais quer as transcontinentais, torna—se ainda 
possivel estabelecer um outro tipo de distingao consoante as deslocagées se 
processassem por via maritima ou por via terrestre e fluvial. 

No primeiro caso, o transporte era feito por barco, que acostava em 
fungao das necessidades da explorac¢ao. Este tipo de viagem foi realizado quer 
em pequena escala, envolvendo meios humanos e logisticos diminutos, 
constituindo empreendimentos de curta duragao, quer com objectivos de 
exploragao pluricontinental, utilizando entao uma ou mais grandes embarca- 
gdes, com equipas compreendendo diversos grandes especialistas e técnicos 
de apoio e prolongando-se por varios anos. 

4 |r-se—a constatar, com efeito, que a generalidade dos naturalistas que viriam a participar 
no programa de exploragao cientifica dos territérios ultramarinos, iniciadaem 1783, havia realizado 
expedigdes comparaveis, a nivel do pais, j4 depois da nomeagao para essas miss6es de maior 
envergadura. 

5 A titulo exemplificativo, pode citar-se como viagem cientifica deste tipo aquela que José 
Bonifacio de Andrada e Silva, também formado pela Faculdade de Filosofia da Universidade de 
Coimbra, empreenderia entre 1790 e 1800 a alguns dos principais estabelecimentos de estudo e 
de investigagao europeus. 
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Afim de ilustrar 0 primeiro caso, podera evocar—se a exploracao costeira 
de Goa, realizada pelo naturalista Manuel Galvao da Silva em Dezembro de 
1783 e Janeiro de 17848, 

O tipo de viagens maritimas de maior envergadura nunca ocorreu no 
contexto cientifico portugués da época, podendo exemplificar—se, no entanto, 
mediante referéncia a expedigdes espanholas, francesas e inglesas, que 
tiveram também lugar no final do periodo setecentista. 

Assim, no caso espanhol teria lugar, entre 1789 e 1794, aquela que é 
considerada como a grande expedigao cientifica promovida pelo pais vizinho 
na época mencionada. Trata—se de um empreendimento para o qual seriam 
mobilizados vastos meios logisticos e cientificos, pois compreendiam a utiliza- 
¢ao de duas corvetas e de uma numerosa equipa de especialistas, incluindo 
cartografos, astrénomos, naturalistas e botanicos, cirurgides, pintores, dese- 
nhadores e embalsamadores. O propésito anunciado era 0 de visitar todos os 
territorios espanhois da América e da Asia, visando-se prioritariamente objec- 
tivos de natureza politica em que avultavam o aperfeigoamento da cartografia 
€ a afirmagao da soberania da Espanha sobre mares e ilhas que, por direitos 
historicos, Ihe pertenceriam’. 

Desta miss&o viriam a resultar numerosos estudos etnograficos, arqueo- 
ldgicos, linguisticos, botanicos, zoolégicos e mineralégicos, sendo de salientar 
a documentagao iconografica sobre temas urbanos, paisagisticos e etnogra- 
ficos também produzida. 

Sera de acrescentar que a expedigao Malaspina, nome por que ficaria a 
ser conhecida e que era o do comandante do navio principal, se insere num 
panorama que, ao longo do periodo setecentista, compreenderia dezanove 
exploragées cientificas, realizadas na sua quase totalidade no decurso da 
Segunda metade do século, 0 que atesta o empenho espanhol neste tipo de 
empreendimentos®. 

No caso francés, poderao evocar—se duas expedigdes maritimas pluri- 
continentais, sendo a primeira_a que seria empreendida por Bougainville e que 
decorreria entre 1766 e 17699. Cerca de vinte anos depois, em 1785, iniciar- 
-se—ia a viagem comandada por Lapérouse, que viria a ser interrompida 
aproximadamente trés anos depois, com a sua tragica morte ocorrida apos um 
naufragio junto a ilha de Vanikoro, no oceano Pacifico'®. 

O programa de exploragées maritimas setecencistas mais conhecido, 
tendo empolgado a opiniao publica contemporanea, viria a ser contudo aquele 
que 0 britanico Cook levaria a cabo entre 1768 e 1779, periodo no decurso do 
qual realizaria trés grandes expedigées. O Capitao Cook viria alias a perecer a 
4 de Outubro de 1779, na parte final da sua ultima viagem'!. 

8 Sera porventura de sublinhar que esta modalidade de exploracao se tera justificado 
sobretudo pelo seu caracter expedito e em situagdes de escassez de tempo, que era precisamente 
Oque se verificava no caso exemplificativo mencionado. Em diferentes circunstancias, aopg¢ao pelo 
Percurso terrestre tornar-se-ia provavelmente vantajosa, tal como havera oportunidade de 
documentar no decurso deste trabalho. 

7\V. La Expedicion Malaspina, 1984, p. XXXIV—XXXV. 
8 Relativamente as expedigées cientificas espanholas do século XVIII, v. tb. Divito, 1968. 
9V. Bougainville, 1989. 
10 V. Lapérouse, 1987. 
11 V. Hedges, 1983. 
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Procurando ainda complementar, mediante uma diferente perspectiva, 

esta analise de caracter tipolégico, poder—se—a considerar que, nas missées 
cientificas setecentistas transcontinentais, se operou sempre a partir de bases 
que, em certos casos, eram fixas e terrestres, sendo entao a area a percorrer 
mais limitada e o critério de exploragao predominantemente intensivo e, 
noutros casos, seriam méveis e maritimas, o que permitia alongar considera- 
velmente os itinerarios a percorrer, adoptando—se entao um critério de explo- 
ragao mais extensivo!2. 

No caso portugués, parece evidente que as dificuldades de mobilizagao 
de meios humanos, logisticos e financeiros adequados, facilmente constata- 
veis pela andalise de todo o processo, tivessem afastado a hipdtese de 
realizagao de grandes viagens cientificas maritimas, compreendendo-se tam- 
bém facilmente que a exploracao naturalistica, tao aproftundada quanto possi- 
vel, dos varios territorios ultramarinos, tivesse constituido opgao de quem, na 
época, era responsavel pelo governo do pais. 

No contexto do movimento de exploragées cientificas empreendido por 
Portugal nesta época avulta, seguramente, o programa relativo a historia 
natural, delineado nos finais do século, e que viria a envolver a quase totalidade 
das possess6es portuguesas de entao. O relacionamento entre Portugal e 
Angola, a que assim se daria inicio, inserir-se—ia portanto numa fase da 
evolugao museoldgica que se devera considerar ja como cientifica e moderna. 

Constituindo as viagens de exploracao setecentistas, no dominio da 
historia natural, uma das modalidades do trabalho dos museus mais importan- 
tes e significativas de uma época em que, tal como se acaba de assinalar, se 
verifica a adopgao, por parte desse tipo de estabelecimentos, dos objectivos e 
da metodologia cientificos, poder—se—a avaliar a importancia que revestem os 
estudos sobre 0 tema no ambito do que se entende hoje comummente por 
museologia historica. 

Um projecto de exploragao cientifica 
de Angola 

O objectivo fundamental da missao enviada a Angola no ambito do pro- 
grama de exploracées cientificas anteriormente referido era, tal como sucedia 
com as restantes viagens, 0 de documentar a historia natural desse territdrio 
mediante a organizagao de colecgdes, pormenorizadamente inventariadas, 

12 Adoptando igualmente uma perspectiva tipologica, Romulo de Carvalho refere—se, no 
seu breve estudo sobre a historia natural setecentista portuguesa, a viagens que qualifica como 
puramente «filosdficas», ou seja, aquelas que teriam sido realizadas sem intuitos econdédmicos 
imediatos, mas apenas cientificos, e a viagens feitas com a intengao de tirar proveito dos produtos 
naturais. V. Carvalho, 1987, p. 82. Na bibliografia espanhola consultada encontra—se também uma _ 
classificagao deste tipo de viagens em que se procura combinar um critério de incidéncia cientifica 
com um outro de natureza geografica. As viagens cientificas espanholas surgem assim agrupadas 
em «expedigdes com objectivos de investigagao astronémica», de «investigagao botanica», «mine- 

raldgica» e aindaem «viagens a voltado mundo». V. Expedicion Malaspina, 1984, p. XXXIII-XXXIX. 
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dos respectivos produtos, o registo iconografico de exemplares desse acervo, 
bem como de outros aspectos do pais, a obtencao de elementos cartograficos 
e ainda a elaboraco de noticias, de modo a constituir—se, assim, um modelo 
de representagao coerente e aprofundado da realidade angolana e das suas 
possibilidades de desenvolvimento. 

Esse objectivo global 6 anunciado desde 0 inicio ao Governador Geral 
de Angola, a quem ficaria cometido um papel de orientacao, controlo e apoio 
no decurso do desenvolvimento da missao13. 

E esta também a compreensao do naturalista responsavel pela expedi- 
¢ao, Joaquim José da Silva, tal como 0 demonstram as preocupagées que 
patentearia desde 0 inicio e as referéncias que faria aos diversos aspectos da 
actividade que teria de desempenhar'4. 

Assim, muito embora se venha a constatar que o grau de concretizagao 
destes objectivos foi deveras insuficiente, importa sublinhar agora o entendi- 
mento que entdo se fazia acerca deste tipo de empreendimento e a complexi- 
dade que revestia o seu cabal desempenho'5. 

Como suplemento daquilo que ja ficou dito na rubrica anterior, convem 
agora assinalar que a exploracao naturalistica de Angola nao se encontrava 
prevista no programa que havia sido inicialmente projectado e que concentrava 
numa unica expedi¢ao ao Brasil todos os efectivos humanos inicialmente mo- 
bilizados'6, 

No entanto, umtal projecto viria aser posteriormente reformulado, dando 
lugar a um conjunto articulado de viagens que possibilitariao conhecimento da 
historia natural da quase totalidade das possess6es ultramarinas portuguesas 
na época. Realizar-se—ia, assim, uma viagem de exploragéo a Cabo Verde, 
sob a chefia de Jodo da Silva Feijé, uma outra ao Brasil, tendo como res- 
ponsavel Alexandre Rodrigues Ferreira, acrescendo ainda a que se efectuaria 
a Angola, dirigida por Joaquim José da Silva e aquela que, incluindo Goa e 

  

13. Aviso ao Governador de Angola José Gongalo da Camara, Lisboa, 16 de Abrilde 1783, 
ass. Martinho de Melo e Castro, publ. in Simon, 1983, p. 157, doc. 1. 

14. Carta e Relatério de Joaquim José da Silva a Martinho de Melo e Castro, Luanda, 7 
de Outubro de 1783 e 17 de Marco de 1784, publ. in Simon, 1983, p. 157-159, docs. 2.e 3. Sao 
visiveis nestes documentos 0 empenho em organizar colecgées de histdria natural, sendo de 
sublinhar no segundo a indicagao de que ja se encontravaem preparagao um volumoso escrito de 
ordem geral— «a histéria que estava escrevendo deste Continente» —, 0 que constituia, a seu ver, 
Obrigagao inerente ao desempenho da missao. 

15 Com efeito, e tal como sera comentado em rubricas posteriores, a «histéria natural» 
projectava—se, na época, em areas do conhecimento diversificadas, incluindo a actual etnografia, 
€ que se viriam depois a autonomizar ao longo do processo de desenvolvimento e especializagao 
Cientificos oitocentistas. Estas missées conduziam assim a elaboragao daquilo que se dominava 
uma «historia filosdfica» das regiées abrangidas, sendo 0 significado dessa expressao aprofunda- 
do posteriormente neste trabalho. 

16 Essa orientagao consta de documentagdo publicada e é confirmada pelo prdprio 
Joaquim José da Silva, quando recorda, anos depois, que fora «hum dos nomeados para 
Deligéncia relativa aos objectivos da Histéria natural da América Portugueza, segundo a Ordem 
que para o fazer foi por Sua Alteza Real dirigida A Universidade de Coimbra, e demorado com os 
meus Companheiros no Real Servico em Lisboa cinco annos, fui finalmente despachado com o 
mesmo fim para este Reyno em 1783». V. Carta do naturalista ao Visconde da Anadia, Luanda, 29 
de Agosto de 1804, publ. in Felner, 1940, vol. Il, p. 30-31, doc. 5., cit. tb. in Teixeira, 1961, p. 103. 
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Mogambique, seria confiada a Manuel Galvao da Silva. Devera sublinhar-se 

que todos estes naturalistas tinham sido formados segundo os novos planos de 

estudos ministrados na Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra 

apés a reforma pombalina de 1772 e que o Brasil era o pais de que todos eram 

naturais. 
Atransformacao de uma sé expedicao cientifica centrada no Brasil, mais 

bem equipada dos pontos de vista cientifico e técnico e integrando certamente 

um maior potencial humano, em quatro viagens menos dotadas sob qualquer 

um desses aspectos e, portanto, com menores possibilidades de éxito, constitui 

uma questdo de interesse mas, por enquanto, ainda pouco esclarecida. 

As raz6es de ordem econdmica e administrativa que William Joel Simon 

invoca no seu trabalho sobre o tema poderao nao constituir uma explicagao 

cabal para o assunto, muito embora devam ser consideradas'’. Na verdade, a 

acumulacao de fungées administrativas e cientificas cometida aos responsa- 

veis pelas missdes a Angola e a Mogambique viria a afectar de forma muito 

negativa o desenrolar dos seus trabalhos de naturalistas, sendo plausivel a 

justificagdo de que havia que atender a necessidade de fu ncionarios qualifica- 

dos que ambos os territérios apresentavam, podendo ser vista também como 

uma medida destinada a aliviar os encargos econdmicos dessas expedigoes. 

Porémestas consideracdes nao se conjugam bem coma posterior evolugao da 

situacao de Joaquim José da Silva em Angola como funcionario administrativo 

pois, tal como se ira verificar adiante, a sua manutengao no territorio, nessa 

qualidade, dever—se—d, a partir de certa altura, exclusivamente ao empenho do 

governo local. 
Assim, uma explicacao igualmente de ponderar para o desdobramento 

da expedicdo inicialmente prevista sera a do desejo de passar a incluir no 

projecto a generalidade dos territ6rios ultramarinos de entao, abandonando— 

-se, por conseguinte, a posigao de privilégio inicialmente conferida ao Brasil. No 

entanto, uma tal preocupacao parece nao ter sido considerada pelo Autor men- 

cionado pois, embora referenciando de passagem a missao de Joao da Silva 

Feijo a Cabo Verde, nao viria a consagrar—Ihe qualquer capitulo na sua obra, 

tal como faria com as outras expedigdes contemporaneas o que podera sur- 

preender pois, todas estas iniciativas se integravam num mesmo projecto'8. 

A opcao feita parece revelar, no entanto, uma deficiente avaliagao das 

exigéncias deste tipo de miss6es e uma ma previsao acerca do seu calendario, 

acompanhamento e conclusao, que em muito irao contribuir para as insuficién- 

cias dos resultados finais que se verificariam em qualquer um dos casos. 

17 V. Simon, 1983, p. 60. 

18 Com efeito Simon refere—se, a certa altura da sua obra, a Joao da Silva Feijé como tendo 

sido também «nomeado de novo para a relativa obscuridade das ilhas de Cabo Verde». V. op. cit. 

p, 18. A missdo de Joao da Silva Feij6, que poderia incluir também a Guiné dado tratar-se de uma 

mesma unidade administrativa, 6 evocada nao muitos anos depois em «Un coup d’oeil sur I'état 

actuel des sciences, des lettres et des beaux—arts parmis les portugais des deux hémisphéres». Ai 

se mencionam também as viagens cientificas que efectuaria depois ao Cearae ao interior de outras 

capitanias do Brasil, informando-se igualmente que o naturalista era entao Professor de minera- 

logia, zoologia e botanica na Academia Militar do Rio de Janeiro. V. Balbi, 1822, Tome Il, p. LIll. 

Ainda segundo um outro Autor, a viagem de Feij6 a Cabo Verde teria decorrido de 1784 a 1789. 

V. Sacarrao, 1953, p. 45. 
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    No ambito das consideracdes de ordem geral que constituem 0 objecto 
desta rubrica, sera conveniente salientar o papel de Domingos Vandellli, 
professor da Universidade de Coimbra, responsavel pelo Real Museu da Ajuda 
e membro da Academia das Ciéncias de Lisboa, na concepgao deste programa 
de exploragoes, de que foi, seguramente, o principal responsavel nos planos 
organizativo e cientifico. 

Esse trabalho vasto, minucioso e coerente em que procura mostrar a 
necessidade do conhecimento e da utilizagaéo das producées naturais dos 
territorios ultramarinos, evidenciar o papel das «viagens philosophicas» no 
desenvolvimento desse processo e apresentar a importancia e articulagdo de 
estabelecimentos cientificos afins, como os museus e jardins botanicos, para 
0 tratamento e exploracao dos resultados desse tipo de empreendimentos, 
revela—se, nas suas varias dimensées, através do conjunto dos seus artigos 
sobre estes assuntos, que ajudam a situar no contexto adequado 0 programa 
que se procura analisar19. 

No que diz respeito especificamente as viagens de exploragao cientifica, 
para além de tratar as questdes relativas a organizagao da informagao e aos 
topicos em que esta devera incidir, elabora também uma relagao completa dos 
instrumentos, drogas e outros utensilios, que considera indispensaveis ao 
trabalho de campo do naturalista, e providencia no sentido de ser adquirida a 
bibliografia necessaria para a sua preparagao20, 

A articulagao entre os varios estabelecimentos cientificos entao existen- 
tes no pais e entre as respectivas entidades tutelares, a que ja se fez mencao, 
patenteia—se claramente ao longo do processo de organizacao de todo este 
empreendimento, dado que a selecgao dos responsaveis pelas varias missées 
€ feita apdés e em funcao dos seus estudos universitarios. Esses elementos 
transitariam depois para o Museu da Ajuda, que seria 0 estabelecimento en- 
carregado de planear e organizar as expedicdes, onde se manteriam ainda 
por um periodo apreciavel, o que tera contribuido certamente para complemen- 
tar a sua formagao, sobretudo no plano aplicado. Com efeito, ha noticia de 
viagens empreendidas por estes naturalistas no interior do pais que, dado ja se 
encontrarem entao indicados para o projecto de exploragao ultramarina, 
confirmam o caracter preparatério conferido por vezes a missdes de menor 

  

19 V. a este respeito os seguintes textos da sua autoria: «Sobre algumas produgées 
naturaes das conquistas, as quais ou sAo0 pouco conhecidas ou nao se aproveitao», in Memorias 
Econémicas da Academia das Ciéncias, Lisboa, 1789, 2.2 ed., Vol. |, Lisboa, 1885, p. 192-213: 
Viagens filoséficas ou Dissertagao sobre as importantes regras que o fildsofo naturalista, nas suas 
peregrinagoes, deve principalmente observar, mans. 405 da Biblioteca da Academia das Ciéncias 
de Lisboa, ref. in Carvalho, 1987 p. 83. Memoria sobre a utilidade dos Museus de Historia Natural, 
mans. 143, Série verm. Biblioteca da Academia das Ciéncias de Lisboa, ref. in Carvalho, 1987, 
Pp. 115; «Memoria sobre a Utilidade dos Jardins Botanicosa respeito da Agricultura e principalmente 
da Cultivagao das Charnecas», Coimbra, 1788, publ. in Jobim, 1986, p. 55-59. 

20 V. Vandelli, «Rol dos Instrumentos, Drogas e mais utensilios pertencentes a Histdria 
Natural, Physica, e Chimica, que sdo indispensaveis a hum Naturalista, que viaja», 1983, p. 134— 
137, tb. ref. in Carvalho, 1987, p. 118 e o doc. Relacao dos livros que se compraram para as 
expedicoes filosdficas de Mogcambique, Angola e Para, Arquivo Hist6rico Ultramarino, Reino, mago 
2147, ref. in Carvalho, 1987, p. 118. 
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envergadura2'. A este proposito importa referir ainda que seria a Academia das 

Ciéncias de Lisboa a entidade que viria a publicar um dos elementos de maior 

importancia no Ambito da documentagao de apoio utilizada nestas viagens, 

ou sejam as Breves Instrugdes de 1781 que, adiante, serado amplamente 

comentadas. 
O estudo das viagens cientificas setecentistas portuguesas devera vir a 

ser ainda aprofundado de modo a proporcionar um panorama global desse tipo 

de empreendimentos, da sua diversidade e relacionamento contextual. Uma 

analise comparativa com os panoramas congéneres estrangeiros parece 

igualmente susceptiveis de contributos do maior interesse. 

A bibliografia disponivel confirma de algum modo estas asserg6es, nao 

parecendo que o assunto tenha sido por enquanto objecto de uma abordagem 

em que fossem tidas em conta as suas multiplas implicagdes. Convem 

assinalar, no entanto, que para isso tera contribuido sensivelmente o facto de 

os estudos feitos terem sido orientados por perspectivas que, relativamente a 

museologia histérica, os colocavam desde logo na condigdo de contributos 

laterais ou parcelares. Neste contexto, nao surpreende que 0 responsavel pela 

viagem de exploragao a Angola tenha chegado a ser ignorado, sendo a 

formulagdo de panoramas parciais que nao contemplavam, por conseguinte, a 

totalidade das componentes do projecto global, uma das insuficiéncias fre- 

quentes dos trabalhos conhecidos@?. 

Um outro aspecto que durante bastante tempo foi objecto de equivocos 

foio da composicao da equipa que integrou a missao angolana e da hierarquia 

e funcdes dos seus componentes?3. 
Cré-se que a perspectiva museolégica de analise, obedecendo a 

concepcoes actualizadas que procurem focar os diferentes tipos de actividade 

prosseguidos e a sua coeréncia e interligagoes, aprofundando o relacionamen- 

to do plano museoldgico com o social, o econdmico e o cientifico, e perspec- 

tivando a realidade passada em fungao dos contributos tedricos devidos a este 

novo ramo do saber, sera susceptivel de vir a fornecer ao estudo do tema o 

enquadramento e a metodologia desejaveis. 

21 Essas noticias mencionam uma deslocacao de Joaquim José da Silva ao Ribatejo, uma 

outra de Alexandre Rodrigues Ferreira e Joao da Silva Feijé, a fim de examinarem as minas de 

carvao de pedra de Buarcos, e ainda uma outra do primeiro destes dois, juntamente com Julio 

Matiazzi a regiao de Setubal V. Carvalho, 1987, p. 92, e Simon, 1983, p. 79. 

22 Tal sucede, por exemplo, em Botelho, 1927, que também s6 tardiamente teve conheci- 

mento de que Manuel Galvao da Silva estivera de inicio em Goa, V. op. cit., p. 12, e em Carreira, 

1986, que sé mencionaas exploragées feitas em Cabo Verde e no Brasil, v. op. cit., p. XXVIIle XXIX. 

Perspectivas parcelares, que sao consequéncia da orientagao a que obedecem os respectivos 

estudos, encontram-se igualmente em Hartmann, 1975, Santos, 1978 ou Teixeira, 1961. Refira- 

se ainda 0 caso de Quirino da Fonseca que, ao historiar a tentativa da travessia de Africa entre 

Mogambique e Angola, empreendida em 1798 por Francisco de Lacerda e Almeida, assinala a sua 

anterior presenga no Brasil numa missao que se prolongaria de 1780 a 1790. E, muito embora 

mencione também a sua obra a viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira a esse mesmo territorio, 

omite a circunstAncia de terem sido em grande parte contemporaneas as estadias de ambos os 

cientistas. V. Fonseca, 1936, p. 16-22. 
23 Um dos exemplos deste equivoco com maior interesse é 0 artigo de Luis de Pina, - 

«Deontologia Cientifica», Comércio do Porto, 16 de Dezembro de 1937. No entanto, mais recen- 

temente, a figura de Joaquim José da Silva volta a ser omitida em trabalhos onde é feita referéncia 

a esta viagem. V. Sacarr4o, 1953, p. 45 e Carvalho, 1987, p. 87. 
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Retrospectiva da miss&o do naturalista 

Joaquim José da Silva 

O envio a Angola de uma missdo cientifica no dominio da histéria natural 
integrou-—se portanto no vasto programa de exploragao das possessées ultra- 
marinas portuguesas que, a partir de 1783, entrariana sua fase de pesquisa no 
terreno. 

O naturalista Joaquim José da Silva, acompanhado por Angelo Donati, 
também naturalista e desenhador, e ainda por José Antonio, igualmente 
desenhador, chega a Luanda em 1783, apos curta estadia em Benguela, apro- 
veitada para a realizagdo dos primeiros trabalhos de pesquisa e inicio da orga- 
nizagao das colecg6es a remeter para o Museu da Ajuda24. 

Ter—se—ao seguido algumas exploracées feitas nos arredores de Luan- 
da, em que recolhe algum material25, 

A primeira expedigao em Angola realiza—a Joaquim José da Silva ao Dande e a Cabinda, j4 acompanhado apenas pelo desenhador José Antonio, 
pois Angelo Donati, o seu auxiliar mair proximo, havia falecido pouco tempo depois da chegada a Luanda. O principal objectivo da deslocacao foi o de 
confirmar possiveis jazigos de ferro existentes em Cabinda, que se revelariam 
sem interesse, tendo sido aproveitada a escala junto a foz do rio Dande para 
uma visita a uma «mina de petréleo», de localizagao proxima, e para observar 0 fabrico de cal ai praticado26. 

Em meados de 1784, Joaquim José da Silva efectua uma expedig¢ao a Massangano, cujos trabalhos seriam extremamente prejudicados dado o Seu precario estado de saude, e no decurso da qual viria afalecero desenhador 
José Anténio, ficando, a partir de entao, como Unico elemento da miss3027. 

Aquela que foi certamente a viagem de maior interesse empreendida pelo naturalista, durante a sua estadia em Angola, seria iniciada em 25 de Maio 
de 1785, quando parte para Benguela na qualidade de adido da Expedicao 
Militar e Cientifica a foz do Cunene. Nessa qualidade acompanharia a coluna 
que fez a exploragao por via terrestre, tendo percorrido, durante cerca de dois 
anos, 0 chamado «sertao de Benguela». O itinerario utilizado foi objecto de 
registo cartografico, tendo sido atravessadas «as provincias de Quilengues e 
Bembes». Dai seguiria para o Cabo Negro e depois para os Gambos e Caconda, 
apos 0 que regressaria a Benguela28. Tendo-se demorado ainda nesta cidade 
cerca de sete meses, retornaria finalmente a Luanda no termo de 1787. 

  

24V. Aviso ao Governador de Angola, de 16 de Abril de 1783, publ. in Simon, 1983, p. 157, 
doc. 1, e Carta de Joaquim José da Silva a Martinho de Melo e Castro, de 7 de Outubro de 1783, 
publ. in op. cit., p. 157-158, doc. 2 e tb. in Felner, 1940, vol. |, p. 212, doc. 13. 

25 V. Teixeira, 1961, p. 104. 
26 V. Relatério de Joaquim José da Silva a Martinho de Melo e Castro, de 17 de Margo de 

1783, publ. in Simon, 1983, p. 158, doc. 3. Relativamente as viagens realizadas por este naturalista, 
V. tb. Teixeira, 1961. 

27V. Simon, 1983, p. 161, docs. 6 e 7, e Felner, 1940, vol. II p. 32-33, doc. 6. se 
28 V. Teixeira, 1961, p. 104-105, que procura fazer uma analise critica do itinerario 

Percorrido pela expedigao, ilustrando—a cartograficamente. Uma cépia, datada de 1809, do «Mapa 
da derrota do natualista Joaquim José da Silva da Cid.e de Benguela as praias de Cabo Negro», 
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No decurso desta expedigao colocar-se—ia uma questao, ja focada 

anteriormente, havendo interesse em comentar a posigao que Joaquim José da 
Silva viria a assumir a esse propdsito. Assim, de acordo com o relato que o 
naturalista faria j4 em Benguela, esta missao compreendia duas expedigées, 
sendo uma efectuada por mar, até Angra do Negro, e a outra por terra, cujo 
objectivo era, como foi dito, a descoberta da foz do rio Cunene, tendo-lhe sido 
determinado superiormente que acompanhasse a primeira, aproveitando os 
diversos desembarques que se tivessem de fazer ao longo da costa para 
proceder as observacées e colheitas relativas a historia natural, de que se 
encontrava encarregado. Ora, havendo diligenciado previamente no sentido de 
obter algumas informagées acerca das possibilidades que a via costeira lhe 
oferecia e que consideraria pouco satisfatorias, Joaquim José da Silva acabaria 
por resolver acompanhar 0 trajecto terrestre, por considerar que dessa forma, 

desfrutaria de melhores condigées para poder realizar os seus trabalhos de 
naturalista. A sua recusa do itinerario maritimo teria sido pois motivada pelo 
facto de entender que alguns desembarques precipitados nao lhe iriam permitir 
certamente a realizacdo das tarefas de que fora incumbido29. 

Pouco tempo depois do regresso desta prolongada viagem, Joaquim José 
da Silva percorreria ainda a regiao interior proxima de Luanda, do que resultaria 
a obtencdo e remessa para Lisboa de um cavalo marinho e de um crocodilo°°. 

Podera considerar—se que estas ultimas exploragées correspondem ao 

termo de um periodo da miss4o em Angola em que os trabalhos de naturalista 
de Joaquim José da Silva, embora sofrendo perturbag6es de varia ordem, que 
seguidamente se procurarao apreciar melhor, decorreriam ainda com certa 

encontra—se na Mapoteca do Instituto Geografico e Cadastral V. Mendes, 1969, p. 222,n.°575. Na 
respectiva legenda diz—se ainda que o naturalista teria deixado Benguela a 9 de Agosto de 1785, 
sé regressando a essa cidade em 18 de Maio de 1787. 

29,V. Relatério de Joaquim José da Silva a Martinho de Melo e Castro, Benguela, 20 de Maio 

de 1787, publ. in Simon, 1983, p. 162, doc. 8, e tb. in Felner, 1940, vol. |, p. 226-228, doc. 18. 

Posteriormente Martinho de Melo viria a referir-se a esta expedigao, descrevendo-a como 

constando de duas partes em que a primeira consistiria em explorar «por Mar, e Terra a costa que 

medéa entre Benguela e Cabo Negro», e a segunda em «explorar, e descubrir pelo Continente, o 

Sertao de Benguela e o Rio Cunene, e castigar, e reduzir 4 devida obediéncia, alguns Sovas 

daquele Sertao que se tinham rebelado». Assim. 0 cumprimento da missao implicaria que o 

primeiro trajecto fosse percorrido tanto por via maritima como por via terrestre, 0 que viria a 

acontecer, no primeiro caso, sob o comando conjunto do Capitao Tenente Antonio Jose Valente 

e do Tenente Coronel Engenheiro Luis Candido e, no segundo, do Sargento-Mor da Ordenanga 

Gregério José Mendes. V. «Expedigdo de Angola pela fragata Golfinho, commandada pelo capitam 

de mar, e guerra Manoel da Cunha Souto-Maior que sahio de Lisboaem 12 de Agosto de 1791, pu bl. 

in Oliveira, 1968, p. 46-51. O comando da segunda parte da expedigao, que Joaquim José da Silva 

acompanharia, seria conferido ao Capitao de Granadeiros Anténio José da Costa, tendo a sua 

conduta vindo a merecer criticas acerbas de que este documento se faz eco. Sublinhe-se que a 

composicao e objectivos da missAo sAo aqui apresentados com algumas diferengas relativamente 

a descrigdo feita por Joaquim José da Silva, sendo revelados ainda aspectos que poderao ter 

condicionado fortemente os seus propdsitos cientificos. Diz tb. respeito a este assunto o «Relatério 

de Anténio José Valente, de 3 de Fevereiro de 1791, em que descreve a organizacao da expedigao 

em que foia Angrado Negro», tendo sido portanto escrito por um dos responsaveis pela exploragao 

maritima assinalada a primeira parte da missdo. V. Felner, 1940, vol. |, p. 229-230, doc. 19. 

30 V. Atestado passado ao naturalista Joaquim José da Silva pelo Governador Geral de 

Angola, D. Fernando Anténio de Noronha, Sao Paulo da Assumpgao, 10 de Setembro de 1804, 

publ. in Felner, 1940, vol. Il, p. 32-33, doc. 6. 
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regularidade e em condigdes que lhe permitiriam deslocar—se a diversas re- 
gides do territdrio todos os anos, preparando e procedendo ao envio das re- 
messas obtidas. 

Comentando agora sumariamente os factores de perturbagao que se 
acabam de referir, serao de mencionar em primeiro lugar as dificuldades que 
Joaquim José da Silva tera experimentado, de inicio, no seu relacionamento 
com os entao responsaveis pelo governo de Angola. 

Ora, dado 0 papel de orientacao, controlo e apoio da missao atribuido ao 
governo local, torna—se compreensivel que os desentendimentos verificados 
lhe possam ter ocasionado dificuldades, prejudicando assim os seus trabalhos 
iniciais. Essas dificuldades viriam a ser ultrapassadas com a mudanca de 
governo ocorrida em 1784, podendo, no entanto, inferir—se que teriam atingido 
certa gravidade pelo teor das instrug6es fornecidas ao novo Governador de 
Angola, quando da sua entrada em fung6ées, a respeito das actividades dos 
naturalistas31. 

No entanto, o factor que viria a interferir de modo decisivo no traba- 
lho projectado seria a rapida aniquilagao da equipa que integrava a missao 
pois, em meados de 1784, ja haviam sucumbido dois dos seus elementos, 
restando apenas 0 seu responsavel$2. Poder—se—a afirmar que estas perdas 
constituiriam desde logo motivo impeditivo do éxito da expedigao, dada a 
impossibilidade de uma so pessoa levar a cabo as diferentes tarefas que a 
exploragao naturalistica do territério implicava. Vindo esta situagao a con- 
solidar-se, pois os pedidos de substituigao do pessoal desaparecido 
nunca chegariam a ser atendidos, e nao tendo também Joaquim José da 
Silva conseguido encontrar localmente colaboradores que pudesse iniciar 
na preparagao das espécies zooldgicas, o projecto de documentacao 
histéria natural de Angola ficaria assim em grande parte comprome-tido33. 

A impossibilidade, que viria a ser confirmada no caso de qualquer 
uma das expedicg6es cientificas iniciadas em 1783, de se substituirem os ele- 
mentos falecidos ou impossibilitados constituiu seguramente um dos pontos 
fracos do seu planeamento, tendo as dificuldades dai resultantes afectado de 

31 V, Aviso de Martinho de Melo e Castro ao Barao de Mogamedes, Lisboa, 9 de Margo de 
1784, ordenando a este ultimo que se informe acerda do andamento dos trabalhos da missao, 
devendo qualquer dos seus membros ser punido, inclusivamente com o regresso a Lisboa sob 
prisdo, caso se justificasse. Publ. in Simon, 1983, p. 86, n. 22. Dificuldades comparaveis surgiriam 
no decurso da exploragao das ilhas de Cabo Verde, cometida a Joao da Silva Feijo, cujo trabalho 
e conduta seriam também alvo de admoestagées por parte do Ministro do Ultramar, muito 
provavelmente injustificadas. V. Carreira, 1986, p. XXX—XXxXill. 

* 82. Relatério de Joaquim José da Silva a Martinho de Melo e Castro, Luanda, 18 de Margo 
de 1784 e Carta do mesmo a David José, Luanda, 27 de Maio de 1785, sendo esta dirigida 

precisamente ao pai do desenhador falecido. Publ. in Simon, 1983, p. 158, doc. 3, ep. 161, doc. 7. 
33 A documentagao consultada refere—se por mais do que uma vez aestes problemas e aos 

prejuizos dai resultantes, acentuando sobretudo a impossibilidade de preparar os levantamentos 
iconograficos, pois este trabalho era da competéncia de Angelo Donati e de José Antonio. 
V. Relatério de Joaquim José da Silva de Melo e Castro, Benguela, 20 de Maio de 1787, publ. in 
Simon, 1983, p. 162, doc. 8, tb. publ. in Felner, 1940, vol. |, p. 226-228, doc. 18, Carta de Joaquim 

José da Silva a Martinho de Melo e Castro, Luanda, 9 de Julho de 1787, publ. in Simon, 1983, 
p. 163, doc. 9 e Relatdério do Governador Manuel de Almeida Vasconcelos a Martinho de Melo e 
Castro, Luanda, 5 de Novembro de 1791, in Arquivos de Angola, vol. I, n.° 1, 1933, p. 33. 
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modo igualmente grave a viagem que teve Mogambique como principal 
objectivo4. 

As dificuldades enfrentadas por Joaquim José da Silva no desempenho 
da sua missao incidiriam ainda no plano logistico, tendo experimentado 
contrariedades a tal respeito logo na primeira das deslocagdes que efectuou 
devido a raz6es de ordem burocratica$5. 

Mais significativas seriam as criticas feitas ao relatar, em 1787, a ex- 
pedicao ao interior de Benguela em que recentemente havia participado pois, 
de acordo com o que entao deixaria escrito, ter-se—ia visto na impossibilidade 
de recolher amostras de «pedras» por nao dispor de carregadores para o seu 
transporte, atribuindo esta dificuldade ao facto de as prioridades terem sido 
entao concedidas aos transportes de natureza militar. Lastima, por conseguin- 
te, que os trabalhos a seu cargo fossem considerados como de natureza 
secundaria no contexto de uma expedigao em que se empenharia por cerca de 
dois anos, cerceando—se—lhe desse modo as possibilidades com que tinha 
deparado de organizar valiosas colecgdes°6. 

Este ultimo tipo de problemas resultava principalmente do facto de as 
actividades de Joaquim José da Silva se inserirem em contextos que as subor- 
dinavam a objectivos de natureza politica e administrativa. 

Deste ponto de vista, a situagao do naturalista agravava—se ainda pelo 
facto de Ihe terem sido cometidas simultaneamente funcées cientificas e 
administrativas, sendo estas ulimas decorrentes do cargo de Secretario do 
Governo de Angola em que fora provido. 

O desempenho conveniente de ambos os tipos de fung6es, que se reve- 
laria certamente muito dificil ou até incompativel nas condicgées inicialmente 
previstas, passaria a ser manifestamente impossivel depois da perda dos auxi- 
liares entretanto verificada3’. 

As quest6es abordadas nesta segunda parte da presente rubrica permi- 
tem compreender que o estudo do desenrolar da missao a Angola de Joaquim 
José da Silva conduza a conclusao de que ela se pode dividir em duas fases 
visivelmente distintas, correspondendo a primeira aproximadamente aos seis 
primeiros anos da sua estadia no territorio. 

34 Com efeito, também Manuel Galvao da Silva, que foi o naturalista responsavel por essa 
missao, viria a ficar privado do concurso do desenhador e do jardineiro botanico que integravam 
a sua equipa, passando a enfrentar, no decurso de grande parte da sua permanéncia em 
Mogambique, problemas equiparaveis aos defrontados pelo naturalista a trabalhar em Angola. 

35 Com efeito, o naturalista queixar-se—ia de que, no decurso da sua estadia em Cabinda 
no inicio de 1784 nao lhe tinha sido providenciado, nem a si nem ao riscador que 0 acompanhava, 
o fornecimento «das comedorias conforme as determinagées de S: Magestade», tendo tido entao 
os dois que recorrer a «generosidade alheia» visto nao se encontrarem preparados para suportar 
esse tipo de encargos nao previstos. V. Relatério de Joaquim José da Silva a Martinho de Melo e 
Castro de 17 de Margo de 1784, publ. in Simon, 1983, p. 158-159, doc. 3. 

36 V. Relatério de Joaquim José da Silva a Martinho de Melo e Castro, Benguela, 20 de Maio 
de 1787, publ. in Simon, 1983, e tb. in Felner, 1940, |. vol., p. 226-228, doc. 18. 

37 A denuncia da incompatibilidade dos dois tipos e fungdes chega a ser feita oficialmente 
nocaso da expedicao a Mogambique, em que 0 naturalista responsavel se encontrava precisamen- 
te nas mesmas condigdes de Joaquim José da Silva, pretendendo—se ai também justificar a 
escassez dos resultados obtidos em relagao a historia natural. V. Oficio do Governador Geral 
Anténio de Melo e Castro a Martinho de Melo e Castro, de 4 de Outubro de 1787, publ. in Botelho, 
1927, p. 20. 
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No decurso deste periodo, a sua actividade como naturalista, embora 
fortemente condicionada pelos factores adversos ja focados, revestira um 
caracter activo, tendo—Ihe sido possivel efectuar, com certa regularidade, 
expedigdes de campo que, no total, correspondem a um periodo consideravel 
de afastamento de Luanda e, consequentemente, das suas funcées de natu- 
reza administrativa. 

Jana segunda fase da sua actividade em Angola, que se tera prolongado 
eventualmente até ao seu falecimento, ja no século xix, o seu trabalho como 
naturalista poderia qualificar-se como passivo pois, tendo interrompido a 
realizagao de expedic6des no interior do territério, a organizagao de colecgées 
e a elaboracao de noticias passariam entao a ser feitas de acordo com as 
disponibilidades e com as oportunidades proporcionadas pelas suas incum- 
béncias de ordem administrativa ou mediante a colaboragao de intermediarios 
mobilizados para 0 efeito. Esse caracter passivo podera ainda ser sublinhado 
pelo facto de uma parte consideravel do trabalho de naturalista realizado nesta 
segunda fase ter sido desencadeado por solicitag6es emanadas da administra- 
¢ao lisboeta. 

Dado ter—se verificado uma alteragao tao sensivel na situagao e atribui- 
goes de Joaquim José da Silva em Angola, sera necessario que se procurem 
analisar as suas principais causas explicativas. 

Uma vez concluida a expedicao ao interior de Benguela, e regressado a 
Luanda, é compreensivel que Joaquim José da Silva tenha considerado que 
chegara a altura de ser posto termo a sua missao em territdrio angolano. 
Efectivamente, asua nomeacao fora porum periodo de trés anos, apermanén- 
cia e condicées de trabalho tinham apresentado enormes dificuldades e, sendo 
nascido e criado no Brasil, que era também 0 pais de residéncia da sua familia, 
seria seu desejo ai regressar logo que possivel apdés mais de vinte anos de 
auséncias8. 

Seguir—se—do no entanto ainda cerca de dois anos em que a sua Situa- 
¢ao, sem chegar a definir—-se completamente, evolui num sentido que ira con- 
duzir 4 mudanga ja referida. 

Assim, 0 termo da miss&o por si requerido sé viria a ser oficializado em 
1789, sob a forma do regresso a Lisboa e nao da pretendida transferéncia para 
0 Rio de Janeiro, pois, encontrando-se o naturalista no desempenho de uma 
miss4o iniciada naquela cidade, ao servigo de um organismo aj sediado, é 
compreensivel que lhe tivesse sido determinado que ai retornasse, inclusive 
afim de completar o trabalho relativo aos materiais que entretanto tinha 
enviado39, A pretensdo de passar a fazer parte da administragao brasileira, 
apresentada por Joaquim José da Silva, permite alias considerar que essa fase 
terminal da sua missdo deixara de 0 preocupar, quer porter perdido o interesse 
pela conclusdo do seu trabalho de naturalista, quer por entender que o volume 

38 Com efeito, um pedido de transferéncia para o Rio de Janeiro seria feito por si nessa 
€poca, invocando precisamente a idade avangada dos pais e a necessidade de dar apoio a uma 
irma solteira que com eles ai residia. V. Carta de Joaquim José da Silvaa Martinho de Melo e Castro, 
Luanda , 14 de Outubro de 1787, publ. in Simon, 1983, p. 164, doc. 10. 

39 V. Aviso de Martinho de Melo e Castro a Manuel de Almeida e Vasconcelos, Governador 

de Angola, Lisboa 23 de Outubro de 1787, cit. in Simon, 1983, p. 91, n. 37. 
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e a importancia dos materiais e informagées obtidos no justificavam que se 
continuasse a ocupar do seu tratamento e estudo. 

Sera de assinalar que 0 mesmo tipo de interrup¢do se verificaria 
relativamente as restantes viagens cientificas que integravam o projecto global, 
podendo dizer—se que a fase de incorporagao das coleccées resultantes no 
Museu da Ajuda e de estudo de toda a documentacao obtida nao chegaria 
nunca a ter lugar. Esse aspecto seria particularmente desastroso no caso da 
expedicao brasileira de Alexandre Rodrigues Ferreira, em que 0 volume de 
materiais obtido tinha sido efectivamente notavel. 

Entretanto, sabe—se também que Joaquim José da Silva casara, cons- 
tituindo assim familia em Angola, 0 que o tera provavelmente predisposto para 
aceitar melhor uma continuagao da permanéncia no territério. 

Estas raz6es ajudam certamente a compreender que tivesse vindo a 
prolongar a sua estadia em Angola, muito embora emcondicées que irao alterar 
© modo como desempenhava as suas actividades, adquirindo a componente 
administrativa do seu trabalho, a partir de entao, um nitido predominio. Com 
efeito, a nova posi¢gao que passaria a assumir depois de 1790 colocava—o na 
dependéncia exclusiva do Governo local que, muito embora pretendesse 
continuar acontemplar o interesse lisboeta pela historia natural, necessitava de 
Joaquim José da Silva em Angola, sobretudo para o desempenho de fungdes 
administrativas?°. Tera de atender—se que se tratava de uma pessoa com uma 
formacao superior, um bom conhecimento e experiéncia dos problemas locais 
e inclusive de grande préstimo no relacionamento com estrangeiros, dados os 
seus conhecimentos de inglés e francés. Acresce que, dado o baixo nivel de 
vencimento que usufruia, seria muito dificil vir a substitui-lo por alguém com 
uma competéncia e preparacao equivalentes. 

As consequéncias destas alteracdes no tocante as suas funcdes de 
naturalista sao facilmente detectaveis a partir de entao, sendo de salientar, tal 
como ja foi sublinhado, a interrup¢ao das viagens de exploragao internas. De 
facto, adeslocagao e estadia em Ambaca, que se verificaria entre 1796 e 1798, 
embora tendo sido aproveitada para efectuar trabalhos no dominio da historia 
natural, foi claramente determinada por razoes de ordem administrativa4!. 

As circunstancias e caracteristicas da actividade desenvolvida por Joa- 
quim José da Silva no dominio da histéria natural, no decurso da parte final da 
sua vivéncia angolana, permitem assim que se considere a sua Situagao nesse 

40 O naturalista viria assim a ser promovido inicialmente no posto de Capitao—Mor de 
Massangano, embora apenas formalmente pois continuaria a prestar servigo em Luanda, tendo 
sido depois nomeado para o mesmo cargo em Ambaca, em 1796. No regresso desta localidade a 
Luanda, seria nomeado, em 1799, Tesoureiro Geral dos Bens e Fazendas dos Defuntos e 
Ausentes, Capelas e Residuos da Repartigao da Cidade e suas Conquistas, acabando por assumir 
de novo 0 cargo de Secretario do Reino de Angola em 1801. V. Simon, 1983, p. 96-98. Saliente- 
-se, no entanto, que esta decisao de integrar Joaquim José da Silva na administragao local 
suscitaria a animosidade do Ministro do Ultramar, Martinho de Melo e Castro que, por este facto, 

criticaria vivamente o Governador de Angola. V. Ordem de Martinho de Melo e Castro ao 
Governador de Angola, Palacio de Queluz, 8 de Agosto de 1791, V. Simon, 1983, p. 92, n. 39. 

41V. Teixeira, 1961, p. 107-108, confirmando-se 0 trabalho de naturalista efectuado pela 
analise da «Cdépia da Relagao das Sementes que acompanharam acarta de 3 de Fevereiro de 1802 
poe efeito do Real Aviso de 12 de Novembro de 1801», publ. in Pombo, 1935, p. 106 e ss., tal como 
0 primeiro destes Autores o faz notar. 

92 

  

  



ambito como, até certo ponto, mais proxima da do correspondente do que da 
do naturalista em missao. 

Lastimavel seria, no entanto, que Joaquim José da Silva tivesse perma- 
necido continuadamente numa situagao de caréncia econémica, que apenas 
no final tera sido atenuada por uma recompensa que lhe foi conferida, sendo- 
-Ihe reconhecido desse modo o mérito da sua actuacao e 0 valor dos trabalhos 
de naturalista que efectuara42. 

Por ultimo, importara considerar que na analise das viagens empreendi- 
das pelo naturalista em Angola e dos respectivos itinerarios serao de ter em 
aten¢ao a ocupagao portuguesa do territério que entao se verificava, as possibi- 
lidades de penetragao no interior existentes e os objectivos politico—administra- 
tivos que na época se pretendiam concretizar. 

Equipamentos e documentac4o de apoio 

— as Instrugées 

Tal como sucederia com outras viagens de exploracao cientifica suas 
contemporaneas, aquela que Joaquim José da Silva efectuaria a Angola foi 
orientada nao s6 por Instrugdes de ordem particular, especialmente respeitan- 
tes a sua missao, como por outras de cardcter geral que a Academia das 
Ciéncias de Lisboa publicara em 178143. O objectivo declarado dessa publi- 
Cacao era o de mobilizar os correspondentes da Academia para 0 projecto de or- 
ganizagao de um museu nacional, instruindo—os acerca do modo de preparar as 
remessas de produtos da hist6ria natural, e de elaborar as noticias correlativas. 

A utilizagao deste tipo de documentos visava portanto colocar ao servico 
de museus ou mesmo de coleccionadores particulares os préstimos de pessoas 
interessadas pela historia natural e a quem o local de residéncia, tipo de activi- 
dade e disponibilidades de tempo permitiam dar 0 tipo de colaboracao pre- 
tendida. Desta forma, tornava—se também possivel ultrapassar dificuldades fi- 
nanceiras, logisticas e humanas inerentes a organizagao de miss6es de explo- 
ragao cientifica. O recurso a intermediarios em principio pouco familiarizados 
com 0 tipo de trabalho: a realizar implicava, por conseguinte, que as instrugédes 
difundidas fossem suficientemente explicativas e praticas pois, sé assim, se con- 
seguiriam obter os resultados desejados. 

A obtengao de correspondentes podendo actuar em territérios distantes 
€ra particularmente pretendida dada a maior dificuldade em conseguir colec- 
¢des e noticias dessas proveniéncias, nao surpreendendo, portanto, que, no 
caso portugués, 0s territdrios ultramarinos tenham constituido um dos objecti- 
Vos preferenciais da elaboragao e difusao das referidas instrugées. Isso mesmo 

  

42 Trata—se do habito da Ordem de Cristo, atribuido ao naturalista pelo principe regente 
D. Joao, a 12 de Fevereiro de 1806, apds parecer favoravel do Conselho Ultramarino de 26 de 
Novembro de 1805. V. Simon, 1983, p. 102. ; 

43. Breves Instrucgdes aos Correspondentes da Academia das Ciéncias de Lisboa sobre 
as remessas dos productos e noticias pertencentes a Historia da Natureza para formar hum Museo 
Nacional, Lisboa, Reggia Officina Typografica, 1781, 45. 

93  



  

   
se podera constatar através da consulta dos diversos exemplos deste tipo de 
documentos divulgados no contexto portugués, nao so a partir dos finais do 
periodo setecentista como ao longo do século seguinte44. 

No caso das instrug6es preparadas pela Academia das Ciéncias, embo- 
ra se saiba que foram distribuidas a diversos responsaveis da administragao 
ultramarina, s4o mal conhecidos os possiveis resultados dai advenientes45. 

A questao dos meios auxiliares de apoio utilizados pelos naturalistas no 
decurso das suas viagens de exploragao, podendo tratar—se aqui de equipa- 
mento cientifico, de bibliografia ou de materiais de inventariagao e preparagao 
das espécies, de desenho ou de embalagem, afigura—se como devendo cons- 
tituir um dos parametros de sistematizagao da analise do assunto em estudo, 
sendo portanto conveniente individualiza—la no contexto desta apresentagao. 

Relativamente ao equipamento de que os naturalistas deveriam poder 
dispor para a realizagao dos seus trabalhos sabe-se, tal como ja foi referencia- 
do anteriormente, que esse foiumdos problemas de que Domingos Vandelli se 
ocupou especialmente, como principal orientador e responsavel cientifico do 
programa geral de exploragédes em que a missdo a Angola se inseria46. 

A analise da relagao do equipamento auxiliar do naturalista, elaborada 
por Vandelli, permite constatar o grau de complexidade e de especializagao que 
revestiam os trabalhos a efectuar, parecendo importante focar que os instru- 
mentos ai mencionados poderdao ser agrupados em funcao das diferentes fases 
de organizagao das colecg¢ées em que iriam ser utilizados. De acordo com este 
ponto de vista, verifica—se que constamda relagao instrumentos de observagao 
e de captura ou de colheita, como por exemplo as lentes e éculo, no primeiro 
caso, e as tenazes para cobras ou insectos, as armagées para borboletas, as 
redes para «arrastar conchas» ou ainda os escopros e martelos para «pedras» 

no segundo. O mesmo critério levaria a referenciar papel para escrever e 
«riscar», livros brancos «in 8.°», balangas, compassos e um microscépio para 
identificagao e registo dos exemplares obtidos. Acresceriam ainda os materiais 
destinados a preparacao e embalagem imediata dos produtos das coleccées, 
cujas técnicas seriam idénticas as indicadas nas Instrugdées de 1781. E, neste 
ambito, poder—se—iam mencionar as lancetas, escalpelos e serrotes de anatomia 
necessarios para a preparagao das espécies zooldgicas e o papel pardo e caixas 

44 Dado ter sido também publicada ainda no século xvill, sera de referenciar a propésito a 
Instruccao Completa sobre o Methodo de apanhar, manejar, conservar e empacotar os insectos, 
para serem enviados dos Paizes Estrangeiros a Europa: Para uso das Pessoas, que quizerem 
empregar-se na caga delles em beneficio do Author, Lisboa, Off. de Simao Thaddeo Ferreira, 1798, 
67 p. O prdprio titulo da obra revela como factores de interesse adicionais o seu caracter es- 
pecializado e o facto de se tratar, aparentemente, de umainiciativa particular, sendo ainda de salien- 
tar que os seus principais destinatarios eram os habitantes de paises extra—europeus. Ja no século 
xIx sao referenciaveis instrugdes publicadas em 1819, 1836, 1849, 1862 e 1877, tendo também, na 

sua quase totalidade, o objectivo de incrementar a exploragao cientifica dos territorios ultramarinos. 
45 Relativamente a a tea! encontra—se referenciado o envio de pelo menos vinte e 

cinco exemplares desta publicagao. V. Botelho, 1927, p. 15-16. 
46 V. «Rol dos Instrumentos, Drogas, e mais utensilios pertencentes a Historia Natural, 

Physica e Chimica, que sao indispensaveis a hum naturalista que viaja», Coimbra, 1778, publ. in 
Simon, 1983, p. 134-137. O Autor individualiza neste documento rubricas para «Instrumentos», 
«Drogas», «Tintas», «Botica», «Instrumentos fisicos» e «Livros e cartas geograficas». 
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metalicas para os herbarios, a estopa para saquinhos com amostras de «terras», 
folhas de Flandres para insectos e frascos de lata para pequenos animais. 

O transporte a longas distancias, a que as colecc6es obtidas iriam estar 
sujeitas, colocava também problemas de dificil solugdo, pelo que revestem por 
certo interesse algumas consideragées a propdsito da questao da sua emba- 
lagem. Com efeito, parecem de distinguir em primeiro lugar aquelas que po- 
derao qualificar-se como embalagens exteriores, sendo de registar entdo 
designagées como toneis, barris, ancoretas, «cilindros de lata», latoes, caixées 
e caixotes, sendo esta terminologia susceptivel de fornecer algumas indica- 
ges, ainda que sumarias, acerca das respectivas caracteristicas e da sua 
relagao com a conservagao dos produtos nelas acondicionados. 

Assim, parauma primeira escolhada embalagem era determinante o facto 
de se ter que utilizar a «aguardente» como conservante usando-se, nestes 
casos, produtos de tanoaria ou recipientes em folha de Flandres cuja forma e ta- 
manho se procurariam adequar aos dos exemplares embalados. Comefeito, ha 
noticias de remessas de peixes grandes de Angola em tonel e de peixe 
pequeno numa ancoreta. Igualmente de Angola seriam enviados peixes em 
«cilindros de lata», tendo sido utilizado um latdo para o transporte de peixes 
capturados em Goa4’. Ainda relativamente aos peixes, é de assinalar que se 
procedia por vezes ao seu enfaixamento como medida complementar de 
conservagao48. Mau grado estas praticas, a conservacao destes animais 
durante o transporte suscitava duvidas aos naturalistas, pelo que procuravam 
obter informagées acerca do estado em que chegavam ao destino e confirmar 
desse modo a eficiéncia das embalagens utilizadas49. 

Para as remessas que continham produtos expedidos em meio seco, 
eram utilizados caix6es ou caixotes devidamente calafetados e protegidos por 
conservantes, assim sucedendo com os quadnipedes e aves de maiores dimen- 
sdes, comas coleccdes botanicas, mineraldgicas e geoldgicas e comos objectos 
etnograficos. No caso dos quadnipedes e aves de menor tamanho, dos répteis 
€ dos crustaceos, a embalagem fazia—se também habitualmente em «meio es- 
pirituoso». 

47). «Relagado dos productos Naturaes, que pela Secretaria de Estado da Repartigao do 
Ultramar vao remetidos ao Real Gabinete — 5 de Novembro de 1791», in Arquivos de Angola, Vol. 
I, n.2 1, 1933, p. 35-36, «Relagdo das Pegas que vao na caixa pertencente a Historia Natural 
Remetida pelo Naturalista de Angolla», publ. in Simon, 1983, p. 159, doc. 4, e Observagées sobre 
a Historia Natural de Goa, feitas no anno de 1784 por Manoel Galvao da Silva, 1862, p. 6 e 38. 

48 Esse procedimento é referido na Relacao das Producgoens Naturaes que remette para 
0 real Gabinete de Historia natural o naturalista Manuel Galvao da Silva, cit. in Botelho, 1927, p. 20. 

49 V. Relatério de Manuel Galvao da Silva a Martinho de Melo e Castro, Agosto de 1785, 
publ. in Simon, 1983, p. 152, doc. 4, em que o naturalista se queixa por nao receber noticias de 

Lisboa acerca das condigdes em que teria chegado uma remessa de peixes que fizera de Goa. 
Sucederia também que a Jodo da Silva Feijo, o naturalista encarregado da missao as ilhas de Cabo 
Verde, seria recomendado por Lisboa «que fizesse remessa dos peixes em aguardente e nao em 
Sal, como mandou, que chegaram podres», cit, in Carreira, 1986, p. XXXI. Poder-se—ao encontrar 
pedidos de informagées idénticos, poucas décadas depois, na correspondéncia trocada entre 
Henslow e Darwin, no decurso da viagem deste Ultimo, em que embora sendo elogiado o estado 

em que as colecgées por ele remetidas chegariam a Cambridge, se fariam, no entanto, algumas 
sugest6es para melhoria da embalagem de insectos, crustaceos e pequenos mamiferos. 
V. Moorehead, 1969, p. 56. 

95  



    

   
Como complemento deste comentario aquelas que se designaram como 

embalagens exteriores, convém ainda fazer referéncia ao facto de se tornar 
necessario que certos produtos fossem previamente acondicionados em 
embalagens de pequenas dimensées, susceptiveis de Ihes fornecer uma 
primeira protecgdo ou tornadas necessarias devido as suas caracteristicas. No 
primeiro caso sao de apontar as bocetas utilizadas para conchas, as caixas e 
folhas de Flandres usadas nos herbarios e paraos insectos e os frascos em que 
se introduziam passaros e pequenos mamiferos. O segundo podera exempli- 
ficar-se com os sacos de estopa ou com os frascos, contendo amostras de 
«terras» ou de petrdleo. 

Passando agora a abordar a questao da bibliografia de apoio, recor- 
da-se a mencado feita anteriormente a aquisigao de um conjunto de obras 
consideradas necessarias para a preparacado deste programa de viagens 
cientificas, sendo a missao a Angola expressamente mencionada no documen- 
to comprovativo do facto®°. 

Abibliografia auxiliar devendo acompanhar as viagens é também objecto 
de uma rubrica no «Rol de Instrumentos, Drogas e utensilios», elaborado por 
Vandelli e também ja referenciado, sendo ai indicada uma lista das obras a 
fornecer a cada um dos naturalistas, preparada ao tempo em que a exploragao 
do Brasil constituia ainda o seu objectivo comum. E igualmente conhecida a 
relacao das obras que Alexandre Rodrigues Ferreira levaria para o Brasil, em 
1783, tornando-se possivel constatar que se encontram incluidas nestas 
relacées obras relativas a diferentes ramos da histéria natural e também de 
caracter aplicado, sendo ainda contempladas as que se referem particularmen- 
te as regides a explorar e a viagens cientificas anteriormente ai realizadas. 

Poderda ter acontecido, no entanto, que a bibliografia efectivamente dispo- 
nivel no caso das viagens africanas tivesse sido mais limitada pois, relativa- 
mente a expedigao conduzida por Joaquim José da Silva, apenas se faz mengao 
ao livro Systema Naturae, de Lineu, e as Instrugdes publicadas pela Academia 
das Ciéncias de Lisboa, sendo o primeiro desses livros mencionado expressa- 
mente pelo naturalista em documentos inventariando remessas que fez9'. 

A este propésito sera de mencionar igualmente que Manuel Galvao da 
Silva, o naturalista encarregado da exploragao cientifica de Goa e de Mogam- 
bique, deixaria escrito, quando da sua passagem pelo primeiro desses territo- 

rios, que ao organizar o respectivo herbario se limitara a recolher as plantas ja 

suas conhecidas ou que tinha considerado como mais faceis de conhecer. E 

apontaria como justificagao 0 facto de nao dispor das obras dos principais 
autores que haviam escrito sobre a botanica da India e da costa do Malabar e 
as dificuldades que havia sentido ao procurar classificar as plantas pelo sistema 
lineano pois, sendo a sua passagem pelo territ6rio de muito curta duragao, nao 
teria oportunidade de fazer as colheitas nas épocas mais apropriadas®°2. 

50 V. Relacao dos livros que se compraram para as expedi¢ées filosoficas de Mogambique, 
Angola e Para, Arquivo Histérico Ultramarino, Reino, Mago 2147, ref. in Carvalho, 1987, p. 118. 

51, «Relagao das Sementes» que acompanharam a carta de 3 de Fevereiro de 1802, publ. 
in Pombo, 1935, p. 106 e ss. A obra de Lineu citada seria publicada pela primeira vez em Leyden, 
em 1735, tendo tido dez edigdes até 1778, ano da sua morte. V. Blunt, 1986, p. 321-324. 

52 V. Rivara, 1862, p. 37. 

96 

  

 



| ) 

  

    

  

No ambito da miss&o de Joaquim José da Silva as Instrugdes editadas 
pela Academia das Ciéncias em 1781 parecem surgir, portanto, como uma 
referéncia bibliografica fundamental, nado tanto como apoio do naturalista em 
termos de conhecimentos, pois este encontrar-se—ia seguramente, de ha 
muito, familiarizado com o seu conteudo, mas por definirem globalmente os 
objectivos a atingir e constituirem o modelo orientador da documentagao que 
se pretendia organizar. 

O que as Instrugdes propdem é efectivamente a organizagao de um 
sistema coerente de documentagao, que compreenderia, tal como ja foi 
mencionado anteriormente, colecgdes devidamente inventariadas de objectos, 
nao so do ambito da zoologia, da botanica e da mineralogia e geologia, mas 
também da actual etnografia, que se articulariam com representagdes icono- 
graficas relativas a esse acervo e as realidades paisagisticas ou monumentais 
consideradas como insusceptiveis de o integrarem. As representagées carto- 
graficas e memorias sobre temas das ciéncias naturais, da fisica, da quimica, 
da geografia ou da etnografia encontravam—se também compreendidas no 
modelo de documentagaAo previsto. 

Ora, nado s6 o documento de nomeacgao de Joaquim José da Silva como 
responsavel pela missAo cientifica a Angola53 determina claramente que as 
Instrugdes iriam constituir um elemento fundamental para a sua orientacao, 
como os escritos da autoria do naturalista permitem concluir que a sua com- 
preensdo dos objectivos do empreendimento e da dimensao e caracteristicas 
da documentagao a produzir condiziam com as propostas contidas na publica- 
¢ao em andlise. 

Ao comentar—se 0 papel e importancia das Instrugées da Academia das 
Ciéncias relativamente 4 expedicao de Joaquim José da Silva, importara fazer 
igualmente referéncia a outras instrugées que se poderao qualificar como | 
secundarias ou auxiliares, e que foram elaboradas ja em Angola, pelo natura- 
lista Ou sob a sua supervisdo, com 0 objectivo de orientar quer desenvolvimen- 
tos quer aspectos particulares da missao. Nesse ambito s40 conhecidas as 
«Instrugoens aos Capitaens Mores sobre acolheita e remessa das Produgoens 
naturais que hao-de ser dirigidas ao Real Gabinete de Historia Natural», 
datadas de 17 de Outubro de 179054, havendo ainda referéncia a umas outras 
preparadas pelo naturalista e dirigidas aos capitaes de navios, acerca do modo 
de remeter animais vivos e dos cuidados de que estes deveriam ser objecto 
durante a viagem55. 

Sera interessante acentuar que quaisquer umas destas instrucdes po- 
derao ser consideradas como de cardcter complementar relativamente as 
Principais, ou seja, aquelas que tinham sido editadas em 1781, pois 0 objectivo 

  

53 V. Aviso ao Governador José Gongalo da Camara de 16 de Abril de 1783, publ. in Simon, 
1983, p. 157, doc. 1, que se revela como praticamente idéntico ao relativo a nomeagao de Manuel 
Galvéo da Silva para a exploracao cientifica de Mogambique. V. Aviso ao Governador Pedro 
Saldanha de Albuquerque de 26 de Margo de 1783, publ. op. cit. p. 149, doc. 1. A mesma orientagao 
encontra—se ainda na carta do Secretario de Estado Martinho de Melo e Castro ao Governador da 
India Dom Frederico Guilherme de Sousa, de 1.2 de Abril de 1783, pub. in Rivara, 1862, p. 1-2. 

54 Publ. in Arquivos de Angola, Vol. I, n.2 4, Novembro de 1935. 
55 V. Simon, 1983, p. 95. 
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das primeiras seria o de promover a colaboragao dos capitaes—mores de modo 
a actuarem como intermediarios no processo de obtengao e organizagao das 
colecgées de historia natural. Obedeciam portanto a uma orientagao que se 
revela comparavel a da publicagao da Academia das Ciéncias, embora apre- 
sentando-se muito mais simplificadas, o que visaria precisamente facilitar a 
sua utilizagao por pessoas menos preparadas e, por conseguinte, menos 
propensas a lidar com um documento relativamente volumoso. Na verdade, 
enquanto que as Instrugdes editadas pela Academia constituem um volume 
de quarenta e cinco paginas, aquelas que sao dirigidas aos capitaes—mores 
ocupam apenas trés paginas impressas. 

Sera de sublinhar naturalmente que Joaquim José da Silva nao viria a 
efectuar quaisquer novas expedigoes naturalisticas no territério em data pos- 
terior 4 da divulgagao deste ultimo documento e que, ja em 1787, havia soli- 
citado ao Ministro do Ultramar autorizacgao para poder exigir aos responsaveis 
pela administragao no interior do territorio que apoiassem o seu trabalho, 
enviando para Luanda os produtos naturais que Ihes viesse a Solicitar5®. 

No caso das segundas instrugdes mencionadas, essa complementarida- 
de torna—se também evidente se se considerar que aquelas que foram 
publicadas em 1781 nao contemplavamo envio nemde plantas nem de animais 
vivos, visto que se destinavam a contribuir para a organizagao de um Museu 
Nacional, tendo sido entendido, compreensivelmente, por quem as elaborou, 
que esses tipos de acervos nao teriam cabimento num estabelecimento como 

esse’. 
A fim de que se possa compreender melhor a correspondéncia que se 

devera estabelecer entre os objectivos e modos de actuagao definidos pelas 
Instrug6es de 1781 e as caracteristicas da missao confiada a Joaquim José da 
Silva, sera conveniente fornecer uma breve explicagao acerca dessa publica- 
Gao, procurando compara-—la depois com o documento congénere, que viria a 
ser posteriormente elaborado e distribuido em Angola. 

Ovolume editado pela Academia das Ciéncias abre comuma «Advertén- 
cia» em que é salientada a importancia e utilidade das colecgées de historia 
natural para o desenvolvimento das «artes, comércio e manufacturas e restan- 
tes ramos da economia», justificando—se assim o projecto de organizagao de 
um museu no Seio da instituigao. O recurso a correspondentes e a necessidade 
de os instruir acerca do modo de organizar essas colecg6es e de as remeter ao 
futuro museu, em condigées que garantissem a sua boa conservagao, decorre 
directamente do objectivo anterior. 

56 V. Carta de Joaquim José da Silva a Martinho de Melo e Castro, Luanda, 9 de Julho de 
1787, publ. in Simon, 1983, p. 163, doc. 9, sendo conveniente assinalar que o naturalista sempre 
considerara insuficiente o apoio que Ihe vinha sendo dispensado a nivel da administragao local. 

57 V. Instrugdes, 1781, p. 28, onde se diz, a respeito «Das remessas dos Vegetaes», que 
«Como estas instrugGes nao tém por objecto formar hum Jardim Botanico; mas unicamente 
enriquecer hum Museo Nacional, seria supérfluo apontarmos o methodo de transportar as arvores 
e plantas de Paizes Estrangeiros para as transplantar nos nossos terrenos; matéria que tem sido 
admiravelmente tratada por muitos naturalistas deste século; e que a Academia, se o julgar 
necessario, reduzira a instrugdes compendiadas em outro papel a parte». 
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A parte pratica da obra, ou sejam as Instrugées, integra quatro rubricas 

principais, sendo as primeiras dedicadas as remessas de «Animaes», «Vege- 
taes» e «Mineraes» e ocupando-—se a quarta da elaboracao «Das noticias 
pertencentes a Historia Natural». 

Dada a maior dificuldade que revestia a organizacao das remessas de 
animais, visto os exemplares que as constituiam estarem sujeitos a uma de- 
gradagao mais acentuada e ainda dada a necessidade de que a sua captura e 
preparacao se processassem de modo a manterem as caracteristicas morfo- 
Idgicas que iriam permitir o seu estudo e classificagao, esta rubrica adquire um 
maior desenvolvimento. Desdobra—se assim em sub-titulos que se ocupamdo 
modo de preparar os quadrupedes, as aves, os répteis, os peixes, os crusta- 
ceos e ainda outras produgoées referentes ao reino animal. 

As noticias pertencentes a historia natural, de cuja elaboragao se ocupa 
a parte final da obra, diriam respeito tanto aos produtos que integravam as 
remessas como ao meio ambiente das regides em que tinham sido obtidos e 
aos usos e costumes dos povos que as habitavam. Compreender—se-ia assim 
neste ambito nao so a inventariagao das colecgdes organizadas como a 
redaccao de informacées desenvolvidas acerca dos territorios explorados, que 
abrangeriam os dominios geografico, zooldgico, botanico, mineraldgico e geo- 
ldgico, e ainda conhecimentos que viriam a corresponder posteriormente aos 
dominios da antropologia fisica e cultural. 

Sera de salientar a preocupagao que esta rubrica final revela quanto as 
aplicagdes dos produtos da historia natural, nomeadamente as que eram feitas 
pelas proprias populagées nativas, o que condiz com a orientagao desenvolvi- 
mentista anunciada logo no inicio do volume. 

As «Instrugdes Gerais aos Capitaes—Mores» de 1790 parecem consti- 
tuir, tal como foi dito, uma versao muito simplificada daquelas que se acabam 
de comentar e, embora tendo sido redigidas em nome do Governador de 
Angola, que é de resto quem as assina, sera dificil de admitir que nao tenham 
sido devidas a intervengado de Joaquim José da Silva. Uma tal interpretagao 
parece confirmar—se pelo facto de o naturalista ja ter evidenciado anteriormente 
a necessidade de tornar mais efectiva a colaboragao da administracao local 
nos seus trabalhos, o que pressupunha naturalmente a preparacao de um do- 
cumento deste tipo. Ora, dadas as suas qualificagdes académicas, 0 seu 
conhecimento das Instrugdes da Academia e experiéncia quanto ao modo de 
as utilizar, sera de supor que a sua elaboracao Ihe tenha sido confiada. Acresce 
Ofacto de que nao dispunha entao sequer de auxiliares a quem pudesse ter sido 
solicitado o desempenho desta tarefa. 

No seu paragrafo introdutério, este documento comega por sublinhar a 
importancia que reveste «a colheita e remessa das produgées naturais» no 
contexto das atribuigées do governo local, seguindo—se—the trés numeros com 
explicagées sumarias acerca da forma de obter e preparar os diferentes tipos 
de animais, vegetais e minerais. Acentua—se depois a necessidade de identi- 
ficar e relacionar os diversos itens que compdem as remessas e de acautelar 
devidamente o seu transporte. Num quarto e ultimo numero diz—se que devem 
integrar também as colecgées os objectos utilizados pelos povos nativos, 
descrevendo-se igualmente as suas técnicas, religido, organizacao politica e 
meio ambiente, nao s6 com base na observacao directa como também a partir 

de informagées obtidas junto de naturais e de antigos colonos. 
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Verifica-se assim que, embora diferindo quanto ao grau de desenvol- 

vimento com que sao apresentadas as diversas questées, as Instrucdes de 
1781 e aquelas que seriam elaboradas em Angola nove anos depois revelam 
grandes semelhangas quanto a ordenagao dos assuntos e aos objectivos vi- 
sados. 

Uma «historia filoséfica» de Angola 
— coleccées, iconografia e noticias 

Tal como se salientou anteriormente, a finalidade da miss4o cientifica a 
Angola de Joaquim José da Silva era a de produzir, acerca desse territério, um 
vasto espolio documental, combinando a organizagao de colecgées dos do- 
minios da historia natural e da etnografia com a execucao de levantamentos 
iconograficos e cartograficos, elementos a que se deveria vir a adicionar a pre- 
paragao de noticias relativas ao meio ambiente e as diferentes culturas das po- 
pulag6es dessa possess4o ultramarina. Procurar-se—ia, desse modo, elaborar 
oO que se designava na época como uma «historia filosdfica» de Angola, 
constituindo—se assim uma base para o conhecimento cientifico e desenvolvi- 
mento econémico desse territério58. 

A apresentacao feita ao longo das rubricas anteriores mostrou ja que a 
concretizagao desses objectivos se efectivaria apenas de forma muito parcial, 
verificando—se assim um enorme desfasamento relativamente aos propésitos 
iniciais, 

Afim de se completar a abordagem do assunto que aqui se procura fazer, 
importara proceder agora a umacurta analise da documentacao de facto resul- 
tante dessa expedicao, referindo—se sucessivamente a obtencao das espécies 
constituindo as remessas e a sua preparagao, os levantamentos iconografico 

58 Na sequéncia da missao que viria também a efectuar, no contexto do mesmo programa 
global, Joao da Silva Feijé publicaria um «Ensaio Politico sobre as Ilhas de Cabo Verde para servir 
de plano a Historia Filosoficadas mesmas», trabalho esse que, numa edigdo seguinte, seria apenas 
intitulado «Ensaio Econémico sobre as Ilhas de Cabo Verde, em 1797». V. O Patriota: Jornal Li- 
terario, Rio de Janeiro, n.2 5, Novembro de 1813 e Memorias Econémicas da Academia das 

Ciéncias de Lisboa. Tomo 5, 1815, publ. in Carreira, 1986, p. 1-25. Nesta ultima edicao do «Ensaio» 

o Autor acrescentaria, no entanto, logo a seguir ao titulo, que fora «como 0 extracto de parte de uma 
obra que compreende a Histdria Geral e Filos6fica daquela Colénia, que me obriguei a escrever 
quando para ali fui mandado por S. Majestade como seu naturalista. A populag¢ao, a agricultura, as 
manufacturas, 0 comércio daqueles insulares, sao os objectos de que tratarei separadamente 
nesta Memoria, reservando para outra adescrigao fisica e mineraldgica daquele paiz». Estes textos 
conjugar—seiam, portanto, com um outro, denominado «Memérias tiradas do Ensaio filoséfico e 
Politico sobre as IIlhas de Cabo Verde», e que apresentaria como rubricas: «Do Numero e Con- 
figuragao [das Ilhas]», «Da Grandeza e Altura das suas Montanhas», «Do Clima, Ventos, etc.; Da 

Qualidade do Terreno»; e «Das Produgées», subdividindo—-se esta em «Dos Minerais»; «Dos Ve- 
getais»; e «Dos Animais», Publ. tb, em Carreira, 1986, p. 27-33. O exame conjunto dos contetidos 
destes textos permite assim conhecer as componentes tematicas e disciplinares que uma «histéria 
filosdfica» deveria abranger. 
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    e cartografico, a inventariagao das coleccées reunidas e a elaboragao das no- 
ticias. 

Poder—se—a dizer que, numa primeira fase da miss4o, a organizacao das 
remessas € 0 Seu envio ao museu sede se processariam em funcao do trabalho 
de campo e das expedigées internas realizadas, sendo de reconhecer o em- 
penho manifestado por essas fungées, que levariam mesmo a procurar obter 
exemplares dos produtos naturais ainda na parte final da viagem para Angola 
€ logo a partir dos primeiros dias de permanéncia nesse pais. 

Desse modo, em 1783 6 anunciada uma primeira pequena remessa, 
seguindo—se um novo envio em 1784 de que constam ja os produtos resultan- 
tes das exploragées inicialmente efectuadas no territdrio. A viagem mais 
prolongada do naturalista, que decorreria de 1785 a 1787, daria origem auma 
Outra remessa, que seguiria ainda neste ultimo ano, encerrando-se, com 
aquelas que seriam subsequentes a exploracdo da zona interior contigua a 
Luanda, levada a cabo presumivelmente em 1788, a expedicao do material 
proveniente dos trabalhos efectuados no terreno®9. 

Os elementos informativos disponiveis permitem depois assinalar, entre 
1791 e 1793, um conjunto de remessas que, dada a interrup¢ao verificada nas 
viagens do naturalista ao interior angolano, terao sido certamente consequén- 
cia da distribuigado pelas autoridades administrativas das Instrug6es sumarias 
de 179069, 

Posteriormente a estas remessas ha noticia do envio de uma Unica 
colecgao com importancia, cuja relagdo se encontra datada de 1802 mas que, 
aparentemente, viria a ocorrer apenas em 180351. A expedigao destes produ- 
tos ocorreria em consequéncia de solicitagdes provenientes de Lisboa, o que 
reforga a explicagao acerca da mudanga verificada na situagao profissional de 
Joaquim José da Silva anteriormente apresentada, e que se traduzia pelo 
predominio das incumbéncias de ordem administrativa e pela secundarizacao 
das suas fungées de naturalista. 

Sera de assinalar aqui ainda que os envios de produtos de histéria 
natural angolanos para Lisboa, durante o periodo de permanéncia de Joaquim 
José da Silva no territério, nao terao sido devidos exclusivamente a uma 
intervengo directa ou indirecta da sua parte. Assim, ha noticia de umaremessa 
feita em 1786 a partir de Benguela, por iniciativa do Governador local, que teria 
sido estranha a sua actuacao®2. 

  

59 V. Carta de Joaquim José da Silva a Martinho de Melo e Castro, Luanda, 7 de Outubro 
de 1783, publ. in Simon, 1983, p. 157, doc. 2, «Rellagao das Pegas que vao na caixa pertencente 
a Historia Natural remetida pello Naturalista de Angolla», Luanda, 20 de Marco de 1784, op. cit., 
P. 159, doc. 4 publ. tb. in Pina, 1939, p. 14-15, Carta de Joaquim José da Silva a Martinho de Melo 
e Castro, Luanda, 9 de Julho de 1787, Simon, 1983, p. 163, doc. 9 e Atestado passado ao naturalista 
José da Silva pelo Governador Geral de Angola, D. Fernando Anténio de Noronha, de 10 de Se- 
tembro de 1804, publ. in Felner, 1940, p. 32-33, doc. 6. 

60 As relagdes dos produtos enviados nas datas mencionadas encontram-se publicadas 
in Arquivos de Angola, Vol. I, N.2!1, 1933, p. 35-36 e N.2 4, 1935, p. 205-206 e in Simon, 1983, 
P. 165, doc. 11. 

61 V. Pombo, 1935, p. 105 ess. 

62 V. Felner, 1940, p. 225, anexo doc. 13. 
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Se se analisarem agora as remessas feitas por Joaquim José da Silva, 

tendo em atencao os exemplares que as constituiam, verificar-se—a que a pre- 
senga de espécies zooldgicas é relativamente diminuta, sendo por exemplo 
notoria a auséncia dos mamiferos de maiores dimensées que povoavam o 
territorio. A explicagao para o facto reside certamente nas dificuldades que apre- 
sentava a preparacao desses animais, de que o naturalista se teria de en- 
carregar directamente dada a falta de auxiliares ja referida. Estas circunstan- 
cias poderao justificar também, pelo menos em parte, a presenca de animais 
vivos nas remessas, 0 que excedia o ambito das Instrucdes orientadoras de 
1781 e, embora complicando porventura o problema do seu transporte, sim- 
plificaria certamente o da sua preparagao. 

Ainexisténcia de meios de transporte adequados para apoio das viagens 
de exploragao locais teria contribuido, tal como foi também assinalado, para 
uma menor representagao dos produtos mineraldgicos e geoldgicos. 

Procuraram evidenciar—se, deste modo, alguns dos condicionamentos e 
limitagoes de natureza técnica e logistica que teriam afectado a obtencao, pre- 
Pparacao e composicao das remessas feitas pelo naturalista no decurso da sua 
missao. 

A avaliagao do valor e interesse cientificos das colecgdes organizadas 
por Joaquim José da Silva podera beneficiar de um contributo indirecto ao in- 
dagar-—se se teriam integrado, pelo menos em parte, 0 acervo que Geoffroy 
Saint—Hilaire viria a transferir do Real Museu da Ajuda para o Museum National 
d'Histoire Naturelle, em Paris, no ano de 180863. Efectivamente, sabendo—se 
que se tratava de um dos grandes naturalistas da época e que a sua missao a 
Portugal tinha como principal finalidade a obtengao de colecgées provenientes 
de meio tropical, muito especialmente do Brasil, a inclusao, no acervo seleccio- 
nado, de espécies angolanas recolhidas por Joaquim José da Silva comprova- 
ria o interesse destas a nivel europeu. A documentagao referente ao assunto 
permite constatar que no espolio incorporado no Museu de Paris figuraria um 
herbario com mais de duzentas plantas provenientes da viagem cientifica em 
estudo®4. Este facto contribui também para comprovar o interesse particular 
que Joaquim José da Silva dedicaria a botanica e as possibilidades de apli- 
cacao medicinais das plantas, informando-se com especial empenho acerca 
daquelas que ja eram praticadas localmente®5. 

63 Este naturalista francés chefiaria uma missao cientifica, que se deslocaria a Portugal de 
1807 a 1808, e da qual resultaria a transferéncia para Paris de um valioso acervo relativo sobretudo 
a historia natural. Muito embora o pais se encontrasse entao sob a ocupacao militar francesa e 
Geoffroy Saint-Hilaire tivesse chegado a participar em acgées militares contra as tropas anglo- 
-lusas, este naturalista persistiria sempre em apresentar a sua missao como sendo de cooperacéo 
cientifica. 

64 \V, Daget e Saldanha, 1989, p. 156 e 160, onde se transcreve o relatério de Desfontaines, 
o cientista do Museum que se pronunciaria de forma muito elogiosa sobre esta coleccdo botanica 
trazida de Lisboa, referindo—se concretamente a incorporagao do «herbario de Angolade Dasilva», 
constando de cinco magos com um total de duzentas e dezasseis plantas. O assunto é referido tb. 
por Botelho, 1927, p. 12. 

65 V. Pombo, 1935, p. 106 e ss., referindo-se o naturalista a «tantas espécies de febres, 
e que este Gentio sabe mui tratar: as suas curas (no Sertao) sAo prodigiosas, e com muito menos 
incémodos do enfermo, sempre infaliveis, nas devidas circunstancias, posto que nenhuma teoria 
entendam, nem saibam dar da sua pratica razao alguma convincente». 
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A impossibilidade de prossequir com a execugéo dos documentos de- 
senhados, em consequéncia da morte prematura dos dois elementos que ti- 
nham preparagao para 0 efeito, constituiria seguramente um dos maiores obs- 
taculos surgidos no desempenho desta missAo, truncando irremediavelmente 
o levantamento que se pretendia realizar. Disso mesmo sdo testemunho as 
referéncias continuadas as dificuldades que esse desaparecimento ocasiona- 
ria e as insisténcias quanto ao preenchimento da lacuna que passara a existir 
na equipa. As estampas produzidas pelo desenhador José Antonio durante a 
primeira fase da missao sAo, alias, suficientemente demonstrativas da diferen- 
ga de situagao que o seu falecimento iria provocar. 

Os levantamentos topograficos e cartograficos seriam executados ape- 
nas de inicio, quando da estadia junto a barra do Dande, encontrando-se Joa- 
quim José da Silva entao ainda acompanhado pelo seu desenhador, e depois, 
no decurso da expedic¢ao ao interior de Benguela e a Foz do Cunene, tendo 
esse trabalho ficado ai ja a cargo do préprio naturalista, facto que teria prova- 
velmente ocasionado que um novo tratamento desses elementos viesse a ser 
realizado por outrém®®. 

Um dos aspectos mais significativos em termos de uma analise dos re- 
sultados de um empreendimento como este é o respeitante a informacao es- 
crita produzida, incluindo-se ai, conforme ja foi mencionado, tanto os ele- 
mentos de inventario referentes ao acervo reunido como as noticias acerca das 
regides visitadas. 

As relagdes das remessas efectuadas por Joaquim José da Silva actual- 
mente conhecidas oferecem, em relacao ao primeiro desses aspectos, elemen- 

tos que importara apreciar, tornando—se evidente desde logo que esses do- 
cumentos diferem sensivelmente quanto ao grau de exigéncia e aos critérios 
com que foram elaborados. Assim, é muito acentuada a diferenca de qualidade 
existente entre a Relagao das sementes, datada de 1802, e a Relacdo dos Pro- 
ductos Naturaes, enviados em 18 de Fevereiro de 1793, sendo este porventura 
0 menos apurado deste tipo de documentos§’. 

Procurando situar esta questao numa perspectiva comparativa, poder- 
-Se—a acrescentar que os elementos de inventario produzidos por Joaquim 
José da Silva se afastam na generalidade, de forma sensivel, daquilo que as 
Ins-trugdes de 1781 prescrevem acerca desse trabalho®®. 

66 V. Atestado dos servigos prestados em Angola por Joaquim José da Silva, Luanda, 
30 de Agosto de 1803, publ. in Simon, 1983, p. 166, doc. 12, em que se diz que o pequeno mapa 
por si entao executado servira para melhorar aquele que o Engenheiro Luiz Candido Cordeiro 
Pinheiro Furtado apresentaria depois ao Ministério. Este «Mappa Geografico da Costa Occidental 
de Africa», datado de 1790, faz parte da colecgdo de cartas antigas da Mapoteca do Instituto 
Geografico e Cadastral, dizendo-se, na sua legenda, que nele se «corrigem todas as pozicoens 
e Ortografoz dos Antecedentes e arbitrarios Mapas: pelas noticias dos mais inteligentes e praticos 
Certanejos: e pelas observacoens do Ten.e Cor.el Engenheiro Luis Candido Cordeiro Pinhr.2 
Furtado que percorreo a Costa de Molembo até Cabo Negro», nao sendo feita, como se veri- 
fica, qualquer referéncia a colaboracdo atribuida a Joaquim José da Silva. V. Mendes, 1969, p. 220, 
n.2569. Tal como foi dito, integra também essa colecgao 0 Mapa do naturalista resultante da outra 
componente da mesma expedicao. 

87 V. Pombo, 1935, p. 105 e ss., e Arquivos de Angola, Vol. |, N.2 4, 1935, p. 205-206. 
68 V. op. cit., p. 38-40. 
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Assim, nao parece ter havido da sua parte a preocupacdo de organizar 

oinventario das remessas feitas, numerando e identificando de modo individua- 
lizado as espécies que as constituiam, descrevendo-as e registando as suas 
propriedades e formas de utilizagao. Estes elementos deveriam constar de 
«relagdes particulares», a enviar junto com cada embalagem, e de «relacées 
gerais» em que as espécies constantes de cada remessa se inscreveriam, de 
acordo com a sua Classificagao, e que seriam elaboradas em duplicado de 
modo a permitir que uma copia fosse remetida ao estabelecimento sede da 
missao e outra ficasse em poder do naturalista, a fim de possibilitar 0 controlo 
da evolucao dos trabalhos. 

Mas 0 que de facto se verifica, analisando as relagdes de envio conhe- 
cidas, 6 que apenas num caso se procurou fazer a classificagdo geral dos 
exemplares expedidos e que a sua numeragao e identificacdo individualizada 
segundo um critério cientifico nao se verifica senao parcialmente. Chega mes- 
mo a suceder que as remessas nao sejam quantificadas e que a identificacdo 
dos produtos se faga de modo genérico. 

Passando agora a um comentario sobre a informacAo escrita relativa a 
geografia do pais, suas produgées e seus habitantes, afigura—se que este de- 
vera incidir, no caso desta como de outras viagens, na elaboracdo de «me- 
morias» e de «diarios». 

Ora, é facil de constatar que o primeiro tipo de documento nao tem sido 
referenciado a propdsito da missao de Joaquim José da Silva. pelo que poderia 
sup6r—se que 0 naturalista nao chegara a preparar qualquer informagao nesses 
moldes. Cré—se, no entanto, que em mais um aspecto a excessiva subordina- 
¢do das suas fungées ao sector administrativo, e consequente diminuigao da 
sua autonomia como cientista, Ihe teria sido prejudicial. Assim, a consulta 
atenta de uma noticia acerca de alguns produtos angolanos dos dominios 
mineralogico, geolégico e botanico, das suas propriedades e possibilidades de 
exploragao econdmica, datada de 1791, parece susceptivel de fornecer ele- 
mentos capazes de vir a fundamentar uma nova posigdo sobre o assunto®9. 

Com efeito, na parte final desta noticia indica-se claramente que 0 seu 
conteudo se devia aos conhecimentos de histéria natural de Joaquim José da 
Silva’° e, como este se encontrava, por essa época, em Ambaca, no desem- 
penho de fungées administrativas, poder-se—4 mesmo pensar que um do- 
cumento da sua autoria tenha servido de base aquele que se encontra publi- 
cado. 

Tendo em atengao o que foi adiantado anteriormente quanto a autoria 
das Instrugdes preparadas em Angola, em 1790, sera de admitir que uma parte 
da documentagao relativa a miss4o de Joaquim José da Silva e aos resultados 
alcangados nao tenha sido por si subscrita, pelo que a sua intervencao podera 
nao ser nesses casos imediatamente identificavel. 

89 V. «De Dom Miguel Anténio de Mello acerca do Breu, da Rezina, do Enxofre e dos Uzos 
Médicos que, por constantes e bem provadas experiéncias, tm determinados Simplices — 5 de 
Junho de 1798», publ. in Arquivos de Angola, Vol. |, N.2 1, 1933. 

70\/. doc. cit. onde se diz que «A elle [Joaquim José da Silva] por tanto tocao louvor da maior 
parte destas informagées e o merecimento dos proveitos que dellas resultarem ao servigo de Sua 
Magestade...», 
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    No ambito desta missao sao escassas as informagées relativas a 
elaboragao de «diarios», podendo relacionar-se com esse trabalho a referén- 
cia feita pelo naturalista, a propdsito da sua viagem a Cabinda, a «Histdéria» que 
estava escrevendo «deste Continente»’1. Existem no entanto informagées 
bastante mais pormenorizadas acerca do Diario feito por Joaquim José da Silva 
durante a expedicao, que decorreria de 1785 a 1787, a foz do Cunene, tendo 
sido mesmo publicado um pequeno extracto no Rio de Janeiro, em principios 
do século passado72. Nessa parte do Diario, que se refere a um curto periodo 
da viagem inicial da expedigdo entre Luanda e Benguela, o naturalista ocupa— 
se sobretudo em descrever Novo Redondo e a suaregiao, dando noticias muito 
sumarias acerca de aspectos geograficos, econdémicos, das caracteristicas da 
Ppovoagao e dos usos e costumes das populacées locais. 

A preocupagao de redigir um Diario, que inicia logo no comeco da via- 
gem, mostra a importancia que Joaquim José da Silva atribuia a esta expedi- 
¢ao, também confirmada pela opgao que fez pelo itinerario terrestre mais dificil, 
ja anteriormente comentada. 

Afim de concluir esta apreciagao acerca da importancia dos «diarios» no 
contexto desta missao cientifica, sera conveniente recorrer de novo a analise 
comparativa. Dir-se—a assim que para Domingos Vandelli, que se recorda ter 
sido 0 responsavel pela orientacdo cientifica da missdo e pela preparacgao do 
seu responsavel, os «didrios» constituiam o elemento fundamental para o 
registo de toda a informacao imediatamente resultante da exploragao no 
terreno, devendo os livros utilizados para 0 efeito ter, por conseguinte, carac- 
teristicas que evitassem a sua facil deterioracao. A sua redacgao far—se—ia se- 
gundo um critério cronolégico, por anos, meses, dias e horas, e a sua organi- 
Zacao por colunas permitiria inscrever uma informagado de base completa e 
minuciosa que acompanharia todo o desenvolvimento dos trabalhos de explo- 
ragao73, 

Esta referéncia sumaria as regras que deveriam orientar a elaboragao 
dos «diarios» dos naturalistas parece mostrar que Joaquim José da Silva nao 
Se teria proposto adoptar um modelo tao rigido e exigente, o que contribui para 
confirmar alguns desfasamentos e simplificagdes metodolégicas que teriam 
afectado o seu trabalho cientifico. 

A apreciagao da expedigao angolana de Joaquim José da Silva, baseada 
na documentagao referente a histéria natural que conseguiria reunir, vem 
condizer portanto com os comentarios e conclusées que a analise das quest6es 
anteriormente apresentadas ja havia suscitado. 

De facto, a aniquilagao da equipa, de que apenas sobreviveria 0 na- 
turalista, a sobreposigao de fungdes e posterior subordinacao as activi- 
dades administrativas e o fraco enquadramento e apoio locais afectariam deci- 
sivamente o desenrolar desta «viagem filoséfica», cujo termo efectivo parece 
mesmo impossivel de determinar. Isto porque, conforme se procurou pér em 

  

71 V. Relatorio de Joaquim José da Silva a Martinho de Melo e Castro, Luanda, 17de Margo 
de 1784, publ. in Simon, p. 158, doc. 3. 

72 V. O Patriota: Jornal Literario, Rio de Janeiro, 1814, p. 97-100, publ. in Simon, 1983, 
figs. 19-20, 

73 V. Carvalho, 1987, p. 84.   



  

   
evidéncia, dificilmente se podera admitir que, a partir do inicio da década de 
noventa, a situacdo profissional de Joaquim José da Silva possa ser conside- 
rada como correspondendo a de um naturalista em missao. 

Mas é também evidente que a evolugao do processo, que acabaria por 
alterar significativamente o proprio desenvolvimento do programa da viagem, 
s6 se tornaria possivel dada a posigao assumida pelo Governo lisboeta e, con- 
sequentemente, pelo Museu sede. E patente, com efeito, que a nivel centrai, 
tanto no plano governativo como no cientifico e técnico nao se viriam a con- 
cretizar nemo acompanhamento nemo apoio que seriam indispensaveis para 
que o projecto tivesse tido éxito. 

De abordagem mais melindrosa sera 0 problema da avaliagao das qua- 
lidades de Joaquim José da Silva como naturalista e das suas capacidades 
para conduzir uma missao de enormes dificuldades, como aquela de que seria 
encarregado. Entende-se, no entanto, que essa 6 uma questao que devera 
também ser colocada, inclusive por se saber que os responsaveis pelo conjunto 
de programas de exploracao ultramarina nao atribuiam igual mérito aos natu- 
ralistas seleccionados, 0 que se comprova pela intengao de nomear Alexandre 
Rodrigues Ferreira para a chefia da expedicao conjunta inicialmente prevista e 
pelas diferengas dos respectivos percursos académicos e cientificos. 

Aeste proposito, tera todavia de se ter sempre também-em atengao que, 
tal como se mostrou anteriormente, o trabalho de naturalista produzido por 
Joaquim José da Silva ao longo da sua permanéncia em Angola difere sen- 
sivelmente, dos pontos de vista qualitativo e quantitativo, o que podera levar a 

crer que, no seu caso, factores como a falta de acompanhamento e apoio das 
entidades metropolitanas, a auséncia de definigao de fungdes, as continuadas 
caréncias econdmicas é€ a inexisténcia de meios humanos e técnicos auxiliares 
locais pudessem ter sido decisivos. 

Afigurando—se evidente a complexidade que reveste a avaliagao correc- 
ta de uma iniciativa como a que se procurou analisar, importara porventura 
terminar sublinhando que o que se pretendeu sobretudo foi apresentar e 
comentar, segundo uma perspectiva museoldgica, os seus aspectos mais 
significativos. 

  

  

 



  
Documentacao anexa: 

1. Relagdes conhecidas das remessas de produtos naturais efectuadas por 
Joaquim José da Silva. 

2. Instrugées Gerais aos Capitaes-Mores, sobre acolheita, e remessa das Pro- 
dugées Naturais, que hao-de ser dirigidas ao Real Gabinete de Historia Na- 
tural: 17 de Outubro de 1790. 

3. De Dom Miguel Anténio de Mello acerca do Breu, da Resina, do Enxofre e 
dos Usos Médicos que, por constantes e bem provadas experiéncias, tém 
determinados Simplices: 5 de Junho de 1798. 

ANEXO 1 

Relag6es conhecidas das remessas de produtos 
naturais efectuadas por Joaquim José da Silva: 

1. Rellagao das Pecas que vao Na caixa pertencente a Histéria Natural 
Remetida pello Naturalista de Angolla, S. Paulo da Assumpc¢ao, 20 de Marco 
de 1784, Joaquim José da Silva (v. Pina, 193., p. 14-15 e Simon, 1983, p. 159, 
doc. 4) 

2. Rolincluso na Carta a Martinho de Melo e Castro, Luanda, 9 de Julho 
de 1787, Joaquim José da Silva (v. Simon, 1983, 1983, p. 163, doc. 9) 

3. Relacao de productos Naturaes, que pela Secretaria de Estado da 
Repartigao do Ultramar vao remetidos ao Real Gabinete, na Curveta Nossa 
Senhora da Conceigao, e Sao Bento, de que é Mestre Antdnio da Silva Lisboa, 
5 de Novembro de 1791, Joaquim José da Silva (v. Arquivos de Angola, vol. |, 
n.2 1, 1933, p. 35-36) 

4. Relacdo das Produgoens Naturaes que pela Secretaria d’Estado dos 
Negocios do Ultramar vao remettidas ao Real Muzeu, S. Paulo d’Assumpgao, 

2 de Janeiro de 1792 (v. Simon, 1983, p. 165, doc. 11) 
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5. Relagao dos Productos Naturaes que pela Secretaria de Estado da 

Repartigao do Ultramar vao remettidos ao Real Gabinete da Ajuda, na Real 
Fragata Minerva, em Cumprimento das Reaes Ordens de Sua Magestade — 
Em 18 de Fevereiro de 1793, Joaquim José da Silva (v. Arquivos de Angola, 
vol. I, n.° 4, 1935, p. 205-206) 

6. Cdépia da Relagao das Sementes que acompanharam a Carta de 3 de 
Fevereiro de 1802, por efeito do Real Aviso de 12 Novembro de 1801 (v. Pombo, 
1935, p. 106-112 ep. 149-152) 

ANEXO 2 

Instrucoens gerais aos Capitaens Mores, sobre a colheita, e remessa 

das producoens naturais, que hao-de ser dirigidas ao Real gabinete de 

Historia Natural 

17 de Outubro de 1790 

Sendo hum dos Artigos mais recommendados da Minha Comissaé, a 
Colheita, e Remessa das Produgoens Naturais desta Conquista, e nad sendo 
possivel acudir pessoalmente a execucaéd das ordens consernentes, encarrego 
atodos os Capitaens Mores, e Cabos das diversas Jurisdigoens, a que prezido, 
a observancia das Instrucgoens, segundo as quais devem 

Primo: Conciderando todos os productos Naturais debaixo da grande 
diviza6 de Animaes, Vigitaes, e Mineraes; fazer por obter todas as especies dos 
primeiros, que sendo pocivel serem apanhados por meio de lacos, ou outro qual 
quer, que evite a rotura das suas pelles, bastara, que se proceda a tirarem—se- 
-lhe por huma pequena incisa6 feita na parte mais inferior do ventre, os in- 
testinos, e sendo quadrupedes, os miolos; o que se consegue despindo-se a 
pelle, athé apparecer o casco, do qual se lhe tirara6 os dittos miolos por hum 
pequeno buraco; feito isto, se metera a pelle, em que devem ficar os ossos dos 
péz, maons, e cabega, em huma Vazilha, em que fique coberta com hum licor 
constante de duas partes de geribita, e huma de agoa, e bem tapada, se re- 
metera promptamante a esta Capital, 

Se o Animal for hum pequeno Pagaro, bastard se Ihe tirem os Intestinos, 
e se for Animal grande, deve so vir a Pelle com os ossos pegados dos pés, 
maons, e cabega, como fica ditto. 

Os Bichinhos, ou Insectos logo que forem colhidos se pregara6 sobre 
hum pedaco de Cortiga ou outra madeira molle, pregados cada hum com hum 
alfinete, que se Ihe cravara no alto das costas atravegando-lhe o peito athé 
cravar-—se na dita Cortiga, sem Ihe despedagar huma s6 aza ou perna. 

Os Peixes podem vir em Barris dentro na Calda acima descripta, mas 
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    sendo dos mayores, he melhor despir—se—he a pelle, e remette—la com todas 
as suas escamas, barbatanas do Corpo, e Cauda, e ossada da cabeca. 

Naé he ta6 facil enviar os Animais, que habitad as Conchas do mar, e de 
outras Agoas, mas devem vir todas as conchas, que sendo de huma sé péca, 
basta o cuidado de Ihe na6 quebrar nenhum dos seus ornatos, e sendo de 
muitas, ou de duas, devem vir todas com os seus adornos, e nunca dezirma- 
nadas, ou em huma sé das ditas pegas. 

Com as Cobras, ou serpentes, e outros amphibios, como Tartarugas, &. 
Se praticara o indicado a respeito dos outros animaes, nottando, que as pri- 
meiras hé mais seguro mandallas no ditto molho, tirando-the os intestinos, e 
das Tartarugas, quando se naé consiga 0 corpo inteiro, venhaé os seus cascos 
superiores, e inferiores. 

2.° Deve arespeito dos Vegitaes, munirce previamente de huma porsa6 
de Papel pardo, ou borrador, e de Papelaé chamado de Cartucho, ou outro qual 
quer Papel de marca grande, e duro, em cujas qualidades se distingue aquelle, 
sendo ao mesmo tempo mais vulgar. 

Colhida a Planta, ou Ramo de Arvore com as suas flores, e se for pos- 
sivel, com as sementes, se dispora em cima de huma taboa coberta de huma 
camada de tres, ou quatro folhas de Papel pardo primeiro, e coberta com outra 
igual camada, sobre a qual se lhe pora outra taboa, que basta seja do com- 
primento de tres palmos, e de dois de largura, sobre a qual assentaraé algumas 
pedras; se a Planta for delicada, bastara hum pezo menor, e talvez sé 0 da 
taboa, que deve ser rija, e inflexivel; e se a Planta for muito succoza, deixar- 
-Se-ha primeiro secar hum pouco, para passar—se depois a emprenga des- 
cripta. 

Nesta diviza6 entra6, nad so as Arvores, Ervas, e Plantas, mas tadbem 
0 que chama6 vulgarmente Muscos; os quais saé huns inductos, ou capas que 
cobrem as Arvores velhas, e os penedos, distinguindo—se entre estas especies 
a preciosa Urcella. 

3.° Entendem-se por Mineraes, naé sé os Methdes, mas tadbem os 
Sdes, os Botumes, como o Enxofre, &.? as terras, e as pedras; qualquer indi- 
viduo destas especies, deve sem seleccad alguma ser remetido. 

Os methaes colhidos nas suas Minas, devem vir acompanhados das 
pedras, em que estaé engastados, das que habitaé na sua vizinhanca, e da 
terra que os cobre; e em que descangaé. 

Toda aterra salina, tem sabér, e esta hé a verdadeira notta para conheser 
os Sdes. 

Os Botumes ardem, e sem cheiro apropriado. 
Cada pedago de pedra pertensente ao rochedo na6 deve ser menor que 

hum palmo quadrado, bastando-Ihe a grossura de duas polgadas: se a pedra 
for hum qualquer seixo, vird tal, e do modo que for colhida sobre a terra. 

Na pratica desta applicaga6, deve o encarregado della fazer, que a 
acompanhe a cada huma das especies o nome do Paiz, e 0 uzo qualquer que 
nelle tem. 
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Toda a delicadeza nas remessas hé pouca, particularmente das con- 

chas, que devem transportar—se envolvidas em estoupa, ou algodao. 

4.° Recolhera com igual coriozidade as armas, instromentos de agricul- 
tura, atavios, e Idolos dos Naturaes, se os houverem, descrevera a mais 
insignificante manufactura da sua industria: e finalmente fara todas as obser- 
vagoens, que poder colher da Religiaéd, Rittos, e legislaga6 dos Barbaros: 
observara os limites das diversas Provincias, Rios, por q. sad cortadas, lagos 
que comprehendem, e qualidades destas agoas; cujos conhecimentos podera 
adquirir, parte pela propria inspecgaé, e parte porhuma bem contestada noticia 
dos Habitantes, e antigos Colonos. 

Quartel Geral de Angola, &.? 

Manoel de Almeida e Vasconcellos. 

ANEXO 3 

De Dom Miguel Antonio de Mello acerca do breu, da rezina, 
do enxofre e dos uzos médicos que, por constantes e bem provadas 

experiencias, tém determinados simplices 

5 de Junho de 1798 

Quando a seis de Janeiro do prezente ano me foi entregue o Aviso de 
Vossa Excellencia de vinte e nove de Julho do proximo passado pelo qual Sua 
Magestade me ordenou que informe sobre 0 Breu e Rezina de que 0 Governa- 
dor Dom Antonio de Lencastre mandou amostras acompanhando—as de huma 

sua Carta de trinta e hum de Margo de mil sette centos settenta e tres, a qual por 
copia vinha ao dito Aviso junta, ja eu andava indagando o que com certeza e 
clara informagaé poderia sobre estes e outros semelhantes objectos a Vossa 
Excellencia escrever. 

Depois que recebi 0 citado Aviso dobrara6é minhas diligencias e creio 
poderei cumprir exacta e promptamente os Regios Mandados. 

Tratarei portanto nesta carta: Primo, do Breu: Secundo, da Rezina de Mo- 
tonge: Tercio, do Enxofre de Benguella: Quarto, finalmente dos uzos Medicos 
que por constantes e bem provadas experiencias tem o Pao Quicongo, a Casca 
de Encaga, os fructos da Ingariaria e a raiz de Muriassangi; declarando a onde 
se colheme que prestimo se lhes conhece, o que entendo nao sera desagradavel — 
a Sua Magestade saber para por peritos Professores, e nos Hospitaes dessa 
Corte se analisarem, experimentarem e fazerem uteis 4 Humanidade estes 
simplices, quando por si so, ou com ajuda de outros verdadeiramente se ve- 
refique que podem servir de socorro a suas miserias e enfermidades. 
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O BREU que se encontra entre o Districto do Dande e do Libongo nasce 
na Serra do Induhy em hum monte nas vesinhangs do qual habitad os Souvas 
Mueni-Lemba, e Mueni-Cutumbo, e da Foz do Rio Dande dista para Lez— 
nordeste pouco mais de legoa e meia. 

Deste Breu vem para o Arsenal Real desta Cidade de quinze até vinte 
barris por anno contando cada barril arroba e meia com pouca differenca para 
mais. Cada hum dos ditos barris chega aqui pelo valor de mil reis, os quaes se 
nao pagao effectivamente aos Souvas, por quato por esta prestacaé do Breu, 
que colhem, ficaé dispensados de pagar 0 Dizimo na forma que 0 paga6 os mais 
Povos e maneira estabelecida. 

Com tudo do mesmo Breu pouca maior porgaé se poderia ainda pa- 
gando-o obter, por que os Negros naé o sabem aproveitar, nem seriautil 4 Real 
Fazenda mandalo colher por sua conta, visto que os jornaes sa6 aqui muito 
Caros, e posto que os dos Negros daquelles Souvados importaria6 menos, sem 
elles nos ajudarem nada poderiamos fazer, e constrangelos aos trabalhos, 
ainda que suavemente seria o mesmo que ver para logo toda a terra deserta e 
elles fugidos, por que na6 ha Negro que queira trabalhar por maiores lucros que 
lhe offerega6, donde vem que so sendo escravo e vigiado por seu Senhor mui 
de perto he que deixa de viver em ocio, ao qual se entrega por natureza, por 
influencia do clima e da educaga6 e até por principios supersticiosos a que 
todos os Povos desta Africa Occidental sa6 grande e geralmente affeigoados. 

O Breu de que a sima fallo e de que vou tractando parece ser o 
PIFSSASPHALTO que he de huma consistencia media entre o Petroleo e o 
Asphalto, ou Bitume de Judea. 

Cozido o dito Breu ou Bitume em agoa da hum oleo de que nesta cidade 
Se servem para Crenar as embarcagées como se faz em outras partes como 
Alcatra6. 

Se podessemos ter abundancia do dito Bitume e a pouco custo seria util, 
porem alem das dificuldades a sima appontadas, quem da em Angola homens 
para hirem entre os Negros do Libongo romper pedras, fazer pocos profundos 
até descubrirem agoa e extrahirem o Pissasphalto, que na superficie della se 
ajuntar? 

Este he o metodo que se uza na Europa e sem elle nenhum proveito da6é 
Minas de tal natureza. , 

Como pois em Angola faltaé os meios por que falta6 homens peritos e a 
conservagad da vida dos Europeus que ensinem os naturaes da terra (suppon- 
do que alguns se poderia6 doutrinar) obsta o Clima, nad vejo modo de poder 
vir a ser nunca a extragaé do referido Bitume nem consideravelmente maior do 
que hé, nemdignade que se arrisquem despezas da Real Fazendae sacrificios 
de vidas humanas a troco de lucros remotos e muito incertos. 

A RAIZ DE MOTONGE que se acha no Sitio do Sequella (e na6é Quisse- 
quella como o denomina a Carta do Governador Dom Antonio de Lencastre) 
Serve aqui como Bitume a sima para crenar as embarcagées misturada a dita 
rezina e fervida em azeite de peixe, ou de Palma; e consta—me tambem que do 
Rio de Janeiro a tem mandado buscar Pintores para fazerem com ella Verniz. 

A quantidade que se colhe he pouca e quando seja maior toda sera 
necessaria para consummo deste reino, nao podendo ao que creio sobejar 
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porgad para exportar constituindo mais hum ramo de Commercio. 

O prego corrente e commum he de tres mil e duzentos reis o Exeque, 
medida que equivale a pouco menos de tres alqueires de Lisboa. 

O Sitio do Sequella dista desta Cidade para Leste quatro legoas, e de 
Calumbo que he na margem Meridional do Quanza pouco asima da sua Foz, 
quinze para o Nordeste, o qual sitio he mui despovoado por ser mui arido e tanto 
que os Negros que d’aqui la va6 apanhar a rezina leva6 agoa em ancoretas, por 
que anao encontrara6 a menor distancia sendo que os moradores desta Capital 
nenhuma outra tem para beber se naé a que Ihe vem por fora da Barra dos Rios 
Bengo e Dande, visto que 0 Unico Pogo que nella ha denominado da Mayanga 
he ta6 pobre que escassamente surpre a hum mui pequeno numero de 
habitantes. 

Remetto porem a Vossa Excellencia apezar de ta6 mas novas, que muito 
folgara poder com verdade dar melhores, duas barricas da dita rezina para 
Vossa Excellencia vero que ella he, posto que parao fim dezejado se naé possa 
aproveitar. 

Em Benguella nas terras do Dombe grande pertencentes ao Souva Ca- 
pembe se descobrio huma Minade ENXOFRE entre os annos de milsetecentos 
sessenta e quatro e mil e sette centos settenta e dois, tempo em que o Pai de 
Vossa Excellencia governou este reino, o qual na6 sé fez recolher todo o 
mineral que se ajuntou, mas tambem deo muitas providencias para florecer o 
commercio de hum ta6 util como necessario genero. Com tudo em seus 
mesmos dias soube que a mina era pobre e que totalmente se achava exausta 
avea que della se descobrio, como se pode ver na Informagaé que deixou a seu 

Successor escrita nesta cidade a vinte e seis de Novembro de mil sette centos 
settenta e dois. 

Sem embargo porem destas noticias como quer que na dita Informacgaé 
outras li mais favoraveis, posto que na6é dadas por certas, recommendei ao 
Governador de Benguella fizesse sobre este objecto algumas averiguagées o 
qual me enviou acompanhadas de huma sua carta de trinta e hum de Margo do 
corrente anno as que pode obter por via do Tenente de Infantaria Antonio 
Fernandes da Silva que foi ver o sitio e o que nelle se achava. O que o nomeado 
Tenente vio e notou sabera Vossa Excellencia pela copia inclusa da conta que 
elle deo ao Governador de Benguella, ainda que na6 creio possa continuar—se 
com proveito a descoberta da mina: Primo, por que na6 se encontra aqui 
pessoa alguma intelligente dos trabalhos que saé necessarios fazer para 
extrahir 0 mineral: Secundo, por que os Negros saé muiciosos de tudo que na6é 
conhecem e vem practicar aos Brancos, attribuindo effeitos naturaes a Causas 
superiores a natureza, rebelando—se e matando com veneno todos aquelles de 
quem se temem: Tertio, porque manter a mao armada a escavacaé de huma 
mina cuja riqueza he incerta na6 pode serutil a real Fazenda nemconformecom 
a Justiga e Piedade de Sua Magestade: Quarto, porque ainda sendo—o naé tem 
a Mesma Senhora aqui forgas Militares sufficientes para taes empregos: 
Quinto, porque na6 havendo em toda esta Parte de Africa animais alguns 
domesticos, conduzindo-se todas as coisas de hu’s lugares para outros as 
costas dos Negros que nem tomaé maior pezo que 0 de duas arrobas, nem 

caminhad mais por dia do que tres legoas, ou quando muito quatro, nem sendo 
possivel passarmo—nos da ajuda e socorro dos Souvados vesinhos 4 Mina, nao 
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    se sugeitando elles a carregar para Saé Filippe o Enxofre, ou desamparando 
as terras como costumaé todas as vezes que a morada em algumas lhes he ou 
penosa ou desagradavel deixariamos de ter em huns cazos os meios indispen- 
saveis para dar sahida ao genero, e em outros quem nos servisse para 0 
aproveitarmos colhendo-o: Sexto, finalmente, por que ainda dado que se 
consiga tirar Enxofre da Mina e em abundancia 0 seu preco que necessaria— 
mente hade ser relativo ao que custar vencer as difficuldades sobreditas e 
outras que por menores passo em silencio, nunca podera entrar em concorren- 
cia e muito menos exceder consideravelmente na barateza ao que compramos. 

Se no Brasil algumas minas de Enxofre se acharem ahi sim podera6 ser 
uteis e tanto maior sera a utilidade quanto forem mais proximas aos Portos de 
Mar, porem as de Angola e ade que tenho tractado nemo he nemo sera nunca 
excepto se totalmente se mudar o Clima, e o genio dos Negros, e se se 
augmentar infinito a Povoacaé de Brancos no Sertao de Africa. 

Para satisfazer a curiosidade que nessa Corte havera de ver o Enxofre 
de que tenho fallado remetto huma barrica com parte do que o Senhor Dom 
Francisco Innocencio ajuntou do qual ainda resta6 trinta e nove quintaes e 
dentro nella separada—mente fiz incluir huma pequena porcad que o Governa- 
dor de Benguella me mandou com a sua carta asima citada. 

Das virtudes medicas do PAO QUICONGO, da CASCA DE ENCAGA, dos 
FRUCTOS DE INGARIARIA, e da RAIZ DE MURIAFSANGI, (ou melhor segundo 
a lingoa Ambunda RELA-RIAFSAN-GI) creio na6 chegaraé ainda noticias a 
Portugal e na6 sa6 as que darei para se passarem emsilencio, nem paraficarem 
os ditos Simplices sem prestar beneficio 4s enfermidades humanas. 

O QUICONGUEIRO he huma arvore silvestre que se principia a encon- 
trar na Provincia de Quilengues e na distancia de trinta legoas com pouca 
differenga da cidade de Sa6 Filippe de Benguella caminhando a rumo de 
Sudueste e a nao ser a cdr e solidez que caracteriza a dita madeira facilmente 
se pudera reputar por Sandalo Citrino, que nos vem da China e de Siam visto 
que em todas as outras qualidades se Ihe assemelha. 

O corpo da arvore iguala a huma Larangeira de mediana grandeza tendo 
as folhas a modo de langa com as margens dentadas miudamente e acér verde 
escuro. Florece duas vezes no anno e as suas flores sad pequenas, brancas, 
€ em cachos diferindo pouco no cheiro do das Casias. O seu tronco e ramos 
Principaes offerecem duas qualidades de Madeira a mais exterior de cér 
amarella deslavada e a interior escura tirando a vermelho como 0 Jacaronda do 
Brazil, posto que de fibra mais unida e esta he a parte do Quicongueiro que se 
procura para os uzos da Medicina. 

Picada a arvore, ou quebrada pelos ventos, deita de si, principalmente 
dos ramos floridos, huma especie de leite venenoso e tao corrusivo que cahindo 
nos olhos cega sem remedio, donde vem haver em Benguella e sobre tudo na 
Provincia de Quilengues infinitos cegos, e desviarem—se muito os pretos da 
sombra da dita arvore reputando—a de mao agoiro ainda que na6 deixa6é de 
conhecer e aproveitar o Pao no que he Util servindo—-se delle por diversos 
modos: hum para por maneira de elegancia s6 a seus olhos grata se enfeitarem 
as mulheres pulverisando suas caras e emaranhados cabelos como pé subtil 
do dito Pao untando primeiramente aquellas e estes com Azeite de Palma: 
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Outro para cura de humas agudas febres préprias do Paiz bebendo do po em 
tanta quantidade quanta se contem em huma colher de tamanho commum 
dissolvido em agoa, ou tomando-o por cristel com Cozimento de Vassourinha 
e huma clara de ovo para estancar disenterias de sangue: Outro finalmente 
applicando como topico o mesmo pé nas erisipélas e no curativo dos Anthrazes 
para o que cobrindo o Anthraz com o referido po sobre elle applicaé hum 
emplastro composto de farinha de milho e Azeite de Palma. 

Desta forma se separad em breve tempo todas as raizes do Anthraz 
deixando cavidades medonhas, e continuando com o mesmo medicamento 
cicatrisa e sara a chaga sem outro algum beneficio. 

He porem necessario advertir que este salutifero remedio sé produz 
effeito nad se havendo curado o Anthraz com ferro e he isto ta6 constante, certo 
e provado por experiencias repetidas que ninguem em Angola reputa os 
Anthrazes mortaes como acontece em Portugal, por mais malignos que elles 
sejad e se mostrem. 

Como o melhor Azeite de Palma he o das Ilhas de Saé Thome e Principe 
donde vai para a Bahia de todos os Sanctos ao Governador e Capita6 General 
desta Capitania escrevo agora inviando-Ihe as encommendas que declara a 
Relagao inclusa e lhe pego mande com ellas a Vossa Excellencia ou em Barril, 
ou em Frasqueiras porcaé sufficiente do dito Azeite. 

Cada hum dos Pados de Quicongo da grossura e tamanho dos que re- 
metto custa aqui trezentos reis e algumas vezes a cruzado, e em Sad Filippe 
de Benguella pouco menos das ditas quantias. 

Talvez que 0 Quicongueiro pertenca 4 classe e ordemda PENTANDRIA 
MONOGYNIA de Linneo, porem naé o ousarei affirmar. 

AENGACA nao foi conhecida por Linneo, nem julgo que Europeo algum 
visse ja mais a arvore. 

Acasca tem virtudes de emetico e de antidoto contra certos venenos de 
que abunda todo o Sertaé de Africa Conhecido. 

Deste remedio porem sera necessario fazer as primeiras experiencias 
com grande cautella, porque tomado 0 pé em muita quantidade he certo que mata 
€ que os Negros delle se servem para as suas enganozas provas Judiciaes por 
meio das quaes decidem os Pleitos 4 maneira que na Europa se decidira6 por 
muitos annos pelos Duellos, e pelos chamados JUIZOS DE DEOS. 

Os Muxicongos sa6 os unicos que trazem a casca de Encaga a esta 
Capital. A quantidade que della invio a Vossa Excellencia custou aqui mile seis 
centos reis que hé o prego ordinario de igual porcad. - 

Da INGARIARIA também naé sei que os que até agora escrevera6d na 
Europa sobre Botanica alcangassem noticia. Parece ser huma especie de Noz 
Muscada assim pela inspeccao da droga como pelo modo de fructificar e por 
suas Virtudes Medicinaes. 

Della se aproveita6 aqui para curar Colicas e para as Disenterias de 
Sangue (enfermidade ta6 vulgar como quasi sempre calamitosa na Africa) 
tomando do po huma colher das de que nos servimos para tomar o cha e dissol- 
vendo—o em pouca agoa. Ordinariamente mistura6—Ilhe igual porgaé de po de 
Quicongo, mas na6 acertaé a dar a rasaé por que assim obra6. 

114 

  

  
  



  

  

He a Ingariaria tambem hum excellente amargo e della se podera ex- 
portar em poucos annos a quantidade que se necessitar para provimento das 
Boticas de Portugal. 

Os Negros Malicongos vendemtrinta nozes por huma enchada velhadas 
que outros, como elles, fabrica6 com o seu ferro e que saé do feitio que Vossa 
Excellencia vera pela que mando para amostra, porque nao tem modo nem 
meios para fazerem semelhantes enchadas e dellas necessita6é para as suas 
lavoiras e uzos domesticos. Huma das ditas enchadas nova vale entre os 
Negros tanto quanto entre nés cemreis, poremsendo velho quasinenhum valor 
lhe da6, posto que sirva frequentemente para estes e iguaes escaimbos. 

Pode ser que diregido este ramo de commercio com metodo e boa 
industria possamos obter atroco de taes enchadas maior quantidade de Nozes 
e até por equivalente de outros generos com que os Pretos folguem e de que 
faca6 apreco. 

Nesta cidade achad se de venda os ditos fructos da Ingariaria e os que 
remetto va6 importando dois mil e seis centos reis. 

A Planta denominada MURIASSANGI, ou RELA-RIAFSANGI encon- 
trando—se unicamente nas margens dos rios e naé me consta se tenha des- 
coberto se na6é no Quanza perto de Massangano. Tem nas folhas semelhanca 
com a Salsaparrilha e cresce trepando pelas arvores que encontra com as 
quaes se abraga. 

O seu prestimo iguala ao da Jalapa e supre aqui a falta della. Pode ser Ihe 
descubra6 outras utilidades e se as tiver sera facil colher abundancia e a pouco 
custo, por quanto as duas barricas que das suas raizes remetto importara6 mil 
5 duzento reis navegadas desde Massangano pelo Quanza ate chegarem aesta 

apital. 

As noticias sobreditas confesso a Vossa Excellencia me devera6 gran- 
des fadigas para as alcangar por maneira que as podesse participar a Vossa 
Excellencia como fago; porque ou pela impericia dos sugeitos a quem as tenho 
pedido, ou por minha rudeza e ignorancia nem elles me entendem, nem eu o 
que elles me referem. Por grande ventura achei ter visto humas coisas, de 
outras alcangado novas Joaquim Joze da Silva, Secretario que foi deste Go- 
verno e ao presente Capitao Mor de Ambaca. 

A elle por tanto toca 0 louvor da maior parte destas informacées e o me- 
recimento dos proveitos que dellas resultarem ao Servico de Sua Magestade 
a quem por todos os modos e por toda a minha vida procurarei fazer os maiores 
sem outra alguma ambigad se naé ada gloria de cumprir com o que devo como 
seu muito humilde e fiel vassallo. 

Deos Guarde a Vossa Excellencia muitos annos. 
Sao Paulo da Assumpgao de Loanda vinte e seis de Junho de mil sette 

centos noventa e oito. 

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. 

Dom Miguel Anténio de Mello 
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BIBLIOGRAFIA ANALITICA DA MUSEOLOGIA ANGOLANA 

Margarida Chorao de Carvalho 
Técnica superior do Instituto Portugués de Museus 

Introdu¢ao 

As paginas que se seguemconstituem a parte ja concluida de uma biblio- 
grafia analitica referente € museologia angolana que se encontra em prepara- 

¢ao. Esse trabalho comporta actualmente as referéncias sinaléticas de um 
pouco mais de cem titulos, tendo—se procedido ja a analise dos cinquenta e oito 
que agora se apresentam. Permanecem no entanto por explorar algumas 
pistas, que se supde poderem vir a ampliar ainda o trabalho. 

A pesquisa e seleccao bibliografica efectuadas orientaram—se por um 

conceito de museologia tendo como objectivo o estudo das relagdes entre 
cultura e patrimonio, considerando—se este como o conjunto de valores que, 

nas sociedades contemporaneas, sao objecto de inventariagao, conservacao, 
estudo, interpretagao e divulgagao, ou seja, de tratamento museoldgico!. 

E possivel constatar que as referéncias ja seleccionadas revelam uma 
acentuada incidéncia histérica, embora se tenham procurado contemplar todos 
Os trabalhos relativos a evolugao museoldgica angolana mais recente. Dada a 
perspectiva adoptada, foram também incluidos os trabalhos relativos ao pa- 
triménio nao abrangido pela esfera institucional dos museus, desde que ela- 
borados na perspectiva da sua musealizacao ou do seu tratamento museolé- 
gico. 

A este respeito, importara ainda ter presente que, por razdes de ordem 

hist6rica, o patrimonio angolano foi durante muito tempo considerado como 
fazendo parte de um todo mais vasto que englobava o patriménio pertencente 
aos entao territérios ultramarinos, incluindo o Brasil até a sua independéncia. 

Dai que a evolugdo museoldgica de Angola, tal como a dos outros paises 
africanos de expresso oficial portuguesa, coincida em parte com a da museo- 

1 V. Proposta de Criagao de um Curso de Mestrado em Museologia e Patrimonio, 
Departamento de Antropologia, Faculdade de Ciéncias Sociais e Humanas, Universidade Nova de 
Lisboa, Maio de 1991. 
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logia portuguesa, constituindo estudos deste tipo como que contributos parce- 
lares para um projecto de trabalho global mais vasto e ambicioso. 

Procurando explicar agora, de modo mais aprofundado, 0 critério de 
pesquisa e seleccao das referéncias que foi utilizado, dir-—-se—a que comecaram 
por se excluir os artigos de jornal, adoptando-se idéntico critério para a gene- 
ralidade das revistas noticiosas publicadas em Angola nas ultimas décadas. Isto 
muito embora se tenha consciéncia de que nessas publicag6es se encontra in- 
cluido um numero elevado de artigos referentes a esta tematica. Mas a forma de 
integrar, num trabalho desta natureza, os resultados da pesquisa de fontes cuja 
periodicidade era didria ou semanal tera ainda que ser ponderada, parecendo de 
considerar a hipdtese de os vir a divulgar separadamente, sob a forma de ana- 

lises.monograficas. 
Excluiram—se igualmente as referéncias aos textos legislativos, excepto 

quando estes tenham sido objecto de comentario ou de andalise e como tal te- 

nham sido publicados. 
Na versdo final desta bibliografia, a par da publicagao das analises 

ordenadas alfabeticamente por autores e titulos, apresentar—se—a uma siste- 
matizacdo dos trabalhos seleccionados baseada num critério museoldgico, 

utilizando—se entdo apenas as referéncias sinaléticas. Um numero de ordem 

atribuido a cada uma das indicagées bibliograficas permitira a consulta remis- 

siva de ambas as ordenacées. 
Afigura—se ainda conveniente fornecer uma explicagao acerca do critério 

de sistematizagao museolégica que se pretende adoptar. Assim, embora se 

tenham utilizado como elementos de consulta algumas bibliografias publica- 

das, nomeadamente as que foram elaboradas pelo Centro de Informagao 
Museoldgica do Conselho Internacional de Museus, entendeu-se que seria 

necessario proceder a algumas adaptag6es impostas pelas caracteristicas e 

Ambito deste trabalho, apresentando—se em seguida a listagem das rubricas 

que em principio se irao utilizar: 

1. Museologia geral 

1.1. Museologia histdorica 
1.2. Artigos monograficos 

2. Inventarios e estudos de objectos e coleccées 
2.1. De museus angolanos 
2.2. De museus portugueses 
2.3. Outros 

3. Interpretagao e exposicgao 
3.1. Catalogos de exposigdes temporarias 

3.1.1. De museus angolanos 

3.1.2. De museus portugueses 
3.1.3. Outros 
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4. Animagao e servigo educativo 

5. Patrimdnio protegido e musealizado 

Afinalizar, refira-se que para cada citacao bibliografica se indica sempre 
uma biblioteca em que a sua consulta é possivel, identificando—a por uma sigla 
cuja correspondéncia consta de um anexo. 
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BIBLIOGRAFIA ANALITICA 

Algumas Actividades do Museu de Angola durante o primeiro semestre 

do ano, «Boletim Cultural», Luanda, Museu de Angola, n.° 1, 1960, p. 122— 

123 (M. N. E.) 

Enunciado das principais actividades desenvolvidas pelo Museu de Angola 
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Enunciado das principais actividades desenvolvidas pelo Museu de Angola 
durante o periodo referido, distriouindo—se pelas seguintes rubricas: «Salas de 
exposicao temporaria», «Conferéncias e palestras», «Edigdes do Museu», «Ca- 
talogos», «Arquivo Historico», «Diversos» e «Estatistica de visitantes». 

Inclui duas fotografias ilustrando aspectos das salas de etnografia do Museu na 
Fortaleza de S. Miguel. 

Angola: Catalogo do Documentdrio coligido pela Comissao de Luanda 

para a Exposicao Historica da Ocupacdao a realizar em Lisboa, em 1937, 
Luanda, Imprensa Nacional, 1937, 107 p.+ 57 il. (B. N.) 

O Governo de Angola colaborou na 1.2 Exposi¢ao Histérica da Ocupagao enviando 

para Lisboa uma vasta documentag4o iconografica, acompanhada de «noticias 

resumidas» sobre cada um dos documentos. Os duplicados das fotografias 

enviadas, bem como as respectivas legendas, foram posteriormente expostas nas 

salas do Arquivo Histdérico de Angola, em Luanda, constituindo esta publicagao o 
respectivo catalogo. : 
A obra divide-se em vinte e sete capitulos, que mostram a riqueza do patriménio 

angolano em rubricas diversas como «Armas, canhées e retratos a dleo, estandar- 
tes, etc.», «Colecgdo de antigas moedas de Angola», «Fortalezas e igrejas dos 
antigos presidios», «Fabrica de ferro de Nova Oeiras», «Livros», «Manuscritos», 
etc. As legendas sao bastante detalhadas e referem, quando é caso disso, 0 local 
onde se podem encontrar os objectos ilustrados. 
No final do volume inclui-se ainda um indice onomastico com pequenos aponta- 
mentos histéricos sobre as personagens mencionadas no catalogo. 

 



  
Angola: Exposition International d’Anvers. 1930, Lisboa, Agéncia Geral 
das Coldnias, 1930, 40 p., il. 

Embora editada por ocasiao da Exposigao Internacional de Anvers, a obra, escrita 
em francés, nao refere os objectos que nela terdo figurado, constituindo apenas um 
breve estudo sobre Angola que foca aspectos como o da sua historia, geografia, 
populagao, sistema administrativo, recursos, actividade econdmica, etc. 
No final apresenta—se um resumo em inglés. 

Angola: Povos e Culturas: Exposicao realizada pelo Museu de Etnologia 
do Instituto de Investigacao Cientifica Tropical aquando da visita do 
Presidente da Republica de Angola a Portugal, Setembro, 1987, Lisboa, 
Instituto de Investiga¢do Cientifica Tropical, Museu de Etnologia, 1987, 
[38] p. (M. N. E.). 

Numa pequena introdugao ao catalogo, da autoria de Adriano Parreira, sublinha- 
-se a diversidade dos objectos expostos, que traduz a diversidade étnica presente 
na sociedade angolana nao obstante o inter—relacionamento que sempre se 
estabeleceu entre as diferentes culturas. 
As legendas das pegas expostas — cento e cinco no total —, assinadas por Maria 
Celeste Costa Paiva, incluem a categoria do objecto em portugués e na lingua de 
origem, a proveniéncia étnica e geografica, as medidas, o n.° de registo de 
inventario e a fungao que desempenha. 
Para além destas legendas, transcrevem—se ainda pequenos textos sobre os 
diversos povos representados, sendo uns da autoria de Marie Louise Bastin e 
outros baseados em Escultura Africana, Lisboa, J. |. U., 1968 e Povos e Culturas, 
Lisboa, J. |. U., 1972. 

Angola: un coup d’oeil sur les musées en 1988, «Museum», n.2 161, Paris, 
UNESCO, 1989, p. 35-36, il (M. N. A. A.). 

Artigo publicado num numero da revista que 6 especialmente dedicado aos paises 
de lingua portuguesa, sendo a sua autoria da responsabilidade da redacgao que, 
para o elaborar, recorreu a informagées facultadas pelo Centro de Documentagao 
UNESCO-ICOM. 
O texto inicia—se com uma referéncia muito sumaria ao periodo decorrido entre 
1975, ano da independéncia da Angola, e 1988, em que se pde em evidéncia o 
aumento do numero dos museus regionais do pais. 
Mencionam-se depois genericamente os tipos de museus — nacionais, regionais 
e especializados — que se diz existirem a data, em Angola, seguindo—se um 
pequeno comentario individualizado ao Museu do Dundo. Sublinha-se ainda o 
empenho generalizado desses museus na area educativa, 
Na ultima rubrica refere—se o facto de diversos museus do pais se encontrarem 
instalados em edificios com interesse histérico que, em certos casos, se relaciona 
coma tematica que neles é apresentada. O artigo termina acentuando as enormes 
dificuldades experimentadas pelos museus angolanos, dada a situagao de crise 
vivida no pais. 
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AREIA, M. L. Rodrigues de — As coleccdées angolanas, in «Cem Anos de 
Antropologia em Coimbra: 1885-1985», Coimbra, Museu e Laboratorio 
Antropoldgico, 1985, p. 149-194, 43 il. (M. N. E.) 

Breve informagao sobre as colecgdes angolanas do Museu e Laboratdrio Antropo- 
Idgico que, de acordo com o Autor, merecem uma referéncia particular de entre as 
colecgées de outras origens pertencentes ao mesmo acervo, quer pela quantidade 
das pegas quer, sobretudo, pela qualidade de um bom lote de exemplares 
excepcionais e raros. 
Para os efeitos deste trabalho, os objectos foram agrupados nas categorias 
consideradas mais significativas — escultura, metalurgia, instrumentos musicais, 
cestaria e esteiraria, ceramica, tecidos e tampas de panelas dos N’Goio (Cabinda) 
— dando-se, em relagao a cada uma delas, uma informagao minima sobre as 
respectivas caracteristicas e ilustrando—se quanto possivel, com fotografias, cada 
um dos grupos constituidos. 

Armas, Insignias e outros Objectos Nativos: Exposi¢ao promovida pelo 
Comando Chefe das For¢cas Armadas de Angola, com oalto patrocinio do 
Governo Geral de Angola e a colabora¢ao do Instituto de Investigacao 
Cientifica, Museu de Angola, Luanda, 10 de Junho de 1970, [11] p.+23 il. 
(M. N. E.) 

O texto que introduz o catalogo refere o tipo de objectos que figuram na exposigao 
— varias armas de caga e de guerra e que, em certos casos, se vieram a 
transformar em simbolos de poder, tambores de diversos modelos, cadeiras—trono 
e ainda algumas mascaras, esculturas, pegas ceramicas, etc. —, onde é patente 
a influéncia portuguesa, nomeadamente no que diz respeito aos costumes 
militares. 
O catalogo propriamente dito descreve cento e catorze pegas, fornecendo para 
cada uma delas a origem €tnica e geografica, nao dando, no entanto, qualquer 
informagao sobre a ou as colecgdes a que pertencem. Nas paginas ilustradas 
reproduzem-se fotografias de parte do acervo que esteve exposto. 
No final inclui-se ainda a ficha técnica da exposi¢ao, da qual consta o nome de 

José Redinha como responsavel pela recolha etnografica. 

A Arte deum Povo de Angola: Quiocos da Lunda, Julho, 1966, Porto. 1966, 
16 p.+8 ilus. (M. N. E.) 

Brochura editada quando da apresentagdo da exposigao com o mesmo titulo, no 
Porto, inicia—se com um pequeno texto caracterizando 0 povo quioco, que inclui 
uma «bibliografia fundamental». 
Explica—se em seguida o critério que presidiu a selecgao das pegas que figuram 
na exposi¢ao, e que pertencem ao Museu do Dundo: poucas s4o as pegas antigas 
presentes, tendo-se recorrido a reprodugées fotograficas ou a «objectos moder- 
nos executados pelos artistas privativos do Museu do Dundo», dados os «riscos 
inerentes as grandes deslocagées, muito acrescidos, sem divida, pela natureza 
dos materiais em que so confeccionadas». 
Transcrevem-se ainda diversos depoimentos sobre o Museu e reproduzem-se as 
fotografias de «algumas obras de arte dos Quiocos». 

  

  
  



  

BASTIN, Marie-Louise — Art décoratif tshokwe, Lisboa, Companhia de 
Diamantes de Angola, Servicos Culturais, 1961, 2 vols., 396 p. + 277 estam- 
pas (Publicagées Culturais da Diamang: Subsidios para a historia, ar- 
queologia e etnografia dos povos da Lunda / Museu do Dundo; 55) 
(M. N. E.) 

De acordo com 0 prefacio, a investigagao que deu origem a esta obra teve 0 apoio 
do Museu do Dundo onde a Autora, de entre os milhares de pegas que compunham 
© seu acervo, seleccionou oitocentas, que foram posteriormente descritas e 
fotografadas e que serviram de base ao seu trabalho. 
A obra compée-se de dois volumes. O primeiro, profusamente ilustrado com 
fotografias, desenhos e cartas, contém uma introdugao em que se situa 0 povo 
Quioco do ponto de vista geografico e hist6rico e se descrevem as suas caracte- 
risticas antropolégicas, referindo—se igualmente a sua lingua e os aspectos da sua 
vida material, espiritual e social. Segue—se a analise da arte decorativa deste povo, 
tratada nos capitulos «Técnicas de decoragaéo», «Cores, matérias corantes, 
‘patine’ e tintas», «Penteados», « Tatuagens e motivos geométricos, terminologia 
e desenhos» e «Motivos fisioplasticos», todos eles, por sua vez, divididos em 
diversos sub-titulos. Este volume inclui ainda uma extensa bibliografia. 
O segundo volume é composto pelas estampas e as respectivas legendas. Cada 
estampa produz uma ou mais fotografias de pegas do Museu, incluindo as 
legendas um comentario sobre a pega e sua decoragao, 0 respectivo numero de 
registo de inventario, dimens6es e proveniéncia étnica e geografica. 

Breve noticia sobre o Museu do Dundo = Quelques lignes sur le Musée du 
Dundo =A Short Note onthe Dundo Museum = Kurze information Uber das 
Dundo-Museum, 4.2 edicdo, Lisboa, Companhia dos Diamantes de An- 
gola, Servicos Culturais, Dundo, Lunda, Angola, 1963, 14 p.+35 il. 
(M. N. E.) 

Publicada em quatro linguas, comega por situar geograficamente o Museu do 
Dundo e explicar a sua criagao como «uma das iniciativas culturais» da Companhia 
dos Diamantes de Angola. Refere—se depois as instalagdes, em edificio expressa- 
mente construido parao efeito em 1947, ea «sanzala tipica de modelo quioco» que 
lhe fica anexa. Descreve ainda sumariamente todas as secgdes que compoem o 
Museu — etnogrdfico, de folclore africano, de histéria, de geologia e pré—histdéria 
e de fauna africana —e a actividade cientifica de investigagao desenvolvida pelos 
seus colaboradores directos e por outros investigadores, incluindo diversos estran- 
geiros. 
O Autor conclui tecendo algumas consideragdes sobre o facto de o Museu do 
Dundo se debrugar nao sé sobre o homem da rregiao mas também sobre as caracte- 
risticas dessa mesma regido, e ainda sobre o papel nele desempenhado pelo 
nativo, o que o leva a concluir ser este «um exemplo frisante do que pode ser ‘um 
museu Vivo'», 
As fotografias mostram o exterior do edificio, alguns aspectos das salas de 
exposicao e da aldeia tipica e, sobretudo, objectos pertencentes a colecgao do 
Museu. 
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Breves Instruccées aos Correspondentes da Academia das Sciencias de 
Lisboa sobre as remessas dos productos e noticias pertencentes a His- 
toria da Natureza para formar um Museu Nacional, Lisboa, Regia Officina 

Typografica, 1781, 45 p. 

Formalizadas como elemento de apoio da miss4o naturalistica que Joaquim José 
da Silva realizou em Angola, nos finais do século xviii, tal como fora expressamente 
previso no documento de nomeagao?. 
Constam de uma adverténcia inicial, em que se salienta a importancia e utilidade 
das colecgées referentes a historia natural para o desenvolvimento das «artes, 
comércio e manufacturas» e restantes ramos de economia, o que justificaria o 
projecto de organizagao de um Museu Nacional em Lisboa. E dai a necessidade 
de instruir as pessoas que iriam organizar as remessas a enviar ao futuro Museu, 
garantindo uma boa conservagao dos produtos que as integram. 
Seguem-se trés rubricas referentes As remessas de Animais, Vegetais e Minerais 
e uma quarta respeitante 4 elaboragao das «noticias pertencentes a Historia 
Natural». Dada a maior dificuldade que revestia a organizagao das remessas de 
animais, visto os exemplares que as constituiam estarem sujeitos a uma degrada- 
gao mais acentuada e ainda dada a necessidade de que a sua captura e 
preparacado se processassem de modo a manterem as caracteristicas que iriam 
permitir o seu estudo e classificag&o, esta rubrica adquire um maior desenvolvi- 
mento. Desdobra—se assim em subtitulos, que se ocupam minuciosamente do 
modo de preparar os quadrtipedes, as aves, os répteis, os peixes, os crustaceos 
e ainda outras produgées referentes ao reino animal. 
As instrugdes referentes a elaboragao das noticias pertencentes a Histéria Natural, 
com que a obra termina, dizem respeito tanto aos produtos que integram as 
remessas como ao meio em que se encontram e aos costumes dos povos que 0 
habitam. Incluem assim nao sé orientaga&o acerca do inventario das colecgoes 
organizadas como também quanto a redacgao de noticias desenvolvidas relativas 
aos territérios explorados, abrangendo os dominios zooldgico, botanico, minera- 
légico, geografico e etnografico. 

Caixa Alta: para Dr. Mesquitela Lima, «A Cidade», Luanda, n.° 14, 
reiro, 1973, pp. 26—28, il. 

Trata—se de uma rubrica da revista em que é dada a palavra ao Dr. Mesquitela 
Lima, entao director do Museu de Angola. 
Comega por umareferéncia sumaria a situagao que se verifica na altura no Museu, 
concentrado num edificio que fora destinado apenas a alojar a secgao de Ciéncias 
Naturais, e as principais dificuldades dai resultantes. 
Segue-se a apresentacao do projecto do futuro desdobramento desse Museu em 
trés estabelecimentos auténomos, sendo um de Ciéncias Naturais, que se 
manteria no edificio existente, outro de Ciéncias Humanas, a instalar no Palacio 
de D. Ana Joaquina apés conveniente adaptagao, e um terceiro de Belas Artes, que 
ocuparia um edificio a adquirir ou a construir. 
Por fim, uma pequena sinopse das realizagdes de concretizagao mais imediata, 
entre as quais 0 arranjo do saldo de vertebrados, a instalagao de ar condicionado 
no Salao de Pintura e sua modernizaco, a abertura de uma secgdo de vendas e 
de uma secc¢do informativa e a criagdo de um pequeno espago para exposigdes 
temporarias de cardcter diddctico e informativo, sendo a inaugural sobre o 
quissanje, a que se seguiriam outras sobre ceramica, pentes e cachimbos. 

   

Feve- 

2 V. Simon, William Joel, Scientific Expeditions in the Portuguese Overseas Territories 
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CARDOSO, Carlos Lopes — Arte Funerdria dos «Mbali» de Angola, Coim- 
bra, Museu e Laboratorio Antropoldgico, Universidade de Coimbra, 1978, 
[4] p., policop. (M. L. A. U. C.) 

Folheto de apresentacao da exposigao fotografica que esteve patente ao publico 
no Museu e Laboratorio Antropolégico da Universidade de Coimbra, em Fevereiro 
de 1978. 
O texto evocaaorigem dos «mbali», caracterizando—os como grupo aculturado da 
provincia angolana de Mogamedes, o que explica as caracteristicas dos monu- 
mentos funerarios apresentados, esculpidos em grés. 
Faz depois referéncia a Victor Gamba, dado como iniciador desta forma de arte, 
ao modo de interpretar as esculturas e a sua fun¢ao. 

Ceramica Lwena: Exposig¢ao em Comemoracéo do dia 18 de Maio «Dia 
Internacional da Museologia», s.\., Museu Nacional de Antropologia, Se- 
cretaria de Estado da Cultura, Direccao Nacional do Patrimonio Cultural, 
s.d., 11 p.,1 il. 

Depois de uma pequena introdugdo sobre a importancia e 0 significado desta 
ceramica, cuja técnica de fabrico se descreve mais adiante, apresentam—se 
alguns dados histéricos acerca do povo Lwena. 
Segue—se o catalogo propriamente dito, com uma pequena descricdo de cada uma 
das pegas expostas (em numero de vinte e seis) e consideracdes sobre os 
respectivos motivos decorativos ou o seu uso, e a ficha técnica da exposicao. Nao 
se da, contudo, qualquer informagao sobre a ou as colecgdes a que pertencem 
estes objectos. 

A finalizar, reproduz—se um desenho de uma das pecas. 

COIMBRA, Carlos Dias — Museus: O Museu de Angola, «Boletim Cultu- 
ral», Luanda, Museu de Angola, n. 1, Agosto, 1960, p. 17-27, 4 il. (M.N. E.) 

Versao portuguesa de um resumo do artigo em francés, incluido no final do volume: 
«Como preambulo a historia do Museu de Angola, apresenta-se uma andlise 
retrospectiva sucinta da evolugao das iniciativas e do interesse pelas instituigdes 
culturais que precederiam os museus modernos, sublinhando—se a acgdo desen- 
volvida na Antiguidade em Alexandria, Pérgamo, Roma e, depois, nas abadias 
medievais. 
Salienta—se em seguida o desenvolvimento museografico derivado dos estudos 
humanistas da Renascengae acrescido pela descoberta da América e do caminho 
maritimo para a India. Cita—se como criagdes do século XVIII o Museu de Histéria 
Natural (que se tornou depois no Jardim das Plantas) e o Museu do Louvre, em 
Franga, e o Museu Britanico em Inglaterra. 
Analisa—se depois a situagdo que prevalecia em Portugal, onde as preocupacgées 
dominantes e circunstancias pouco favordveis — na opinido do Autor — nao 
concorriam para a formagao de um ambiente propicio que conduzisse a criagao 
das instituig6es museograficas. 
Para terminar, aborda-se o caso particular de Angola onde, como reflexo da 
situagao da Metrdpole, nao se encontra estimulo para actividades culturais 
notaveis, principalmente por causa das condigGes precarias e adversas que sao 
consequéncia do clima e da vida social dificil que aqui prevalecem. Com vista ao 
fim proposto, descreve-se e analisa—se a evolucdo histérica de Angola desde o 
inicio da ocupagaéo, em 1575, até ao fim do século XVIII. 

Entrando verdadeiramente no assunto, citam—se as principais e primeiras ten- 
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COSTA, Eimano da Cunha e — Catalogo da Exposi¢do de E 

golana Promovida pela Agéncia Geral das Colonias, Lisboa, 

tativas sérias e orientadas de investigagao cientifica e de recolha, a uma grande 

escala, de exemplares destinados aos museus de caracter permanente. Relatam- 

-se entao as actividades do naturalista Joaquim José da Silva Guimaraes, a partir 

de 1787, eainiciativa do Governador Manuel de Almeidae Vasconcelos, em 1790, 

com vista a obtengdo de materiais para o «Real Gabinete de Histéria Natural», que 

se estendia a zoologia, a botanica, a geologia, a mineralogia e a etnografia. 

Mencionam—se em seguida outras iniciativas importantes para a valorizagao 

cultural, especialmente as pesquisas geograficas portuguesas no continente 

africano, a fundacdo da Sociedade de Geografia de Lisboa e os estudos cartogra- 

ficos no século XIX». 

De acordo com uma nota que acompanha o artigo, de referir que ele foi publicado 

a titulo pdstumo, tendo ficado incompleto. 

p.+8 p. estampas (B. N.) 

ESTEVES, Emanuel — Monument 

Popular da Angola, Luanda, Secret 

Exclusivamente fotografica, esta exposigdo esteve patente ao publico no Estudio 

do S.N. I., em Lisboa. 
Na introdugdo ao catalogo refere—se que as fotografias expostas foram extraidas 

de um «documentario completo, devidamente catalogado, com ficheiro préprio, 

[que] abrange muitos milhares de «clichés», que focam paisagens, habitagoes, 

tipos, penteados e adornos, vida doméstica, artes, industrias, agricultura, ritos de 

passagem, cerimonias funebres, medicina e cirurgia, feitigaria, etc., das varias 

dezenas de tribos indigenas...». Ainda segundo o Autor, que se considera um 

«nao especialista», esta imensa documentagao podera ser utilizada com proveito 

emtrabalhos cientificos, bem comouma «Carta Etnografica» elaboradanamesma 

altura e que figurou igualmente na exposicao. O catalogo propriamente dito trans- 

creve as legendas das fotografias ou dos conjuntos de fotografias expostas, 

classificadas de acordo com os grupos étnicos a que se referem. 

Nacional do Patrimonio Cultural, 1986, 13 p., il. (M. L. A. U. C.) 

A Evolucao dos Tronos Lun 

Setembro de 1989 a Marco d 

Pequena publicagao editada por ocasiao do Dia internacioal dos Monumentos e 

Sitios — 18 de Abril —, destinando-se a dar a conhecer ao plblico a relagao dos 

monumentos e sitios classificados entre 1922 e 1981. 

Na introdugdo é feita referéncia ao decreto n.280/76, de 8 de Outubro, consagran- 

do a protecgao do Patriménio cultural de Angola e extensivel a monumentos 

naturais, sitios e paisagens. 

Arelacao dos monumentos, conjuntos, zonas € sitios classificados 6 apresentada 

por provincias, indicando-se, em cada caso, a localizagdo do valor patrimonial a 

proteger e referenciando—se o diploma legislativo que o classificou. 

tura, Instituto Nacional do patrimonio Cultural, 1989, 51 p., 35 il. 

    
Obra editada em portugués, francés, inglés e cokwe, constitui o catalogo da 

exposigao com o mesmo titulo, que esteve patente ao pUblico no Museu Nacional 

de Antropologia, em Luanda. 
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tnografia An- 
1946, [36] 

  
os e Sitios Tombados na Republica 

aria de Estado da Cultura, Direc¢do 

da—Cokwe, Museu Nacional de Antropologia, 

e 1990, Luanda, Secretaria de Estado da Cul-



Para além de uma breve introdugao, em que se tecem algumas consideragées 
sobre a arte cokwe, apresentam-se nove pegas, fotografadas de diversos angulos 
de modo a mostrar um ou outro pormenor, ao mesmo tempo que se fazarespectiva 
descrigdo e a interpretagao dos motivos decorativos. Nao se faz, no entanto, 
qualquer referéncia a colecgao ou colecgées a que pertencem os objectos. 
No final, reproduz—se um mapa parcial de Angola em que se destaca a zona de 
expansao do povo cokwe. 
Inclui-se ainda a ficha técnica da exposigao. 

A Exposicao comemorativa do IV centendrio da chegada a Angola de 
Paulo Dias de Novais, «Boletim Cultural», Luanda, Museu de Angola, 
n.° 2, Dezembro, 1960, p. 77-80, 6 il. 

Pequeno apontamento sobre a exposisdo evocativa da chegada a Luanda de 
Paulo Dias de Novais, preparada pelo Museu de Angola que, para o efeito, se 
socorreu da reprodugao de documentos coevos, de bibliografia e de numerosas 
fotografias, imagens, citagdes e pegas arqueoldgicas ligadas a aceao do fundador 
da cidade. 
De acordo com um excerto do catalogo, que se trancreve no artigo, a documen- 
tagao historica foi obtida a partir de «microfilmes originarios de onze arquivos 
nacionais metropolitanos e de cinquenta estrangeiros», dado que os arquivos da 
época, que existiam em Luanda, foram destruidos pelos holandeses. 
As fotografias ilustram varios aspectos da exposicao. 

Exposicdo de Arte Gentilica: Africa Portuguesa: de 19 a 26 de Abril de 1936 
na Sala Portugal da Sociedade de Geografia de Lisboa, 16 p. + 4 il. (M. N. E.) 

O capitulo dedicado a Angola abre com um pequeno texto em que se refere a 
riqueza e variedade da arte dos seus diferentes povos. Segue-se alistadas pecas 
expostas — da n.° 69 a n.° 280 —, com uma legenda sumaria que menciona a 
respectiva proveniéncia geografica, embora de uma forma vaga. Mais adiante 
apresenta—se uma lista de pegas pertencentes a colecgées particulares, com os 
nomes dos respectivos proprietarios — da n.2 302 a n.2 559. As legendas sao 
igualmente sumarias, embora delas se possa concluir que a maioria destes 
objectos provém igualmente de Angola. 
De pegas angolanas sao também trés das ilustrac6es incluidas. 

Exposic¢aéo de Cachimbos. Museu de Angola, Janeiro de 1975, Luanda, 
Museu de Angola, 1975, [6] p. 

Folheto editado por ocasido da exposigdo temporaria apresentada no Museu de 
Angola, compondo-se de varios pequenos textos. 
No primeiro, assinado por Mesquitela Lima, justifica-se a apresentagdo desta 
exposigao — a terceira de uma série que se iniciou em 1973 —, nas condigées 
deficientes em que se verifica, pela importancia do acervo em causa. 
Seguem-se algumas consideragées, da autoria de Henrique Coutinho Gouveia, 
sobre exposigdes temporarias e exposigées itinerantes e o importante papel que 
podem desempenhar no plano didactico e pedagégico, bem como sobre os 
problemas técnicos levantados por esse tipo de iniciativas. 
Ha depois um pequeno texto, nao assinado, sobre um tipo de cachimbo de agua 
denominado «tenga», e um outro, de Maria Huguette de Matos, que descreve o 
aparecimento do cachimbo e a sua evolugao. 
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No final apresenta—se uma relagado dos cachimbos expostos, em numero de qua- 
renta, com a respectiva designagdo e origem geografica e étnica, bem como o 
genérico da exposi¢ao. 

Exposi¢cao de Fotografias Relativas ao Folclore Musical Angolano: Re- 
giao do Alto—Zambeze, Rio de Janeiro, 1952, [3] p. + 1 il. (M. N. E.) 

Paraalém de informar sobre a proveniéncia da documentagao fotografica— obtida 
pela Missao de Recolha do Folclore Musical do Museu do Dundo —, apresentaa 
lista das fotografias mediante a respectiva legendagem, reproduzindo ainda a 
ilustragao de uma paisagem da regido. 

Exposicao Etnografica de Instrumentos Musicais e Mascaras dos Povos 
de Angola. Marco 1964, Luanda. Instituto de Investiga¢cdo Cientifica de 
Angola, Museu de Angola, 1964, 34 p. + 12 il (M. N. E.) 

O catalogo abre com uma apresentacao, da autoria de Mesquitela Lima, em que 
se falanas caracteristicas da musica tradicional angolanae respectivos instrumen- 
tos e em que se justifica a jungdo destes com as mascaras numa mesma 
exposicao. Indica—se ainda a proveniéncia de alguns dos objectos expostos e que 
nao pertencem ao acervo do Museu de Angola — Museu do Dundo e colecgées 
particulares de Manuel Vinhas e A. Frade. 
Num pequeno texto assinado por Maria Fernanda Rodrigues Feijao tecem—se 
algumas consideragdes acerca da musica em geral, e da musica africana em 
particular, salientando—se alguns aspectos particulares desta Ultima. 
Um outro texto, também da autoria de Mesquitela Lima, trata da mascara e do seu 
significado quer entre os «civilizados» quer entre os «primitivos». 
No ultimo texto, de Cruzeiro Seixas, este autor discorre sobre a qualidade artistica 
dos instrumentos musicais africanos, como de resto de qualquer objecto de uso 
doméstico, e sobre aformacomo esses objectos sempre foram olhados, nao como 
«arte ou até pelo seu tao agudo lado humano», mas pelo seu lado exdtico, desde 
0 tempo dos soberanos renascentistas, cujas colecgdes os navegadores iam au- 
mentando, e, mais tarde, em pleno século XVII, em que se acumulavam nos «ga- 
binetes de curiosidades». Insurge—se ainda contra 0 uso da expressAo «arte ne- 
gra» que, segundo ele, constitui um «abuso», acrescentando que «se falassemos 
de arte branca, essa generalizagao indignaria a todos por falsa». 
A «Relagao dos Objectos Expostos»,don.2 1 ao 219, esta ordenada de acordo com 
arespectiva classificagao tipoldgica e inclui o «nome portugués», o «nome nativo», 
a «regiao» e a «etnia». Em apéndice acrescentam—se mais quatro pegas, 
obedecendo aos mesmos items, e pertencentes ao Museu da Huila. 

Exposi¢ao Monumentos e Sitios: Uma Ponte entre o Passado e o Futuro. 
Abril de 1989, Luanda. Centro Nacional de Monumentos e Sitios. Instituto 
Nacional do Patrimonio Cultural, 1989, [17] p. + 7 il. 

A um pequeno texto introdutério, em que se sublinha a importancia dos bens 
patrimoniais e a necessidade da sua preservagao, assim se justificando esta 
exposicao fotografica, segue—se uma relagao dos monumentos e sitios, distribui- 
dos geograficamente, bem como outra de mapas, plantas e maquetes, que 
estiveram patentes ao publico. 
Reproduzem-se ainda as fotografias de alguns monumentos e publica—se, no 

final, a ficha tecnica da exposi¢ao. 
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    FONTINHA, Mario e VIDEIRA, Acacio — Cabacas gravadas da Lunda, 
Lisboa, Companhia de Diamantes de Angola, Servicos Culturais. 1963 
(Publicagées Culturais da Diamang: Subsidios para a historia, arqueolo- 
gia e etnografia dos povos da Lunda / Museu do Dundo; 57) 184 p., 121 il. 

+ 1 mapa (M. N. E.) 

No texto introdutério fala—se sobre os tipos de cabagas utilizadas pelos quiocos, 
© modo como as obtém e as preparam consoante os diferentes usos a que as 
destinam, e a técnica de gravura ou incisao. Refere—se ainda que a obra se baseia 
na colecgdo de cabagas pertencentes ao acervo do Museu do Dundo. 
Seguem-se oitenta e duas fotografias de outros tantos exemplares de cabagas, 
todas elas identificadas com uma designagao na lingua nativa e em portugués, 
com a indicagao do local de recolha e ainda com uma pequena legenda descritiva. 
A estas ilustragGes ha ainda a acrescentar trinta e nove estampas reproduzindo 
decoragées incisas, todas elas acompanhadas de uma legenda identificando a 
cabaga a que pertencem e de uma interpretagao dos desenhos e das figuras 
representadas. 
Quer 0 texto da introducao quer as legendas das fotografias e das estampas sao 
escritos em portugués, inglés e francés. 

GOUVEIA, Henrique Coutinho — A Ac¢do Educativa dos Museus, Luanda, 
Departamento de Museologia, I. I. C. A., 1975, s. n., mimeogr. (M. A.) 

Pequeno texto de divulgagado destinado aos estabelecimentos de ensino, pu- 
blicado com o objectivo de incrementer a acgao educativa entao iniciada pelo 
Museu de Angola, e que se pretendia que conduzisse a formagao de um «servigo 
educativo» ou «de extensao escolar» dos museus angolanos, que se enqua- 
draria no Servigo Nacional de Museologia cuja criagao tinha sido entao anun- 
ciada. 
SAo apresentados os objectivos, caracteristicas e modalidades de acgao educa- 
tiva dos museus em geral, sublinhando-se a necessidade de articulagao entre a 
intervengdo de musedlogos e educadores e o reforgo da fungao social do museu 
resultante deste tipo de actividade. 
No caso angolano, é proposta a introdugao de uma cadeira de museologia 
educativa nos programas escolares, a formagao museoldgica dos professores e 
a futura criagao de lugares de educadores de museu. 
Em anexo, planifica-se a organizagao do Servigo de Extensao Escolar do 
Departamento de Museologia do I. |. C. A. e descrevem-se algumas das realiza- 
gdes do Museu de Angola neste dominio. 

GOUVEIA, Henrique Coutinho — Actividade Piscatoria dos «Axiluanda»: 
Roteiro da Exposicao, Luanda, Departamento de Museologia dol. I. C. A., 
Diviséo de Servico Educativo, 1975, 9 p. mimeogr. (M. A.) 

Folheto relativo a esta Exposigao, publicado quando da sua apresentagao no 
Bairro Operario a partir de 11 de Novembro de 1975, dia da independéncia 

angolana. 
As rubricas introdutérias procuram explicar qual a importancia dos museus e as 
suas preocupagées actuais, seguindo—sehe aquela que constitui um pequeno 
roteiro da exposigao e, por ultimo, uma quarta chamando a atengao para a 
mudanga cultural operada neste grupo étnico por influéncia europeia. 
A terminar inclui algumas referéncias bibliograficas tematicas e 0 genérico da 
exposicao. 
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Um folheto quase idéntico fora publicado, apenas sob o titulo Roteiro da Exposi- 
¢4o, quando da sua apresentagao inaugural no atrio do Museu de Angola. 
Esse primeiro texto nao inclui as duas rubricas iniciais, resumindo-se na introdu- 

Gao o programa de servigo educativo de que esta realizagao constituia o remates. 

  

GOUVEIA, Henrique Coutinho — Dois Programas de Servico Educativo 
Escolar, Luanda, |. |. C. A., Departamento de Museologia (Divisao de 
Servico Educativo), 1975, 24 p. mimeogr. (M. A.) 

Em nota prévia procura—se sublinhar a importancia que podera revestir a publica- 
gao de analises dos programas de servico educativo realizados pelos museus. 
Segue-se um resumo e comentario a dois dos programas organizados pela 
Divisao de Servigo Educativo do Departamento de Museologia do |. |. C. A. no 
Museu de Angola. O primeiro teve como tema a actividade piscatdria entre os 
axiluanda e enquadrou-se na rubrica Exploragao do meio local do programa do 
1.2ano do Ciclo Preparatdorio do Ensino Secundario. O segundo procurou articular- 
-se com temas do programa da cadeira de Histdria do 2.2 ano desse Ciclo, tendo 
tido como tema a mudang¢a cultural operada no reino do Congo devido as relagoes 
estabelecidas em Portugal a partir do inicio do séc. xvi. 
A publicagao inclui dois anexos, contendo um a indicagao dos objectos museogra- 
ficos e material de animagao utilizados nestes programas e apresentando-se no 
outro uma planta da exposi¢ao com que foi encerrada a segunda destas iniciativas. 
A terminar referencia—se a bibliografia tematica e museoldgica. 

GOUVEIA, Henrique Coutinho, ALARCAO, Adilia— Museus e Patrimonio 
Cultural de Angola, «Revista Internacional de Estudos Africanos», Lis- 
boa, Instituto de Investigacao Cientifica Tropical. Centro de Estudos 
Africanos e Asiaticos, n.° 12-13, 1990, p. 421-451 (M.N.E.) 

Em nota prévia diz—se que o texto reproduz, com excepgao da rubrica introdutéria, 
que foi alterada, o do Relatério de uma Missao realizada a Angola tendo como 
objectivo analisar a situagao dos museus e do patriménio cultural do pais. A 
deslocagao correspondente teve lugar em Dezembro de 1989. 
O trabalho inicia-se com a abordagem de algumas questdes de ordem geral, 
nomeadamente a da concepgao museolégica orientadora, a que se segue uma 
apreciagao sumaria do panorama angolano da especialidade, indicando—se os 
organismos coordenadores, os museus principais e alguns dos mais importantes 
vectores de desenvolvimento do sector. 
A andalise prossegue depois de modo mais aprofundado, em fungao dos parame- 
tros anunciados, apreciando—se em primeiro lugar os estabelecimentos de ambito 
nacional, ou sejam os Museus Nacionais de Histéria Nacional e de Antropologia, 
o Depésito Central do Instituto Nacional do Patrimonio Cultural e a Fortaleza de S. 
Miguel — Museu Central das Forgas Armadas. : 
Segue—se um comentario aos «museus tematicos, sitios e zonas histdéricas», 

individualizando—se entao, como primeiro tema genérico, o do «aproveitamento 
dos bens culturais iméveis», em cujo ambito se incluem os casos da Casa de Oscar 
Ribas, o dos museus de sitio e o da Casa e Museu do M.P.L.A. Relativamente a 

segunda sub-rubrica, «museus de sitio e sitios musealizados», tecem-se algu- 

3. Roteiro da Exposigao, Departamento de Museologia, Divisao de Servigo Educativo, 
Museu de Angola, 1975, 8 p. mimeogr.    132  



  

mas considerag6es acerca do Museu da Escravatura e dos projectos relativos a 
Molemba do «soberano da Samba» e aos fornos de cal do Cacuaco, abordando- 
-se depois, neste contexto, as «zonas histéricas» e os «monumentos religiosos». 
O texto compreende ainda titulos dedicados ao «panorama museolégico regional» 
e a «formagao profissional na area da museologia», a que se segue um «comen- 
tario finale propostas a desenvolver». Salienta-se, neste Ultimo Ambito, a urgéncia 
que revestem as intervengoes relativas as instalagdes de alguns museus e aos 
edificios de monumentos existentes e a importancia que podera adauirir futura- 
mente a museologia relativa aos espagos exteriores, sendo ainda focada a 
necessidade de realizagao de projectos conjuntos no dominio da sensibilizagao e 
da formagéo profissional. 

GOUVEIA, Henrique Coutinho — Turismo e Museologia: esboco de uma 
andlise de aspectos das suas interligacées, «A Cidade», Luanda, n.2 21; 
Setembro, 1973, p. 36—45, il. 

Comunicagao apresentada ao || Coléquio de Turismo de Luanda, na sequéncia de 
um convite enderegado ao Departamento de Museologia do Instituto de Investiga- 
¢gao Cientifica de Angola, que procura debrugar—se sobre as linhas gerais da 
reforma projectada para o sector museolégico angolano, tentando relaciona—las 
com alguns dos problemas centrais da museologia contemporanea. 
Comega por referir-se neste Ambito, e numa perspectiva geral, a renovagao do 
relacionamento dos museus com 0 plblico, a necessidade da sua maior «demo- 
Cratizagao» e o reconhecimento da sua condigdo de parte integrante do sistema 
educacional, passando, a partir desses pressupostos basicos, a analisar-se 
alguns dos aspectos das interligagdes entre turismo e museologia. 
Considerando o problema da comunicagao com o publico e com os seus segmen- 
tos especiais como uma questao central da museologia actual, sao referidos entao 
temas como o do acompanhamento das visitas e consequente forma¢gdo dos 
guias—intérpretes, a preparagao de material informativo e de divulgacao para os 
museus, a programagao de realizagdes museolégicas com evidente impacto 
turistico, como por exemplo grandes exposigdes temporarias, ou ainda uma maior 
diversificagao do leque habitual de iniciativas deste tipo de organismos. 
Defende—se depois que um dos contributos essenciais para uma maior articulacao 
entre os sectores museoldgico e turistico angolanos seria arenovag¢ao do primeiro, 
tal como se encontrava entao projectada e que deveria comecar por incidir no seu 
organismo motor, que era o Departamento de Museologia do |.1.C.A., projectando- 
-se depois também no leque dos museus do Estado, quer no plano central quer no 
regional. 
As rubricas finais do artigo debrugam-se sobre as relagées do museu com o meio 
ambiente, salientando algumas das suas possibilidades de actuacdo nesse 
dominio e sobre os condicionamentos que deverao ser impostos a exportacdo de 
objectos culturais e artisticos, dada a acuidade que esse problema reveste em 
continentes como 0 africano. Em Angola tornar—se—ia necessario reorganizar a 
legislagao proteccionista existente, datada ja de 1938, e orientar convenientemen- 

te as compras a efectuar pelos turistas. 
Artigo ilustrado com fotografias de aspectos exteriores dos edificios de museus 
luandenses e com vistas da exposig&o permanente do Museu de Angola. 

HOLCIK, STEFAN — Muzea a pamiatkove v Angole, «Muzeum>», Bratisla- 
va, 28-3, 1983, p. 32-35, ilus. (CIM-ICOM) 

Texto apenas disponivel em eslavo. Do ficheiro do CIM-ICOM consta apenas a 
tradugao inglesa do titulo: Museums and Monuments in Angola. 
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1961, 

Manual de Museologia, Departamento Nacional de Museus e Monu- 

mentos, [Luanda], Instituto Angolano do Livro, Tip. Neografica, 1979, 

39 p. 

    

Die Kunst der Vatchivokwe, eines Volksstammes in Angola, September- 

Oktober 1961, KéIn, Rautenstrauch — Joest Museum fir Vélkerkunde, 

18 p. (M.N.E.) 

Brochura editada quando da apresentagao em Colénia de uma exposicao promo- 

vida pelo Museu do Dundo sobre a arte do povo Quioco, e que ja tinha estado em 

Paris, em Marselha e em S. Salvador da Baia. Posteriormente, essa exposicao 

viria ainda a ser ee em Barcelona e, por fim, no Porto, na «Casa do 

Infante», em 1966". 
Depois de tecer algumas consideragoes acerca do estabelecimento dos portugue- 

ses na costa ocidental da Africa a partir do inicio do século XVI, o Autor refere as 

viagens de exploragao ao interior do continente durante o século XIX destacando, 

de entre os exploradores, o nome de Henrique de Carvalho como pioneiro da 

investigagao etnografica. 

O pioneirismo deste explorador é comparado ao da Diamang, que criou na Lunda 

um museu de arte popular africana — um museu de uma cultura, localizado no seio 

dessa cultura e nao na Europa, como todos os museus congéneres. 

Refere—se como objectivo da Diamang, ao criar 0 museu, 0 de estudar a cultura 

dos Quiocos e da—laaconhecera todos e, em primeiro lugar, aos proprios Quiocos, 

a quem faltava a consciéncia da sua identidade. Foi dada uma especial atengao 

A musica — com recolha de cangédes e melodias e dos instrumentos musi- 

cais —, A escultura — estatuetas e mascaras — e a pintura mural. 

Fala-se depois na exposigdo propriamente dita, e que incluia diversos objectos 

como esculturas, mascaras, fotografias e reprodugées de pinturas murais. Todos 

estes materiais foram mandados vir expressamente do Dundo pela Administragao 

da Diamang, pretendendo-se, através deles, dar uma imagem da arte dos 

quiocos. 
Do ponto de vista etnografico a exposigao de todos os objectos tera ficado a dever- 

-se ao escritor e critico de arte negra José Osério de Oliveira e a colaboragao do 

Rautenstrauch-Joest-Museum fiir Vélkerkunde, em Coldnia. 

A finalizar, transcrevem—se os depoimentos de diversas personalidades que 

visitaram o Museu do Dundo. 

No Prefacio justifica-se a edigao deste Manual pela necessidade de coligir 

«principios e.normas de trabalho para uso dos trabalhadores da Museologia em 

Angola», embora se reconhega que nao foi possivel fazer um trabalho exaustivo, 

ficando de fora areas importantes como as da conservagao, da seguranga e do 

restauro. 
No «Historial da Museologia Angolana», pequeno capitulo que se segue ao 

Pretacio, dao os Autores a sua visdo particular do que foram — antes da 

independéncia — e do que s4o hoje os museus de Angola, estabelecendo como 

marco importante da sua evolugao a criagdo, em 1975, do Servigo de Museologia, 

mais tarde transformado em Departamento Nacional de Sitios, Museus e Monu- 

mentos. 
Os principios e normas que compéem o Manual distribuem-se pelos restantes 

capitulos, cujos titulos sao: «Objetivos e Actividades da Museologia Revoluciona- 

4\. Escultura Africana em Portugal, Instituto de Investigagdo Cientifica Tropical, Museu de 

Etnologia, Lisboa, 1985. 
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ria Nacional», «Dinamizagao do Movimento Museoldgico», «O Museu Rural», «A 
Grandeza dum Museu», «Linguagem Museografica», «O Guido do Museu», «A 
Distribuigdo», «A Planificagéo», «A Responsabilidade Museal», «Preservagdo do 
Patriménio Cultural Contra Pragas Daninhas», «Conhecimentos Cientificos», 
«Projecto para Utilizagao dos Museus como Instrumentos de Educagao», «Progra- 
ma de Acgao Didatico» e «Identificagdo, Registos e Inventarios». Todos eles, 
escritos numa linguagem coloquial e usando quase sempre o estilo de perguntae 
resposta, incluem exemplos concretos de problemas que se poem nos diversos 
tipos de museus e arespectiva solugao. Assim, reproduzem-se, porexemplo, uma 
«Ficha de Inquérito Museolégico» e uma outra respeitante ao «Inquérito de 
Deterioragao de Pegas do Acervo Nacional» — em que se especifica, inclusive, as 
penalidades em que podem incorrer os respectivos responsaveis —, varios 
desenhos explicando a melhor maneira de iluminar as pecas em exposigao ou um 
«Guia de Conservacao para Vigilantes», de que constam as suas principais 
obrigagdes, o comportamento para com 0 ptiblico e os trabalhadores, as regras de 
higiene e apresentagao pessoal a que devem obedecer, etc. 

Museu de Etnologia do Ultramar: Povos e Culturas: Exposicdao na Galeria 
Nacional de Arte Moderna, Lisboa, Abril — Junho de 1972, Junta de In- 
vestiga¢ao do Ultramar, 1972, [239] p., 217 il. [M.N.E.) 

Num primeiro texto, da autoria de Ernesto Veiga de Oliveira, fala~se dos antece- 
dentes do Museu de Etnologia do Ultramar e tecem-se consideragées acerca da 
elaboragao do conceito de etnologia, do conceito de etnologia em Portugal e das 
sociedades «primitivas» e «civilizadas». 
Otexto seguinte, nao assinado, debruga—se sobre ahistoria do Museu e sobretudo 
do seu acervo, referindo-se as missées cientificas que em grande parte Ihe deram 
origem e aos coleccionadores particulares que para ele contribuiram com nume- 
rosas doagGes. 
Segue—se uma referéncia a todos os que colaboraram quer na exposigao quer na 
feitura do catalogo, bem como a explicagado dos critérios que presidiram a 
elaboragao das legendas. 
O catalogo propriamente dito, que abrange diversos paises, tem uma grande 
secgao dedicada a Angola. Nela se incluem as legendas referentes a cento e 
oitenta e trés pegas nas quais figuram, para além do numero de ordem na 
exposigao, a categoria do objecto em portugués e na lingua de origem, o grupo 
Etnico, a localizagao toponimica, a descrigdo do objecto e respectivas medidas e 
a fungao que desempenha. Nalguns casos indicam-—se ainda outros elementos 
respeitantes ao seu contexto histérico ou etnografico. 

O Museu de Mineralogia, «A Cidade», Luanda, n.2 26, Marco a Junho, 1974, 
p. 48-53, il. 

Neste artigo apresenta-se o Museu como estabelecimento auxiliar do ensino 
universitario no dominio das ciéncias naturais, facultando aos alunos dos cursos 

dessa areaa colecgdes de minerais, rochas e fésseis. 
Fundado em 1968, o Museu contava a data com um acervo de cinco mil 

exemplares proveniente do entao espago nacional e também do estrangeiro, com 
larga representagao angolana. 
Nascido de necessidades didacticas elementares, 0 Museu foi-se desenvolvendo 
com base em colheitas efectuadas por mestres e alunos, tendo passado a abrir 
também ao publico alguns meses antes. 
As suas instalagdes ocupam alguma salas do prédio da Avenida Marginal em que 
se encontram alguns departamentos da Universidade de Luanda, tendo sido 
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mobiladas expressamente para 0 efeito. Distribuem-se por dois pisos, sendo o 

inferior consagrado aos minerais de Angola e o superior especialmente dedicado 

a Petrologia, Paleontologia e Cristalografia. 

As fotografias ilustram diversos aspectos da exposigao permanente e de alguns 

exemplares mais significativos das colecgdes. 

O Museu do Café, «A Cidade», Luanda, n.° 25, Jan/Fev, 1974, p. 28-37, il. 

Fundado pelo Eng.2 Eurico de Noronha e devendo considerar—se ainda sobretudo 

como uma colecgao nucleo de um futuro organismo especializado, entende—se 

que este Museu passava entao certamente despercebido a maioria dos luanden- 

ses. 
As suas instalagdes distribuiam—se por duas salas e um terrago no n.? 107 da 
Avenida Marginal, expondo uma colec¢do relativa a evolugao dos utensilios do 
café. 
Referéncia sumaria final a histéria da bebida, a introdugdo do cultivo do cafeeiro 

em Angola e a alguns dos tipos de pegas com maior interesse que integram a 

colecgao apresentada. 
Artigo ilustrado com aspectos da exposigao, fotografias de algumas das pegas | 

mais significativas e reprodugdes de gravuras antigas sobre o tema. 

Museu do Congo (Arte Indigena): Catalogo, Carmona, 1958, [33] p., 3 ilus. 

(M.N.E.) 

Numa pequenaintrodugdo refere—se primeiramente o diploma legislativo que criou 
o Museu, descrevendo—o depois sumariamente as trés salas de exposigao que o 
compéem. Menciona-se ainda a existéncia de uma biblioteca e de um gabinete de 
leitura, e comenta—se o facto de serem quase todos de produgao recente os 
objectos do Museu. 
O catalogo propriamente dito apresenta o «N.2 de ordem», «Designagao», «Ma- 
terial de que é feito», «Origem» e «Nome do artista», num total de 959 objectos, 
apresentando depois, numa segunda parte, os «Objectos utilizados pelos indige- 
nas» onde se refere, para além do «N.2 de ordem», a «Designagao», a «Descri- 
¢ao» ea «Origem». Esta segunda parte inicia—se com 0 objecto n.° 1201 e termina 

com 0 n.2 1247, havendo um hiato na numeragao entre esta e a primeira parte. 

  
O Museu do Dundo.... [5] p., 8 iL. (B.P.M.P.)5 

Num texto que se debruga sobre as actividades da Companhia de Diamantes de 
Angola, incluem-—se trés paginas dedicadas ao Museu do Dundo e fotografias de 
algumas das suas pegas ou de aspectos gerais, como o da sua Sala de Zoologia 
ou do terreiro de exibigdes folcléricas. : 
O Autor realca a importancia deste Museu nao sé pela sua qualidade e quantidade 
dos seus objectos — distribuidos pelas secgdes de Etnografia (a mais significati- 
va), de Folclore, de Histéria da Lunda e da « Diamang» , de Geologiae Pré—Historia, 

5 Apresenta—se, por enquanto, uma ficha bibliografica incompleta uma vez que apenas se 
teve acesso aumas folhas fotocopiadas, sem mengao da obra de onde foram tiradas, e que existem 
na Biblioteca Publica Municipal do Porto sob o titulo «Sala de Museologia do Museu do Dundo». 
Espera-se localizar a obra de modo a poder incluir a ficha completa na versao final desta 
«Bibliografia Analitica». 
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de Fauna e Flora Africana e de Geografia— mas também pelo papel de motor que 
a instituigaéo desempenha na investigacdo dos diversos temas relacionados com 
a sua area de implantagao e cujos resultados sao dados a lume nas «Publicagdes 
Culturais» da Companhia. Sublinha ainda o Autor a fungao relevante conferida 
pelo Museu aos préprios nativos, que nele trabalham «revivendo nele as suas 
tradigoes e dele tirando ensinamentos para a continuidade das suas artes. 

No Tricentendrio da Restaura¢do: 1648-1948: Contribui¢ao do Museu de 
Angola. Luanda, Imprensa Nacional, 1950, 194 p., 116 il. (Publicacées do 
Museu de Angola) (M.N.E.) 

Conforme se [é na introdugao, a colaborag&o do Museu de Angola para as 
comemoragoes do tricentenario constou de diversas iniciativas, de que se desta- 
cam algumas obras de reparagao e beneficiagao da Fortaleza de S. Miguel; uma 
melhor e mais adequada arrumagao do recheio do Museu, expondo-se separada- 
mente as suas colecg6es de arte sacra, armaria e arqueologia; e a organizacao de 
duas exposigdes de ourivesaria sagrada e de bibliografia e iconografia. Este livro, 
para o qual contribuiu o entéo conservador—bibliotecario do Museu, Dr. Carlos 

Coimbra, constituiu a memoria dessa colaborag&o, impossivel de preparar na 
altura dada a escassez de tempo. 
A umas brevissimas notas sobre a histéria do Museu, segue—se o capitulo 
«Arqueologia» que constitui um catalogo de varias pedras de armas, inscricdes e 
outros objectos em pedra, reunidos pela Comissao do Museu na casamata 
tradicionalmente conhecida por «Cova da Onca». 
Vem depois 0 catalogo da exposig&o de «Arte Sacra», subdividida em «Ourivesa- 
ria Sacra», «Imaginaria» e «Mobilidrio», e que foi organizada quer com objectos 
pertencentes ao Museu ou nele depositados, quer com pecas cedidas para o 
efeito. A secgao de Armaria foi instalada na casamata central da Fortaleza e o 
capitulo que a ela se refere descreve os motivos de varios painéis de azulejos que 
revestem as paredes, alguns quadros a dleo e algumas das armas expostas. 
A Exposigao Documental e Biblio—lconografica compunha-se de quadros a dleo 
representando motivos ou assuntos relativos a Angola, manuscritos, livros, publi- 
cagoes periddicas e estampas. 
Os objectos descritos ao longo destas diversas secgdes sao numerados seguida- 
mente de 1 a 191, fazendo—se nalguns casos, referéncia A numeragao com que 
figurarem no catalogo de 19376. Em relagao a alguns objectos, para além de uma 
legenda sucinta com a designagdo, uma pequena descrigdo e as dimensées, ha 
algumas notas mais detalhadas sobre um ou outro assunto com eles relacionados. 
De notar que nenhum dos catadlogos referentes as diversas seccées é exaustivo, 
limitando—se a destacar alguns dos objectos expostos. 
As fotografias, para além de reproduzirem objectos, mostram diversos aspectos da 
Fortaleza de S. Miguel, exteriores e interiores, bem como aspectos das diferentes 
salas de exposigdo e detalhes de algumas vitrines. 

OLIVEIRA, Ana Maria de — Angola e a expressdo da sua cultura material, 
Odebrecht, 1991, 168, p., il. 

Obra profusamente ilustrada com fotografias de grande qualidade, cuja publicacao 
em edigao bilingue (portugués—inglés) se deveu ao patrocinio de uma empresa 
privada brasileira, a Construtora Norberto Odebrecht S.A. 
Repartindo o territério de Angola em sete grandes areas sdécio-culturais — 

  

6 V. Angola: Catalogo do Documentario Coligido pela Comissao de Luanda... 
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Bakongo, Ambundu, Ovimbundu, Cokwe, Ovigangela, Ociwambo e Khoisan—, a 

autora faz uma pequena introdugdo em cada um dos sete capitulos corresponden- 

tes, em que as caracteriza sumariamente e nos daa sua localizagao geografica, 

passando depois 4 apresentagao de objectos da sua cultura material. Essa 

apresentagao 6 feita por meio de fotografias e de uma descrigao bastante 

detalhada de cada uma das pegas, que inclui a designagao, a origem, a fungao, as 

dimensées ou os materiais utilizados. 

Muito embora nao seja fornecido o respectivo numero de registo de inventario, as 

pecas pertencem todas, de acordo com a introdugao geral, ao acervo do Museu 

Nacional de Antropologia de Angola. 

OLIVEIRA, Ernesto Veiga de — Museus e coleccées de etnografia de 

«Garcia da Horta», Lisboa, Junta de Investigacées do Ultramar, 

Vol. 19, n.os 1-4, 1971, p. 25-36 + X estampas (M.N.E.). 

«Actas do 1.2 Congre 
Municipal de Braga», 
e Corporativa», Lisboa, Junta 

    

«Mostrando que os museus etnograficos de Angola —de Luanda, Sa da Bandeira 

e, noutro plano, os de Carmona, Cabinda, Nova Lisboa, Oncécoa e Viana —, 

embora modestos quantitativa e qualitativamente, contém um recheio muito 

apreciavel, que merece ser conhecido e divulgado, o autor observa que lhes falta, 

porém, o cardcter da universalidade e a produgao de pegas de grande qualidade 

que se véem nos grande museus de etnologia geral da Europa e América e 

entende que, ao mesmo tempo que se deve procurar desenvolvéos o mais 

possivel, seria hoje em dia infrutifero pretender dar—Ihes essa categoria. 

Existe, porém, em Portugal um museu com aquelas caracteristicas: o Museu de 

Etnologia do Ultramar. E 0 autor preconiza que se estabelega um esquema em que 

omuseu de Lisboa, como museu nacional central de etnologia geral, se articule no 

topo da piramide do sistema dos proprios museus provinciais (tendo a frente, por 

seu turno, o Museu de Luanda, como o grande museu angolano de etnologia 

regional), preenchendo assim a falta que nele existe, com o maximo de economia 

de recursos de toda a espécie. A dificuldade de execugao deste plano é evidente: 

para ele se instaurar impde—se a revisao de uma série de conceitos particularistas 

@ atomadade consciéncia de que os museus nao sao padrées de gloria pessoais 

ou locais, mas instituicdes cientificas, chamadas a desempenhar importantes 

fungées culturais. E, de entrada, recomenda-se 0 estabelecimento de relagdes de 

intercambio entre o Museu de Etnologia do Ultramar e os museus angolanos, 

dentro desse mesmo espirito unitario de cooperagao e solidariedade. 

Numa rubrica a parte é analisado o Museu do Dundo, da Companhia de Diamantes 

de Angola. Trata-se de um museu particular e com caracteristicas especiais 

que, embora também estritamente regional — ele respeita apenas a area da 

Lunda—, se pode considerar um dos grandes museus mundiais de arte e etnologia 

africanas, pela abundancia e qualidade da sua representagdo dos Quiocos — 0 

grupo que ele especialmente documenta, e cuja cultura e arte sao certamente das 

mais ricas e importantes de toda a Africa.» 

Este 60 resumo de autor que antecede o artigo. Acrescente—se que nas paginas 

de estampas que 0 ilustram incluem-se trinta fotografias mostrando aspectos de 

exposigdes ou pegas dos diversos museus referidos. 

OLIVEIRA, José Osorio de — Da necessidade dos Museus Africanos, in 

sso de Etnogratia e Folclore Promovido pela Camara 

de 22 a 25 de Junho de 1956, vol. Ill, « Biblioteca Social 

da Acc4o Social, 1963, p. 439-444 (M.N.E.). 

Primeiramente e citando opiniées alheias, o Autor defende a importancia do papel 

que podem e devem desempenhar os museus de etnografia no que diz respeito 

138 

  

 



  

ao estudo e a preservagao das culturas tradicionais africanas, em vias de extingao 
por influéncia das culturas europeias. E, mais ainda, esses museus deveriam 
situar—se em Africa, nao so porque, parao estudo de uma determinada cultura, nao 
basta observar os objectos que ela produziu mas o contexto em que isso se deu, 
como também porque, se se quer preservar essa cultura, é necessario despertar 
nos nativos a consciéncia do seu valor, de modo a que eles préprios se sintam 
motivados a manterem-na, pelo menos em certos aspectos. 
Refere depois que em Portugal nao existe nenhum museu de etnografia africana, 
excep¢ao feita para o da Sociedade de Geografia de Lisboa cujas colecgdes, no 
entanto, «nao satisfazem as necessidades dos estudiosos da Arte Negra». Pelo 
contrario, ha varios museus estrangeiros com riquissimas colecgées, dentre os 
quais o Autor destaca o Museu Real do Congo Belga, em Tervuren. A propésito 
deste, alias, o Autor interroga—se se a riqueza das suas colecgdes nao tera sido 
a causa da relativa pobreza do Museu da Vida Indigena, em Léopoldville. 
Um caso a parte neste panorama é 0 do Museu do Dundo, criado em 1942 pela 
Companhia de Diamantes de Angola e definitivamente instalado na sede adminis- 
trativa dessa empresa em 1948. L 
O Autor enaltece a ideia que presidiu 4 sua criagao — a de conservar em Africa os 
objectos pertencentes a uma cultura africana, a dos Lunda—Quiocos — tendo 
chegado os seus responsaveis ao ponto de virem a Portugal adquirir esculturas 
dessa proveniéncia, por ca aparecidas, para as restituir a Africa. Descreve ainda 
varias acgdes desenvolvidas pelo Museu no sentido de recolher e preservar o 
folclore musical, as dangas, a escultura, a habitagdo tradicional, etc. O papel do 
Museu é tao importante na regiao que ja acontece aparecerem Quiocos e outros 
indigenas do Congo Belga que nele vém estudar a sua propria cultura. 
Por fim, e tratando—se de uma comunicagao a um congresso de etnografia e 
folclore, o Autor propde que seja aprovado um voto no sentido de serem criados 
outros museus semelhantes em Angola e nas outras provincias ultramarinas 
portuguesas, onde quer que haja culturas indigenas a preservar. 

OLIVEIRA, José Osorio de — Descri¢do e exame do Museu do Dundo, in 
«Uma Accao Cultural em Africa», Lisboa, Impr. Oficina Grafica, 1954, 
p. 37-50, ilust. (CIM-ICOM). 

Antes de entrar no assunto, o Autor, socorrendo-se de opinides de varios 
especialistas, disserta sobre a exist@ncia ou nao de uma unidade da cultura 

africana, acabando por concluir que essa unidade é sé aparente, A semelhanga, 
alias, do que se passa com a cultura europeia. 
De qualquer modo, podera falar-se em «sub—dreas culturais» : 6 0 caso da regiao 
da Lunda, onde se situa o Museu do Dundo, particularmente dedicado a cultura dos 
Quiocos, embora nele estejam representados igualmente todos os outros povos 
que nela habitam ou trabalham. : 
Justificando a localizagaéo deste Museu no centro de Africa, num sitio pouco 
acessivel para os estudiosos ou mesmo para os simples curiosos, o Autor, 
retomando a teoria que tinha ja defendido numa comunicagéo ao Congresso 

- Internacional de Folclore, de Sao Paulo’, afirma que este 6 um «museu funcional», 

«um museu que nao pretende ser um mero repositdrio de elementos etnograficos 
para uso dos Brancos, mas, muito em especial, um agente activo de conservagao, 
pelos povos de Lunda, da sua cultura prépria ...» 
Para ajudar a situar geografica e administrativamente a zona de localizagao do 
Museu, transcreve depois um trecho do Dr. A. de Barros Machado sobre a Lunda, 
falando depois sobre a povoagao do Dundo e 0 edificio onde esta instalada a 

  

7 OLIVEIRA, José Osério de, Um Museu do Homem no Coragaéo da Africa 
Negra... 
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instituigao, bem como os diversos anexos de que dispée: Jardim de Aclimatagao 
e Reserva Florestal, Zoo e Laboratério de Biologia, Aldeia do Museu e Terreiro do 
Folclore, para além de «instrumentos de trabalho» como uma «biblioteca, consti- 
tuida por obras de etnografia africana ou de estética (sobre a Arte Negra), e de um 
depédsito onde se guardam a roda de mil pegas de varios géneros». Refere ainda 
as campanhas levadas a cabo pela Missdo de Recolha de Folclore, que serao 
objecto de um trabalho posterior. 
Descreve por fim, com algum pormenor, as diferentes secgdes do Museu: «Sala 
de Honra», «Sala da Vida Doméstica», «Sala de Caga e da Pesca», «Sala das 
Industrias», «Sala da Historia da Lunda e da Diamang», «Primeirae Segunda Sala 
da Crenga Animista» e «Sala da Arte Indigena». 

OLIVEIRA, José Osorio de — Um Museu do Homem no Coracéo da Africa 
Negra: Comunicacado ao Congresso Internacional de Folclore, de Sdo 
Paulo, in «Uma Acc&o Cultural em Africa», Lisboa, Imprensa Oficina 

Grafica, 1954, p. 27-33 (CIM-ICOM) 

O Autor comenta, em primeiro lugar, a recolha desenfreada de objectos na Africa 
Ocidental e no Congo, levadaa cabo por diversos exploradores europeus, no inicio 
do século, e com os quais se enriqueceram as colecgdes de alguns museus 
europeus. A intengao teria sido a de preservar esses objectos da destruigao mas 
© que aconteceu, em muitos casos, foi que eles foram recolhidos sem o devido 
estudo, que se tornou depois de dificil ou mesmo impossivel concretizagao, dado 
que ficaram desligados do seu contexto. 
Exemplar tera sido, a esse respeito, a accao da Companhia de Diamantes de 
Angola ao comegar a constituir, a partir de 1936, uma colecgao etnografica que 
viriaa ser a base do Museu do Dundo, criado na Lunda seis anos depois. Comessa 
obra estaria a Diamang a contribuir, segundo o Autor, para que o nativo dessa 
regiao se nao descaracterize, nao perca bruscamente aconsciénciada sua cultura 
social e nado venha a ressentir—se, psicologicamente, do choque provocado pela 
adopg¢ao de um estilo de vida inteiramente distinto e até contrario a sua maneira 
de ser». Com efeito, o Museu do Dundo caracteriza—se por ser um «museu vivo, 

funcional, museu do Homem de umaregiao, fundado no centro de umaregiao, para 
o Homem dessa regiao ...» 
Sendo a Lunda uma regiao predominantemente Quioca, as colecgées do Museu 
reflectem sobretudo a cultura dos Quiocos, embora tenha havido a preocupagao 
de representar igualmente outros povos habitando a zona de exploragao mineira 
da Companhia ou nela trabalhando. 
Nao podendo fazer uma descrigao das doze salas que compdem o Museu, o Autor 
termina afirmando que os nativos demonstraram compreender bem os seus 

objectivos e se orgunham de verem nele representada a sua cultura, colaborando 
com os seus conhecimentos e oferecendo mesmo algumas pegas bastante 
significativas. 

OLIVEIRA, José Osério de — Novas Consideracées sobre o Museu do | 
Dundo, «4 Ventos», Braga, 1956, 11 p. (M.N.E.) 

Nas considerag6es iniciais refere—se o total ou quase total desconhecimento da 
Africa auténtica por parte da maioria das pessoas que, nela, se limitam a visitar as 
«cidades de estilo europeu, as regides percorridas de automével ou sobrevoadas 
num quadrimotor». 
Para o Autor, «funcionario colonial» durante varios anos, a «Unica profunda 

experiéncia africana» da sua vida foihe finalmente proporcionada por uma visita 
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ao Museu do Dundo, na Lunda, durante a qual observou as «coleccdes desse 
conservatorio das artes e da cultura social dos povos da Lunda», ouviu repetida- 
mente as gravagées efectuadas pela Missdo de Recolha de Folclore, visitou as 
«aldeias indigenas» e assistiu a um festival de dangas no Terreiro de Folclore. 
E a propésito dessa visita 0 Autor tece varias consideragées elogiosas sobre o 
Museu, «o melhor, sem duvida, dos museus etnograficos do Continente Africano; 

Unico no mundo pelo seu caracter funcional, de museu do Homem de uma regido, 
fundado no centro dessa regio e para o Homem dessa regido». Um museu que 
constitui a «mansAo tribal» dos povos da Lunda, para que, beneficiando, embora 
de todas as vantagens do progresso, os nativos da zona de concessdo da 
Companhia e os indigenas de outros pontos da Lunda, que ali vao trabalhar nas 
minas, nao se «destribalizem» precipitadamente, nao percam o caracter, nao se 
afastem das fontes vivas da sua cultura prépria ...» 
O Autor conclui dizendo que «o que se pretendeu e se conseguiu na Lunda...» «... 
foi evitar a repetigao do que se deu na Libéria», dissertando a propésito sobre o 
fendmeno liberiano. 

Overseas Museum of Ethnology Lisbon: Peoples and Cultures: Exhibi- 
tion: National Gallery of Modern Art. April-June 1972, Lisboa, Junta de 
Investigagao do Ultramar, 1972, [240] p., 217 il. (M.N.E.) 

Versdo inglesa do catalogo da exposigao Museu de Etnologia do Ultramar. Povos 
e Culturas. 

REDINHA, José — Campanha Etnogrdfica ao Tchiboco: Alto—Tchicapa: 
Notas de Viagem. Lisboa, Companhia de Diamantes de Angola, Servicos 
Culturais, 1953 (Publicagées Culturais da Diamang: Subsidios para a 
historia, arqueologia e etnografia dos povos da Lunda/ Museu do Dundo; 
19), 172 p., 92 + [5] il. + 1 mapa (M.N.E.) 

A obra é baseada no diario e nas notas de viagem de uma expedicao etnografica 
a chamada regiao do Tchiboco (distrito da Lunda, Angola), realizada em 1946 
pelos servigos do Museu do Dundo, da Companhia de Diamantes de Angola. 
A expedigao compreendia o Autor, Conservador do referido Museu; auxiliares 

nativos, instruidos na etnografia, no folclore, nas linguas e dialectos; o chefe 
Sanjinje, colaborador e amigo do Museu; e, finalmente, o pessoal suplementar, 
guias, cagadores profissionais e carregadores. 
Os percursos da missao através do territério do Tchiboko foram efectuados a pé, 
a maneira dos antigos exploradores do continente africano, tendo durado os 
trabalhos cerca de cinco meses. 
O volume é profusamente ilustrado, por meio de fotografias, desenhos e aguare- 

_las, da autoria de José Redinha, mostrando cenas da vida dos habitantes, os seus 
Oficios, os seus ritos, bem como algumas paisagens da regiao. 
Dois anos depois foi publicado um segundo volume desta obra (ver adiante), que 
constitui 0 catalogo das pegas recolhidas durante esta expedigao. 
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REDINHA, José — Campanha Etnogrdfica ao Tchiboco: Alto-Tchicapa: 

Anotagées e Documentacao Grafica, Lisboa, Companhia de Diamantes de 

Angola, Servicos Culturais, 1955 (Publicagées Culturais da Diamang: 

Subsidios para a historia, arqueologia e etnografia dos povos da Lunda 

/ Museu do Dundo; 19), 214 p. + 227 il. + 50 esquemas (M.N.E.) 

    

    

   

                      

   

                  

   

              

   

    

   

   

            

     

Constituindo o 2.2 volume da obra com o mesmo titulo, inclui, na «Relagao 

Anotada», o registo da totalidade de objectos adquiridos no decurso da Campa- 

nha. Compreende a descrigao sumaria de cada uma das pecas recolhidas e foi 

instruida com fotografias e figuras coloridas de boa parte daqueles objectos, 

suficiente para permitir uma impressao de conjunto e uma ideia geral das culturas 

materiais dos povos quiocos da regiao percorrida. 

Os objectos descritos, que perfazem um total de 680, foram ordenados de acordo 

com um plano cujas rubricas principais — «vida material» e «vida espiritual» — se 

subdividem depois em diversas sub—rubricas. A relagao inclui ainda o n.2 de 

ordem», o «nome [na lingua de origem] e descrigaéo dos objectos» e o «local de 

recolha dos objectos». 
Segundo o Autor, dado que o Ambito da «relagao Anotada» nao permite descrig6es 

pormenorizadas, esta é precedida de umas «Notas 4a Margem» que permitem uma 

melhor compreensao dos elementos apresentados. 

O volume inclui ainda cinquenta paginas de desenhos de esquemas e plantas de 

algumas aldeias e cubatas, de exemplos de varios modelos de flechas, de um arco 

ede um machado, de exemplos de motivos ornamentais em madeiras entalhadas, 

de exemplos de ornamentagao da ceramica incisa e de exemplos de tatuagens, 

todos eles referentes aos povos do Tchiboco. 

Atendendo a que aexpedigdo ao Tchiboko foi realizada sob os auspicios do Museu 

do Dundo e chefiada pelo seu Conservador, podera concluir—se, sem grande risco 

de errar, que esta obra constitui um catdlogo e um estudo de uma colecgao de 

pecas quiocas incluidas, na época, no acervo do referido Museu. 

REDINHA, José — Colec¢do Etnografica do Museu de Angola: Alguns 

elementos de Arte Indigena, «Boletim Cultural», Luanda, Museu de An- 

gola, n.2 1, Agosto, 1960, p. 61-66, 10 il. (B.N.) 

Pequeno apontamento, ilustrado com varias fotografias, sobre alguns dos objectos 

de arte indigena pertencentes A colecgdo de pegas etnograficas do Museu de 

Angola. Sao comentados um cabo de langa esculpido, ornatos entalhados em 

madeira, uma mascara, algumas esculturas e uma cabega de bastao entalhada, 

todos dos lunda—quiocos, e ainda uma escultura dos maiacas.   
REDINHA, José — Mascaras de madeira da Lundae Alto Zambeze. Lisboa, 

1956 (Publicagées Culturais da Diamang: Subsidios para a historia, 

arqueologia e etnografia dos povos da Lunda / Museu do Dundo; 31), 

72 p. il. + 28 estampas (S.G.L.) 

Reprodugao, «pelo processo da quadricromia», de aguarelas do autor, entao 

conservador do Museu do Dundo, representando graficamente vinte e oito 

mascaras provenientes de varias zonas dos distritos da Lunda e do Alto Zambeze 

e pertencentes ao acervo daquele Museu. Segundo uma nota ao texto introdutério, 
o numero total de mascaras nesse acervo ascenderia a perto de duas centenas, 
anunciando-se a posterior publicagao de um estudo completo sobre elas. 
Na introdugao comega por se falar nos dois materiais de base empregados no seu 
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    fabrico — resina e madeira —, salientando—se que este trabalho se vai limitar As 
mascaras da segunda categoria. 
Em relagéo as mascaras de madeira, distinguem—se depois diversos tipos, 
descrevendo-se ainda sumariamente o respectivo processo de fabrico, o seu uso 
e algumas crengas com elas relacionadas, num texto ilustrado com varias 
fotografias de mascaras e mascarados. 
As estampas, numeradas de 1 a 28, sao acompanhadas de uma descricao 
pormenorizada que contempla ainda as respectivas dimensées, os materiais 
empregados e a origem étnica e geografica. 

Quer a introdugao quer as descrigGes sao escritas em portugués, francés e inglés. 

SANTOS, Ana de Sousa — Catdlogo da Exposicao de Miniaturas Angola- 
nas. Luanda, 1963, 84 p. + 8 il. (M.N.E.) 

No prefacio e naintrodugao ao catalogo, a Autora fala das dificuldades sentidas no 
trabalho prévio de recolha de elementos e na escolha de materiais para a 
confecgao de miniaturas que retratassem, no que diz respeito ao trajo, a feicao 
peculiar de cada etnia angolana. Essas miniaturas — que nao ultrapassavam os 
26 centrimetros de altura — constituiriam assim, segundo a Autora, uma espécie 
de arquivo que se tornava importante e urgente constituir, dado o processo de 
aculturagao rapida a que se assistia. A terminar a Introducdo descreve-se e 
comenta—se, ainda que brevemente, os principais materiais usados por cada 
grupo étnico. 
Segue—se um roteiro, onde se transcrevem as legendas das miniaturas expostas, 
distribuidas segundo uma classificagéo de grandes grupos étnicos e respectivos 
sub-grupos, e um extra—programa contendo mais dois conjuntos de legendas. 
Num extenso capitulo intitulado Notas Explicativas analisa-se pormenorizada- 
mente 0 trajo e os adornos femininos e masculinos de todos os povos angolanos, 
com exclusao dos nao—Bantos. Dos povos Bantos diz a Autora que «se exclui o 
grupo Congués», acrescentando que «dos restantes grupos apenas apresenta- 
mos alguma tribos ...» 
Publica—se ainda uma bibliografia de cerca de quarenta titulos e, em anexo, 
fotografias de algumas miniaturas que figuraram na exposicao. 

SANTOS, José Antonio dos — Museus de Angola, in «ICOM: Il Encontro 
de Museus de Paises e Comunidades de Lingua Portuguesa». 11a14de 
Setembro de 1989, Palacio Nacional de Mafra, Conselho Internacional dos 
Museus, Comiss&o Nacional Portuguesa, Lisboa, 1989, p. 115-120. 

Distinguindo dois periodos na historia museolégica de Angola, o Autor faz primeiro 
uma breve referéncia aos museus criados antes da independéncia do pais: 
comegando pelo «Museu de Luanda», de existéncia efémera, criado por Sa da 
Bandeira em 1858, cita o Museu do Dundo, o Museu de Angola, o Museu da Huila, 

‘0 Museu Etnografico de Arte Indigena do Congo Portugués e o Museu do Café. 
No periodo apés a independéncia, refere—se a criagdo da Direcgao dos Servicos 
de Museologia, organismo «responsavel pela inventariagao, classificagao, tombo, 
conservagao, deslocagdo, restauragao» assim como pela determinacao das 
«condigdes de uso de todos os elementos do Patriménio histérico—cultural do povo 
Angolano», e ainda as transformagdes operadas no panorama museoldgico — a 
extingao, nuns casos, e a reformulagao, noutros, dos museus existentes a data e 

a criagao de novos museus. 
No final apresenta uma lista dos museus angolanos — onze, no total —, em que 
figura o numero de pegas que constituem os respectivos acervos. 
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SANTOS, Martins dos — Museus e Arquivos, in «Historia do Ensino em 

Angola», s.I., Servigos de Educacao, 1970, pp. 267-273 (M.N.E.) 

Citando primeiro algumas noticias sobre o envio de objectos de valor etnografico 

e histérico, bem como de exemplares da flora e da fauna angolana, para diversos 

museus da metrdpole, refere-se depois sumariamente a varios museus em 

Angola. Essa referéncia, feita por ordem cronoldgica, é por vezes pouco explicita, 

nao se percebendo, nalguns casos, se omuseureferido chegou a ser efectivamen- 

te criado e quando ou se nao passou de projecto. 

A Seccao de Artes Plasticas do Museu de Angola e os pintores ali re- 

presentados, por M.B., «Boletim Cultural», Luanda, Museu de Angola, 

n.2 2, Dezembro, 1960, 34—39, 10 il. 

Consideragées acerca do Salao de Pintura do Museu de Angola, organizado 

provisoriamente com todos os quadros pertencentes a instituigao e que se 

achavam espalhados em dependéncia da Fortaleza de S. Miguel e em arrecada- 

cées. Breves notas sobre os artistas representados e sobre o modo pelo qual, 

segundo o Autor, se podera conferir uma maior homogeneidade a colec¢ao. 

Inclui uma fotografia mostrando um aspecto parcial do Salao, e varias outras 

reproduzindo pinturas que nele figuram.   
SILVA, Ruy Burity da — Significado do Museu do Dundo entre os povos 

da Lunda, «Ocidente», Lisboa, Vol. LXXVIII, 1970, 19 p., 6 ilus. (M.N.E.) 

Na primeira parte tecem—se algumas considerag6es sobre a arte negro—africana 

e sua influéncia em certas correntes de arte europeia, nos fins do século xix e prin- 

cipios do actual. Refere—se depois a existéncia de algumas colecgées africanasem 

museus de Lisboa e Porto onde as pegas, no entanto, seriam encaradas apenas 

do ponto de vista etnolégico e histdrico, e nao do ponto de vista estético. 

Neste contexto se situa, segundo o Autor, o interesse do Comandante Ernesto de 

Vilhena ao dar inicio, em 1936, auma «Coleccdo Etnografica» de «artes populares 

da Lunda», que viria a dar origem, por sua vez, ao Museu do Dundo. Referéncia elo- 

giosa ao funcionamento do Museu, com a sua «Aldeia Tipica» e a sua equipa de 

investigadores, e a integrag&o no seu quadro de pessoal de indigenas de varias 

racas da Lunda contribuindo com os seus conhecimentos para o éxito dos trabalhos. 

Na segunda parte fala-se sobretudo do inter-relacionamento do Museu com os 

povos nele representados: sublinha—se por um lado, o papel positivo desempe- 

nhado pelo Museu ao estudar e valorizar a cultura daqueles enquanto que, por 

outro, se ilustra o bom acolhimento que o Museu teve na zona com a citagao de 

algumas cangées populares dedicadas ao Dundo ou ao préprio Comandante 

Ernesto de Vilhena. 

Simbolismo e Expressdao Artistica: Instrumentos Musicais de Angola: Ex- 

posicdo temporaria no Museue Laboratorio Antropologico da Universida- 

de de Coimbra. Agosto a Outubro de 1990, Coimbra, Instituto de Antropo- 

logia, Universidade de Coimbra, 1990, 35 p. (M.L.A.U.C.) 

O texto introdutério, assinado por Maria do Rosario R. Martins, desenvolve 

diversos temas subordinados as rubricas seguintes: |. A Musica como Divertimen- 

to; Il. A Musica como Simbolo do Poder; Ill. A Musica na Linguagem Ritual e 
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Magico—Religiosa; IV. A Musica como Meio de Comunicagao; V. A Musica como 
Valor Social; VI. Elementos Esculturais e Decorativos dos Instrumentos de Musica. 
Das legendas dos objectos, ordenados de acordo com as rubricas referidas — e 

que totalizam setenta e cinco — constam a respectiva designagdo em portugués 
e, nalguns casos, na lingua de origem, a proveniéncia étnica e geografica, uma 
breve descrigao, a colecgao a que pertencem, o numero de inventario e, por fim, 
as dimens6es. 

Unita Wildlife Conservation: A sound beginning, a sincere commitment. 
Unido Nacional para a Independéncia Total de Angola (UNITA), Londres, 
1989, [5] p., il. 

Pequena brochura sobre a politica de conservacao da vida selvagem no territorio 
angolano entao controlado pela Unita, que comega por transcrever um decreto 
assinado pelo seu Presidente, em 1980, proibindo a cacga de varias espécies 
animais ameagadas. Refere-se ainda a legislagao publicada posteriormente, 
consistindo a ultima, datada de 1989, numa nova proibic&o de caga, desta vez 
abrangendo todos os animais selvagens. 
Esta politica é justificada por raz6es de equilibrio ecoldgico, j4 que o desapareci- 
mento de qualquer espécie animal acarreta sempre consequéncias negativas para 
todo o ambiente, dado o complexo ciclo de interdependéncia existente entre todos 
Os organismos vivos. Dai que a defesa da vida animal se venha a reflectir no bem 
estar do homem. 
Preconiza-se ainda, entre outras medidas, o estudo da zoo—geografia de Angola, 
0 inventario exaustivo das suas espécies selvagens e 0 estabelecimento de 
relagdes com organismos internacionais que possam apoiar Angola neste esfor¢o 
de protecgao da vida selvagem, nao esquecendo, no entanto, que tudo devera ser 
feito tendo sempre em conta, igualmente, as populagées locais vivendo num 
regime de economia de subsisténcia. 

VASCONCELLOS, Manoel de Almeida — Instrucoens Gerais aos Capi- 
taens Mores, sobre a colheita e remessa das Producoens Naturais, que 
hao—de ser dirigidas ao Real Gabinete de Historia Natural — 17 de Outubro 
de 1790, «Arquivos de Angola», [Luanda], Imprensa Nacional, vol. I, n.° 4, 
Novembro de 1935, [3] p. (S.G.L.) 

Estas instrugdes parecem constituir uma versao simplificada e resumida daquelas 
que tinham sido publicadas, em 1871, pela Academia das Ciéncias de Lisboa. 
No paragrafo introdutorio o Autor comega por sublinhar a importancia que reveste 
«a colheita e remessa das produgées naturais» no contexto das atribuigdes do 
governo local, seguindo—se trés numeros com explicagdes sumarias acerca da 
forma de obter e preparar os diferentes tipos de animais, vegetais e minerais e 
acentuando-se ainda a recessidade de identificar e relacionar os diversos itens 
que comp6em as remessas e de acautelar devidamente o seu transporte. Num 
quarto e Ultimo numero diz-se que devem integrar também as colecgdes os 
objectos utilizados pelos povos nativos, descrevendo-se igualmente as suas 
técnicas, religiao, organizagao politica e meio ambiente, nado so com base na 
observagao directa como também a partir de informagées obtidas junto de naturais 
e antigos colonos. 
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RECOLHA E CLASSIFICACAO DE MATERIAIS 
ETNOGRAFICOS EM PAISES AFRICANOS 

DE LINGUA PORTUGUESA 

José Medeiros 
Responsavel pelos projectos de apoio 
ao artesanato da Guiné—Bissau e S. Tomé e Principe 
(Ministério do Emprego e Seguranga Social de Portugal) 

Entre o Gabinete de Cooperacao com Africa, do Ministério do Emprego 
e Seguranga Social de Portugal e os Ministérios do Trabalho das Republicas da 
Guiné-Bissau e S. Tomé e Principe foram assinados protocolos tendo em vista 
0 Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato nestes dois paises africanos. Como 
responsavel pelos projectos, desloquei-me a S. Tomé e Principe em 1987 e 
1990 e a Guiné—-Bissau em 1987 e 1988, tendo como objectivos: 

1 — Contacto coma realidade do artesanato e identificagao de artesaos 
€ produgées mais caracteristicas. 

2 — Estudo sobre origem e abastecimento de matérias—primas. 
3 — Possibilidades e condigdes de desenvolvimento das industrias 

tradicionais. Criagao de novos centros de produgao e conversao de 
alguns ja existentes. 

4 — Criagao de estruturas parao integral aproveitamento das industrias 
tradicionais, tendo em vista a fixagao das populagées nas regides 
caracteristicas da producao. 

5 — Redes de comercializagao local e possibilidades de comercializa- 
¢ao no mercado externo. 

Como metodologia, e apds contactos com os organismos oficiais que po- 
deriam ser uteis para o trabalho em vista, foi feita a recolha de informag6es sobre 
fontes de produgdo e produtos mais caracteristicos, bem como a identificagao 
dos produtos existentes nos mercados locais ea elaboragao de ficheiros de pro- 
dutos, matérias primas, locais de produgao e principalmente, artesdos. 

Tendo percorrido a maior parte do territério dos dois paises, foram 
contactados, na Guiné-Bissau, 157 artesdos em 37 povoacoes, e em S. Tomé 
146 artesdos em 30 povoacoes, nao estando neste numero incluidos os indi- 
viduos que trabalham em centros de produgao de «artesanato para turistas». 
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Este inventario permitiu-nos a elaboragdo de mapas dos dois territorios 

com a distribuicdo de actividades e artesdos, fontes de matéria—prima, merca- 

dos, etc. 
Tendo emconta que poderemos definir como artesanato a manufactura 

de objectos utilitarios ou decorativos, produzidos por processos tradicionais, 

com o fim de os utilizar, trocar ou vender, e que esses objectos, fruto de um 

saber popular, adquirido na vivéncia de geragoes, utilizando os materiais 

existentes na regido, e produzidos em fungao das necessidades da comunida- 

de a que se destinam, sao uma das caracteristicas das sociedades agrarias, 

poderemos considerar estes dois paises, como duas grandes oficinas de 

artesanato. Se nas sociedades industrializadas as industrias tradicionais so 

sobrevivem em algumas comunidades rurais, nas sociedades agrarias sao 

parte integrante da vivéncia das populagdes. Comuma produgao muitas vezes 

ocasional ou sazonal, cada objecto, com a forma ideal para desempenhar a 

funcao a que se destina, aperfeigoado por geragdes, podera ser fabricado com 

materiais diversos, dependentes das matérias—primas disponiveis na regido. 

Sao objectos de uso diario ou ocasional, mas que sempre cumprem a 

funcao para que foram criados. E embora muitos deles comecem a ser 

substituidos por utensilios importados, principalmente nos grandes centros 

populacionais, com facilidade continuam a ser encontrados nas comunidades 

rurais. 
Uma das obras que consultamos quando da elaboragao do nosso 

projecto foi o «Catdlogo—Inventario da Secgao de Etnografia do Museu da 

Guiné Portuguesa», de José D. Lampreia, com base nessa obra elaboramos 

um projecto de recolha de elementos que nos foi muito util. No entanto, quando 

na nossa primeira deslocagao a Guiné, fomos informados de que a maior parte 

(quase totalidade) dos materiais referidos no catalogo, tinham desaparecido, 

sendo a actual colecgcao do Museu Etnografico de Bissau composta por um 

numero reduzido de pegas. 
O numero de pecas de interesse etnografico expostas no museu da 

cidade de S. Tomé é igualmente diminuto, e de pouco valor documental. 

No entanto, em qualquer dos dois paises visitados, 6 enorme a quanti- 

dade de material que, abandonado ou pouco utilizado, e sempre com possibi- 

lidade de ser trocado ou adquirido por baixo custo, figuraria em lugar de des- 

taque em muitas colecgées de museus da Europa. 
Seria facil, com uma politica de cooperagao entre os Ministérios da 

Cultura e os Gabinetes de Apoio ao Artesanato, pér em pratica uma politica de 

inventariagdo, recolha e manutengao das técnicas tradicionais de produgao. E 

nao podemos esquecer que, por vezes, mais importante que 0 objecto em Si, 

6 0 registo da preparagdo de uma matéria—prima, de uma técnica de produgao 

ou da utilizagao de artefacto, que mais importancia tem. 
Na Guiné-Bissau é relativamente facil reconstituir todas as técnicas 

tradicionais de producdo, na sua maioria ainda hoje utilizadas. E a recolha de 

objectos cuja produgdo acabou ou foi reduzida, ainda é perfeitamente possivel. 

Em S. Tomé, no entanto, a situagdo é bem diferente. Determinado tipo 

de objectos, porque foram substituidos por artigos importados ou cairam em 

desuso, foram quase esquecidos. Neste momento, em toda a ilha de S. Tomé, 

s6 trés mulheres se dedicam ao fabrico de pecas de ceramica pelos processos 
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tradicionais. O fabrico de imagens rituais, utilizadas em ceriménias magico- 
-religiosas (os Jambis), feitas em madeira de oca, a arvore sagrada, depende 
de trés velhos artesaos. Segundo nos diziam nunca tinha havido tecelagem em 
S. Tomé. Descobrimos um velho tecelao, que conservava o seu tear e que, a 
troco do fornecimento de fio recomegou a sua actividade. No entanto, as cintas 
Para gravidas que outrora fabricava, j4 nao témutilidade. As mulheres preferem 
cintas elasticas. A sua actividade 6 meramente simbédlica. 

Na Guiné, a falta de ouro e prata reduziu a producdo dos ourives fulas, a 
importagao de plasticos limitou 0 fabrico de ceramicas dos manjacos e ba- 
lantas, a importagao de fibras acrilicas alterou os panos manjacos e papéis, a 
cristianisagao e islamizagao das etnias animistas reduziu o uso de imagens 
rituais, a introdugao da sociedade de consumo alterou os habitos sociais e ali- 
mentares. 

No entanto, num pais com menos de um milhdo de habitantes, em que 
52% da populagao sé fala os dialectos préprios das 14 principais etnias que o 
compoem, ainda é possivel registar técnicas e recolher objectos que para 
muitos outros paises pertencem a um passado longinquo. E se considerarmos 
que, para qualquer objecto recolhido, porque nao vai ser exposto a diferentes 
condigées climatéricas, sera facil a sua conservagao, julgamos ser facil a 
organizagao de colecgdes e a sua manutencao. 

Para a elaboragao do nosso ficheiro de artesdos, elaboramos um in- 
quérito que comecgou a ser preenchido com 0 auxilio de vendedores nos mer- 
cados populares e alunos de escolas. 

Pensamos que um projecto conjunto dos ministérios da Educac¢ao, Cul- 
tura e Gabinetes de Artesanato, permitirao, num curto espaco de tempo, fazer 
um levantamento integral das industrias e actividades tradicionais destes 
paises, bemcomo, através da sensibilizagao das populacées, a organizacao de 
colecgdes ou aconservacao do patriménio tradicional, muitas vezes ameacado 
pela falta de interesse ou motivagéo das comunidades a que pertence. 
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Locais visitados 

1 — Bissau 
2—Pluba 
3 — Sta. Luzia 
4 — Cupelom 
5 —Pilum 
6 — Bandim 
7 — Ajuda 
8 — Quinhamel 
9 — Blao 

10 — Andami 
11 — Quidja 
12 — Plac-Reno 
13 — Putum—Gés 
14— Ama 
15 — Sumo 
16 — Kubari 
17— Nhoma 
18 — Nhacra 
19 — Mansda 

GUINE-BISSAU   
20 — Calaquisse 
21 — Pandim Bloti 
22 — Canchungo 
23 — Bachil 
24 — Bissora 
25 — Dangocunda 
26 — Bafata 
27 — Sindjam — Carimo 
28 — Tonhataba 
29 — Dembelur 
30 — Braima Suré 
31— Gabu 
32 — Bambadinca 
33 — Xitoli 
34 — Quebo 
35 — Bijante (Bubaque) 
36 — Bruce (Bubaque) 
37 — Eticoba (Soga) 

  

 



           

    
   
   

   
   
   
   
   
   
   

    

1 — Cidade de S. Tomé 
2 — Oque—Del-Rei 
3 — Riboque 
4 — Chacara 
5 — Agua Arroz 
6 — Sto. Antonio 
7 — S. Marsal 
8 — Fruta Fruta 
9 — Bom Bom 

10 — Péte Péte 
11 — Uba Queime 
12 — Lemos 
13 — Caxoeira 
14 — Margarida Manuel 
15 — Uba Flor 

  

S. TOME 

16 — Boa Entrada 
17 — Guadalupe 
18 — Neves 
19 — Zandrigo 
20 — Agua Bo Bo 
21 — Santana 
22 — Picao Flér 
23 — Agua Izé 
24 — Ribeira Afonso 
25 — Sta. Cruz dos Angolares 
26 — Ribeira Peixe 
27 — Monte Café 
28 — Nova Moca 
29 — S. Nicolau 

30 — Sta. Catarina
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    A SITUACAO DO MUSEU NACIONAL 
DE S. TOME E PRINCIPE 

Armindo Aguiar 
Director Nacional da Cultura de S. Tomé e Principe 

Ha sensivelmente dois anos tomei conhecimento de que através do 
ICOM Portugués, os responsaveis dos Museus de paises e comunidades de 
lingua portuguesa participam bienalmente num forum onde em dialogo apre- 
ciam a evolugao das actividades museoldgicas que realizam. 

Apesar do melhor esforgo desenvolvido em 1989, pela Excelentissima 
Presidente da Direccao da Comissao Nacional Portuguesa do ICOM a 
Sr.? Dr.2 Maria Natalia Correia Guedes nao pude ter a honra de estar presente 
ao Encontro, o segundo que se iria realizar. Lamentei sinceramente essa 
impossibilidade e prometi a mim mesmo que se houvesse nova oportunidade, 

S. Tomé e Principe teria de estar presente. 
O prometido é devido e, quero confessar—vos, nao 6 mensuravel a 

satisfagao que sinto em poder ser o portador a Vossas Exceléncias do abrago 
singelo dos trabalhadores do Museu Nacional de S. Tomé e Principe. 

Gostaria de aproveitar esta ocasiao para saudar os organizadores deste 
Ill Encontro e manifestar—lhes todo o meu apreco pelo empenho e dedicagao 
que reconheco terem feito para que todos nés, nao obstante os afazeres que 
nos ocupam nas nossas lides quotidianas, nos tenhamos deslocado, a Bissau 

para, como diria um amigo meu, em conjunto, darmos tempero e sabor ao 

dialogo que este Encontro requer. 
E, de facto, ele tem sido salutar tanto na forma como na expressao das 

participagdes que até agora se registaram. Posso concluir sem excesso de 
modéstia ou de exacerbada humildade que, afinal, é insignificante 0 meu 
conhecimento face ao manancial de sabedoria que aqui uns e outros tém 
veiculado. Ainda bem que assim é! 

Minhas senhoras e meus senhores 

Enquanto me preparava para me deslocar a Bissau, ocorreu—me reflectir 
sobre esse universo de culturas que 6 o mundo, resultante de contribuigao de 
cada homem, de cada mulher, de cada sociedade, de cada povo, pelas mil e 
uma particulas das mais diferenciadas, caracterizadora das identidades cultu- 
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rais, e 6, sobretudo, instrumento previligiado de comunicagao entre os povos. 

Se os povos estado capacitados para, de acordo com o seu grau de evolucgao 

técnica e cientifica, fazer progredir as respectivas sociedades é—lhes natural- 

mente cometida a obrigagdo de trocar as suas experiéncias com outras 

culturas, para que nesse sentido se possa estabelecer uma maior compreen- 

s40, um didlogo mais amplo e uma solidariedade mais efectiva. 

Sendo o museu um espaco de guarda, conservacao, estudo e exposigao 

de elementos de valor multifacetado, nomeadamente, histérico, artistico, ar- 

queolégico e outros, ele nao 6, senao, um instrumento ao servico da cultura. 

Deste modo temos de concluir, que, mais do que num encontro de pessoas 

ligadas aos museus, estamos numa tertulia de homens da cultura. 

E esta tertulia 6 tanto mais importante quanto cada um de nos aqui 

presente, tem vindo a transmitir, sem leis ou formalismos de qualquer espécie, 

a sua vivéncia, 0s SUCessos e OS Constrangimentos deparados no percurso, OS 

progressos alcangados e os processos utilizados, em resumo, a troca de ex- 

periéncia franca e aberta sé possivel entre os homens que assumiram perante 

oO mundo a missdo de salvaguardar o patriménio cultural. De facto o museu 

desempenha um papel a todos os titulos relevante na sociedade. Nele se 

padroniza a cultura e através dele é transmitida a educagao colectiva. Ali se 

garante a sobrevivéncia eo conhecimento da cultura para que elanao dependa 

exclusivamente do modo de transmissao de cada gera¢gao, mas, também, da 

riqueza que possuir em objectos e da forma de exposigao destes. S6 assim ele 

se assumira verdadeiramente como um mestre mudo e testemunho da vida e 

da historia que pretender contar. 
Enessaesteira que organizamoso nosso unico Museu emS. Tomé e Prin- 

cipe que se encontra instalado numa antiga fortaleza construida no século XVI. 

Nas primeiras linhas introdutérias ao guido diz—se: se esta fortaleza 

fosse uma obra em miniatura, seria a partida uma preciosa pega de museu. E 

isso 6 importante porque tem uma historia para contar. Com efeito, a Fortaleza 

de S. Sebastedo onde se instala o Museu Nacional, foi erigida para proteger a 

Baiade Anade Chaves do ataque dos piratas e corsarios que com persisténcia 

a assaltavam. 

Durante séculos funcionou como prisdo local e, em 1953, aquando do 

massacre que vitimou mais de um milhar de santomenses ainda tal se ve- 

rificava. 

Posteriormente foi quartel da Marinha, situagao que perdurou até a pro- 

clamagao da independéncia. 
Congregando em si uma longa historia de interesse colonial, alberga 

hoje muitos elementos da historia do povo santomense. 
A metodologia da exposigao visa trazer aos que nao conhecem o Museu 

Nacional de S. Tomé e Principe uma imagem possivel do que € a sua estrutura 

expositiva. 
Tratando—se de um Unico museu do pais, nele se encontra um numero 

significativo de pegas—informagdo, que muito prezamos seja um veiculo de 
transmissao de conhecimentos, particularmente da nossa cultura, do nosso 

ser, da nossa existéncia. 
Vejamos! 
Onze anos apdés a chegada dos Portugueses que se iriam de facto 
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promover 0 povoamento das ilhas (estou a tomar como referéncia o ano de 

1493 quando chegou 0 capitao donatario Alvaro Caminha acompanhado de 

degregados, de filhos de judeus e dos frades Agostinhos Descalgos), erigia—se 

a igreja de Misericérdia na Povoagao entao fundada (1504). Trés décadas mais 

tarde, era jaa Sé de S. Tomé elevada a categoria da sede do bispado. Desde 

muito cedo 0 cristianismo foi religido/forga em S. Tomé e Principe. Assim se 

compreende a razao porque proliferam vilas com nomes religiosos que se 

identificam com os dos santos que lhes sao padroeiros. 
Esta 6, também, a razao por que na ala direita, ocupando duas vastas 

salas, se exp6e a arte sacra. Intencionalmente a ideia é chamar a atengao dos 

visitantes para a presenga assaz intensa da igreja catolica e estimular um pouco 

a reflexao sobre o seu papel na historia das ilhas. 
Nessas salas, ambas abobadadas e pavimentadas de tijoleira, estao em 

exposicao lampadas que remontam aos séculos XVII e XVIII, com relevancia 

para as Ambulas e baculos de prata dourada, paramentos, mitra e selos dos 

bispos com inscrigdes diferentes. Imagens varias, coroas, custodias, crucifi- 

x08, todos de prata e alguns outros objectos, constituem um recheio que so por 

si justifica um museu de especialidade. 

A presenga colonial, acentuadamente marcante, como estao expostos 

nao podia deixar de ser, é representada numa ampla sala onde se expe bustos 

do Infante D. Henrique e do Governador Silva Sebastiao, trés retratos de dleo 

dos Presidentes da Republica Portuguesa respectivamente Marechal Carmo- 

na, Craveiro Lopes e Américo Tomas. Complementam-se objectos recolhidos 

da extinta Camara Municipal, uma colecgao de condecoragoes portuguesas 

oferecidas ao pais ja depois da independéncia e a salva de prata oferecida 

pelos comerciantes de S. Tomé ao entao Governador Gorgulho no final do seu 

primeiro mandato. (Convém registar que Gorgulho é reconduzido e em 1953 

perpetra o massacre a que me referi). 
Se 0 visitante segue a rigor a orientagado do guido, passa a sala onde 

estao expostos objectos e fotografias representativas da nossa principal acti- 

vidade, que é a agricultura, seguindo—se-Ihe duma sala dedicada a indepen- 

déncia. Nesta, 0 objectivo foi recolher e expdr todo o material que se relaciona 

com esse acto solene. Assim todo 0 mobiliario do governo de transigao, dis- 

curso de proclamagao, termo de transigao do poder, as canetas com que as 

partes assinaramo protocolo de transmiss4o do poder, 0 original manuscrito do 

hino nacional, a ultima bandeira portuguesa e a primeira bandeira nacional, 

tudo isso pode ser apreciado pelo visitante. 
Numa sala dedicada a etnografia exibem-—se desenhos nacionais em 

esteira e outros esculpidos em madeira, alguns dos quais representando mani- 

festac6es culturais, trajes tipicos de senhoras, instrumentos musicais e até uma 

cena de quimbandismo e objectos artesanais. 
No compartimento que se segue reproduz-se 0 horror que foio que atras 

me referi, o massacre de Batepa. Também um espacgo que se reorganizou 0 que 

foi o quarto de uma casa grande das rogas de cacau e café, com toda a sua 

imponéncia, sendo que, no mais pujante, contiguo a este, se localiza uma es- 

pécie de casebre, em amostra do que foram os quartos dos contratados. 

No rés—do-chao, mesmo defronte ao espago reservado a arte sacra se 

situam os ultimos espacos a serem visitados. Loigas modernas, marcadas, 
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representativas do fausto dos rocas (algumas das quais até possuiam talheres 
de prata pura) objectos de cristal e de chumbo, podem de igual modo ali ser 
vistos. 

Esta orientagao dada ao museu nacional tem em vista 0 que considera- 
mos afuncao maior deste, ou seja, a educagao que em nosso entender tem de 
assentar no conhecimento do passado e do presente, na perspectiva da abor- 
dagem do futuro. 

Nessa base, temos estimulado a visita ao nosso museu a todas as 
camadas da populagao, dando, contudo, essencial énfase a camada estu- 
dantil. 

A nivel da escolaridade primaria temos vindo a ser bem sucedidos. 
Talcomo nos anos que se sequiram a suacriacgao conferimos as maiores 

facilidades a quem quer que seja que pretenda visitar o Museu Nacional, nao 
cobrando qualquer taxa e dando as maiores explicagdes possiveis. 

Entre os adultos nao ha o habito de se visitar o Museu e cada vez se nos 
apresenta mais dificil convencer as populagées. Estamos convictos de que a 
auséncia que se regista é resultante do conceito que se tem de que a cultura 
é algo de somenos importancia na vida de cada um. 

Apesar da organizacao de que atras ficou referida, o Museu Nacional de 
S. Tomé e Principe confronta—se com alguns problemas, trés dos quais assu- 
mem dimensao maior. 

: Em primeiro lugar, ja comegca a ser pequeno o espaco de que dispomos. 
E propdsito nosso transferir as pecas de arte sacra para um outro local e ali, 

instalar um museu da especialidade. Face a auséncia de recursos humanos 
locais capazes de projectar tal estrutura, teremos inevitavelmente de recorrer 
a curto prazo a assisténcia técnica estrangeira; em segundo lugar a falta de 
meios financeiros que possam permitir ao museu contratar técnicos para 
fazerem os estudos que foram julgados pertinentes. Face a situagao hodierna, 
é de convir que sem meios financeiros aut6nomos nao é possivel realizar 
investigagé6es, pesquisas, nem tao pouco produzir material literario sobre o 
proprio museu e 0 seu funcionamento. 

Uma terceira questao que se levanta e que em nossa modesta opiniao 
podera pér em causa qualquer que seja o nosso plano, é a auséncia absoluta 
de quadros. Nao temos ao nosso servico um unico conservador, nem tao pouco 
técnicos experientes. O museu funciona com um Cicerone, uma auxiliar e 
pessoal de limpeza. O Director que também desempenha outras fungdes pouco 
mais faz além de assumir a parte administrativa, que esta mais do que 
reconhecido 6 meramente insignificante, apesar de esforcar por dar o melhor 
de si. 

Os cidadaos que enviamos ao exterior do pais, ja que este nao possui 
escola especializada, nao regressam apds a sua formagao 0 que complica 
ainda mais. 

Em perspectiva, a criagao do museu de arte sacra, para o que nos foi ja 
cedida uma antiga capela no centro da capital e o museu de historia natural. 

Este, mais complexo que aquele, na opiniao dos entendidos, carece de 
intervengao especializada. Diga—se que se trata de um desafio que aceitamos. 
Como fazer? Um assunto a estudar'... 

Fico na esperanga de nao vos ter cansado como texto que a mim proprio 
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pareceu longo. Contudo, ele era indispensavel para aqui deixar uma panorami- 
ca do que 6 o museu em S. Tomé e Principe. 

Pretendia com esta intervencao contribuir para enriquecer mais este 
Ill Encontro e muito me rejubilaria se tal se tiver verificado. 

Permitam senhoras e senhores que expresse uma vez mais as minhas 
congratulagées a organizagao e agradecer muito em particular o Pais que nos 
acolheu como calor sempre impar da fraternidade e da amizade, tornando—nos 
a vida tao amena a ponto de nos sentirmos como se estivéssemos na nossa 
propria casa. 

A todos muito obrigado pela atengao. 

 



  

 



  

AS COLECCOES AFRICANAS NO MUSEU MUNICIPAL 
DO DR. SANTOS ROCHA 

Isabel Sousa Pereira 

Directora do Museu Dr. Santos Rocha 

Figueira da Foz 

SUMARIO 
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4 — Comunicacgao 

COLECCOES AFRICANAS NO MUSEU MUNICIPAL 
DO DR. SANTOS ROCHA — FIGUEIRA DA FOZ 

| — Introdu¢ao 

A historia do Museu Municipal esta ligada as colecgées africanas, desde 

a sua Fundacao. em 1894. 
O primeiro periodo, de 1894 a 1899, foi o periodo de entusiasmo que se 

seguiu as grandes descobertas arqueoldgicas de Santos Rocha, na Figueirada 

Foz, e que motivou a formagao e instalagdo provisoria do Museu, na Casa do 

Paco. 

O segundo, de 1899 a 1941, coincide com a reinstalagao e organizagao 

das coleccées no andar nobre da Camara Municipal. Neste periodo, e sensivel- 

mente até 1910, o Museu conheceu e viveu uma fase aurea, estendendo a sua 

fama além fronteiras. A accao de Santos Rocha, falecido em Margo de 1910, 

os trabalhos da Sociedade Arqueolégica e as publicagées inseridas no Boletim 

161  



    

   
levaram a que, sem favor, se possa colocar o Museu da Figueira da Foz a par 

das melhores instituig6es nacionais. 

A terceira fase decorreu de 1945 a 1975. Por falta de espago, a trans- 

feréncia tornou-se inevitavel, pois as colecgdes de arte — especialmente 

pintura e escultura — tinham aumentado substancialmente. Nesse periodo, a 

accao do Museu, orientada pelo Prof. Anténio Vitor Guerra, pautou-se por um 

enriquecimento das colecgées. A reinstalagdo destas, no piso superior do edi- 

ficio camarario, beneficiou museologicamente as colecgées, embora se tivesse 

procurado manter o espirito do fundador. 
A quarta fase, a actual, desenrolou-se a partir de 1975. Esta a ser pre- 

enchida com a reinstalacdo, inventario e comunicagao. 
Tentaremos, pois, integrar e enquadrar as colec¢ées africanas no evoluir 

do Museu e nas fases acima enunciadas. 

ll — 1.2 periodo: 1894-1899 

A documentacao conhecida para 0 estudo desta fase é, no essencial, da 

autoria de Santos Rocha. Merece atencdo o livro, manuscrito, das «Actas da 

Comissao Administrativa 1893-1895». Por ele sabemos do empenhamento de 

Santos Rocha, junto da Camara Municipal, no sentido de fundar o Museu 0 que 

efectivamente foi aprovado a 8 de Janeiro de 1893. 
A 18 do mesmo més Santos Rocha propés a Camara a formagao da 

Comiss4o Organizadora. Santos Rocha foi, entao, indigitado para dirigir o 

Museu. O arquedlogo figueirense depositou toda a sua colecgao arqueologica. 

Paralelamente organizou e intensificou uma campanha junto da populagao no 

sentido de aumentar 0 espélio da nova instituigao nomeadamente recorreu ao 

envio de circulares, a artigos nos jornais e a contactos pessoais. 
A 6 de Maio de 1894 foi, entao, inaugurado o Museu na Casa do Pago. 

Sabemos que este, era constituido por 4 salas e jardins, estando as colecgoes 

distribuidas por 4 seccées: 

1 — Arqueologia Pré-histérica 
2 — Sala de comparagao 
3 — Arqueologia Histdérica 
4 — Arqueologia Industrial 

e, finalmente, o jardim que foi utilizado para a reconstituicaéo do dolmen da 

Cabecinha, exumado por Santos Rocha, na freguesia das Alhadas, e transpos- 

to para o Jardim do pago. 
Seguindo o artigo de A. Julio do Valle Sousa em «Branco e Negro» é pos- 

sivel reconstituir com facilidade a primeira instalagao do Museu e a accao di- 
dactica atribuida as coleccées africanas. 

A seccao de Arqueologia pré—histérica expunha pegas do paleolitico, 
Neolitico e Primeira Idade dos Metais, Epoca Luso—Fenicia e Epoca Pré-Ro- 
mana e principios da Epoca Luso—Romana. Na Sala de Comparagao, que se 
lhe seguia, estavam expostas as pecas do «mobiliario do selvagem» dos nossos 
tempos e as do mobiliario do homem neolitico. 
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«Contém diversos artefactos dos povos selvagens actuaes da Africa, da 
América e da Oceania, artefactos grosseiros fabricados em paises civilizados, 
assim como exemplares anatémicos e de conchiologia para o estudo do 
selvagem da idade da pedra, sendo digno de particular exame um machado de 
pedra, ainda hoje usado por certos indios do Brasil, alguns exemplares de 
ceramica, proveniente da célebre necropole de Pacoval, lago Arari, ilha de 
Marajo (Amazonas) e outros provenientes da Africa Ocidental Portuguesa e 
fragmentos de louga romana, muito grosseira, que tem certos caracteres das 
lougas primitivas. Notaveis esculturas e gravuras em madeira e marfim, como 
por exemplo, um grupo de manipansos, que representa uma audiéncia no 
Congo; objectos em ferro, avultando um muito interessante com a legenda 
«instrumentos para fallar com a alma», provenientes de diversas regides de 
Africa Occidental; diversos teares e uma curiosissima bengala de feitigo com 
ornatos de prata e uma bolsa de tabaco que pertenceram a um rei africano». 

Mencionaremos, a titulo de curiosidade, a simpatia que Santos Rocha 
dava a seccao industrial e a percepgao do papel importante que essas 
colecgées poderiam vir a ter no desenvolvimento local. 

Santos Rocha no catalogo do Museu, publicado em 1905, explica—nos 
a ideia e a fungdo da sala de comparacao: «Entre as secgdes de Pre-historia 
e Proto-historia esta intercalada a Sala de Comparagao. Esta seccao serve 
para auxiliar os estudos das civilizagdes pre—histéricas ou proto—histdricas, 
principalmente pela comparagao dos seus monumentos e restos d’industrias 
com os dos selvagens dos tempos modernos. O catdalogo regista as suas 
collecgées logo de seguida as da Pre—histéria; e depois 6 que passa as da 
Proto-historia, nao so por ser a ordem estabelecida na organizagao do Museu, 
mas porque é principalmente ao estudo da idade da pedra que elles interes- 
sam». 

Ill — 2.° periodo: 1899-1941 

Em Marco de 1899, terminaram os trabalhos de construgao do edificio 
dos Pagos do Concelho. Nele, fora destinado, no andar nobre, area para rea- 
lojar as colecgées do Museu. 

A 1 de Junho de 1899 o Museu foi reaberto. 
Os principios museoldgicos orientadores desta nova montagem nao 

diferem dos utilizados no periodo anterior. Na «sala de comparagao» estavam 
expostas essencialmente as pegas referentes as civilizagoes modernas das 
entao denominadas «selvagens». 

A estrutura da exposigao nao diferia da utilizada no periodo anterior. 
Todo 0 cuidado foi, todavia, posto na etiquetagem do material e na sua relagao 
como catalogo, que estava organizado de modo a servir de roteiro ao visitante. 
Poderemos afirmar, contudo, que dado as areas disponiveis a exposigao bene- 
ficiou esteticamente. 

Este periodo foi dos mais importantes na historia do Museu. Fundou—-se 
a «Sociedade Arqueolégica» que, com um «Boletim» proprio, trouxe a lume a 
maior produgao cientifica conhecida. A equipa de Santos Rocha publicava 
noutras revistas portuguesas nomeadamente na «Portugalia», em «O Ar- 
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    cheologo Portugés» ena «Revista de Ciéncias Naturaes e Sociaes» editada no 

Porto. 
Nao ficou o fundador do Museu, alias, jurista por profissao, indiferente a 

organica e a geréncia da instituigao que criou. Provam-—no o «Regulamento do 

Museu» por ele elaborado. Adquiriu livros de registos destinados a depésitos 

e donativos, esclareceu obrigagées e responsabilidades dos visitantes e da 

propria Camara e vinculou esta a realizagao de um seguro para 0s objectos 

«descriminando na respectiva apolice o valor dos prdprios e dos depositados, 

e pela parte das indemnisag6es correspondentes a estes se fara o rateio, entre 

os depositantes na proporcao do valor dos objectos depositados, o qual se deve 

fixar no acto do depésito». 
Grande preocupacéo demonstrou Santos Rocha na conservaagao dos 

materiais, em especial, dos arqueoldgicos. 
Neste periodo, reestruturou o processo de catalogagao e o registo de 

pecas do Museu. Possuimos, hoje, uma tabela de correspondéncia numérica 

que elucida o cuidado, a precisao e a seriedade postos nestes trabalhos. 

Coma morte de Santos Rocha em 29 de Marco de 1910, o Museu entrou 

lentamente em decadéncia. A 30 de Marco de 1910 a Camara deliberou que o 

Museu passaria a chamar—se «Museu Municipal Dr. Santos Rocha». 

lV — 3.2 periodo: 1945-1975 

Os servicos administrativos da Camara Municipal foram crescendo e 

ocupando o primeiro andar do edificio camarario onde se encontrava o Museu. 

Este teve, pois, de encerrar ao publico e de iniciar as obras de readaptagao no 

2.° andar do mesmo edificio, obedecendo as directrizes sugeridas pelo Prof. 

Antonio Vitor Guerra, entao director do Museu. 
O plano de exposigao, nas secgées antigas, nao foi alterado. Procurou, 

antes, seguir as directrizes do fundador. Somente por razOes de espaco a or- 

dem das secgées foi alterada. 
A visita iniciava—se pela Secgdo de Armaria, mal protegida e completa- 

mente vulneravel as condicées climatéricas. Era, depois, dirigida a Sala de 

Etnologia, anteriormente Sala de Comparacao, e, dai, passava-se a Sala de 

Arqueologia, seguindo—se a Sala de Ceramica, para passar, finalmente a Sala 

de Curiosidades. Novas secgées — Escultura e Pintura—foram, entao criadas. 

E de notar que a instalagao da Sala de Curiosidades foi baseada em principios 

museoldgicos ja em desuso e ultrapassados nos anos 40 e que chocaram com 

ideias e solucdes experimentadas na montagem da Sala de Pintura. 

Para as antigas colecgées 0 mobiliario utilizado foi o antigo, vindo das 

instalagdes anteriores, com ligeiras adaptagdes aos espagos agora criados. 

Saliente-se que no programa museolégico apresentado por Santos 
Rocha, em 1902, no Regulamento do Museu Municipal, este é classificado de 

«arqueolégico e etnografico». Neste periodo, 1945-1975, as técnicas de 

exposicdo das colecgées antigas foram mantidas mas 0 programa do museu foi 
modificado com a introdugdo de novas colecgdes nomeadamente Escultura e 
Pintura. 

 



  

V — De 1975 até a actualidade 

Desde 1945 que se fazia sentir a necessidade da existéncia de um novo 
edificio. Todavia, s6 em 1962-1963 se iniciaram os preparativos para a sua 
construgao. 

As obras iniciaram—se em 1966 e a assinatura da recepgao definitiva foi 
a 20 de Junho de 1973. O projecto foi do Arq.° Isaias Cardoso, com 0 apoio 
técnico da Fundagao Calouste Gulbenkian que teve papel importante no finan- 
ciamento da construgao do imovel. 

Quando em fins de 1974 tomamos a responsabilidade de dirigir o Museu, 
herdamos problemas resultantes dos impasses criados pela demorada cons- 
trugao do edificio que se arrastava desde 1966. 

Questdes importantes como a transferéncia das colecgdes, a sua arru- 
macao e estudo, conservagao e restauro dos objectos a expor, estudo da mon- 
tagem do Museu, formagao de pessoal e, finalmente, dinamizagao das colec- 
goes, constitufam problemas complexos para serem resolvidos utilizando 
solugées faceis. 

1 — Transferéncia 

Salvo as colecgées arqueoldgicas, ja seleccionadas por Veiga Ferreira, 
todas as outras permaneciam nos Pacgos do Concelho. A sua transferéncia 
processou-se durante os meses de Fevereiro e Marco de 1975, utilizando 
transportes e trabalhadores camararios. Nao havia inventario actualizado e, 
consequentemente, as pegas nao puderam ser conferidas. 

Elaborado o plano de transferéncia, optamos por processar a transferén- 
cia secgao por secgao. As pegas mais valiosas e que poderiam despertar cobica 
foram embaladas em malas fechadas, com etiquetas identificadoras do conteu- 
do, no exterior. o restante material foi transportado em caixas, acompanhado de 
listas de existéncias, realizadas na ocasiao da embalagem. dado 0 curto espaco 
de tempo de que dispunhamos e a falta de disponibilidades financeiras para 
construirmos embalagens adequadas, a operacao nao se processou exemplar- 
mente. Todavia, nao se.extraviaram pegas nem se fracturaram ceramicas. Di- 
remos, mesmo, que a ultima seccao a ser transferida — Etnologia Africana — 
foi aquela em que empiores condigées se efectuou. As caixas eraminadequadas 
€ frageis e o material, no geral, nao foi convenientemente acondicionado. 
Todavia, como a distancia a percorrer foi curta e os trabalhadores que acompa- 

nhavam as colecgdes conheciam os problemas, nao houve desastres. 

2 — Arrumacdao das colecgdes 

Antes do inicio da transferéncia, tornou—se necessario, no novo edificio, 
estudar as condigdes de humidade, temperatura e luz nas zonas destinadas a 
arrumagao. 

O equipamento antigo foi utilizado e o critério de arrumacao escolhido foi 
meramente geografico. A Inventariagao foi iniciada mas nao terminada. 
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Hoje, 0 processo de apresentagao das colecg6es ao publico esta ter- 

minado 0 que permite que se reinicie um estudo de montagem das reservas 
tornando—as visitaveis. 

No que respeita as colecg6es africanas, 0 mobiliario e a documentacgao 
existente no Museu do século xix, serao novamente utilizados. Tentaremos 

apresentar uma reserva visitavel, utilizando critérios de arrumagao étnicos e 
geograficos, mas mantendo o mobiliario e toda a documentacao existente 
anteriormente. 

Paralelamente, o estudo e inventariagao das colecgdes foram reini- 
ciadas. 

3 — Exposi¢ao permanente 

O nucleo exposto é constituido, no seu essencial, por pegas coligidas por 
Santos Rocha, quando da formagao do Museu, na sala entao denominada de 
Comparacao. 

Ao nucleo inicial, coligido por Santos Rocha juntaram—se objectos 
provenientes de legados e doacg6es, nomeadamente o legado de Mesquita de 
Figueiredo em 1954 e o de Cristina Torres em 1976. 

Albano Gil, aquando a cumprir servico militar na Guiné, enriqueceu a 
colecgao com objectos de tecelagem artesanal usadas naquela ex—colénia 
portuguesa. 

Dado 0 modo pouco sistematico como a colecgao se formou é evidente 
um desequilibrio de qualidade superiores aos de Mogambique. Acontece que, 
na exposicao, pelo facto de existirem lacunas na colecgao, nao nos foi possivel 
documentar aspectos importantes da vida dos povos. 

A exposicao é rotativa. No presente estao expostos objectos provenien- 
tes de Angola, Mogambique e do Golfo da Guiné. No futuro, outras exposigées 
sequir—se—do. 

A exposicao. dentro de cada area geografica, é tematica. 
Dentro da vitrine, ao fundo. uma grande fotografia documenta aspectos 

parciais do tema tratado. 

4 — Comunicacao 

Acomunicagao, utilizando as colecgées, integra-se num programa mais 
vasto que visa a formagao cultural e artistica do utente do Museu.As colecgdes 
africanas nao so, pois, isolaveis, na programagao geral do Museu. Quando, 
em fins de 1974, assumimos a direcgao do Museu possuiamos um edificio e 
uma coleccao. A nossa missao especifica era instala—la e expd—la. As conse- 
quéncias imediatas e, diremos mesmo, nefastas, tornaram-se, pois, evidentes 
— sequéncia de secgdes sem aparente ligagao interna, fruto de uma concep- 
¢ao de Museu que datava da sua fundagao, nos finais do século xix. Todas as 
colecgdes — salvo a arqueoldgica que fora recolhida na Figueira da Foz e ade 
Escultura Religiosa, proveniente de depositos realizados pelas corporagées de 
culto das varias freguesias — estao divorciadas do meio em que se insere a 
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instituigao. Diremos pois, que estas nao reflectem os costumes e a cultura da 
localidade. Tornava-se assim dificil dinamizar as colecgées. 

Comegamos por organizar exposicées itinerantes que percorreram as 
treze freguesias do concelho e que foram montadas coma colaboracgao e ajuda 
das Colectividades e da Biblioteca. Os temas escolhidos incidiram sobre 
assuntos de interesse regional — artesanato, musica, folclore, teatro e des- 
porto. A adesao foi notavel. O numero de visitantes por exposigao ascendeu 
os 12 000. 

As digress6es foram ainda aproveitadas para se proceder ao levanta- 
mento do artesanato e recolha de outros elementos de interesse. Os contactos 
e amizade com as colectividades do concelho aumentaram. Hoje, o mutuo 
apoio e colaboracao so frequentes. 

Depois de conhecermos os anseios da populagao e as possibilidades 
das diversas localidades, iniciamos um processo de recolha de objectos 
relacionados com temas locais. Foi pois, aberta ao publico, no posto de Turismo 
de Buarcos, uma pequena exposicdo que versava temas de Histéria Natural — 
aspectos geolégicos do Cabo Mondego —, de Arqueologia e de Artesanato. Em 
Vila Verde, na sala da Junta de Freguesia, esta em curso a montagem de uma 
Outra exposi¢ao que versara as varias técnicas e materiais utilizados no fabrico 
de cestos. Em Lavos e Maiorca esta em curso arecolha de pegas relacionadas 
com o trabalho de exploracgao de sal e cultura de arroz, respectivamente. 
Pensamos que, deste modo, poderemos suprir uma lacuna existente nas 
colecgdes do Museu — auséncia de nucleos relacionados com a regiao. 

A acgao do Museu fez-se ainda sentir junto das escolas, em especial, 
secundarias e ciclo preparatério. As mostras sao organizadas conjuntamente 
com os grupos de professores interessados e versam temas relacionados com 
OS programas escolares. 

Colabora, finalmente, com os servicos de Turismo, sempre que solicita- 
do, e organiza, com aquele e com outras entidades ligadas ao sector, o Festival 
de Musica da Figueira da Foz que se realiza anualmente, nos meses de Julho 
e Agosto. 

A par desta acgao exterior, montao Museu exposig6es, uma anualmen- 
te, relacionada com temas e figuras ligadas a vida da cidade. 

Recebe exposicdes organizadas por outras entidades culturais, conside- 
radas de interesse artistico ou documental. 

O auditorio municipal, anexo ao Museu, tem papel importante na divul- 
ga¢do deste. Aqui, organizam—se sessées de cinema semanalmente e funcio- 
na, em Setembro, uma secgo do festival de Cinema da Figueira da Foz. 
Sess6es culturais e reunides civicas, abertas a todo 0 cidadao, sao ainda 
frequentes. 

Depois de organizadas as colecgdes do Museu, anualmente, e coma 
colaboragao do Instituto de Antropologia da Faculdade de Ciéncias da Univer- 
sidade de Coimbra, organizaram-se exposicdes cujos temas versavam tema- 
ticas ultramarinas. 

Assim, em 1987, esteve patente ao publico uma exposicao intitulada 
«Mogambique — aspectos da cultura material»; em 1988, foi organizada uma 
outra subordinada ao tema «Cestaria» e, em 1989, aquando da realizagao do 
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Dia Mundial da Musica, na Figueira da Foz, dedicamos uma secgao aos ins- 

trumentos musicais africanos. 

O publico adere a estas realizagdes. Em primeiro lugar as escolas, pois 

é uma oportunidade de tomarem contacto com instrumentos e técnicas desco- 

nhecidas. Além do mais, em toda a zona litoral, ha uma grande densidade de 

populacao vinda das ex—coldnias que, sentimentalmente, adere a estas reali- 

zacées e se torna num publico muito participativo que, em alguns casos, nos 

elucida sobre a utilizagao e técnica das pecas expostas. Nao tém sido raras as 

doagdes recentes provenientes deste publico. 
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UMA EXPERIENCIA PEDAGOGICA COM A COMUNIDADE 
AFRICANA EM SETUBAL 

Ana Maria Duarte 
Chefe de Divisao da Cultura 
da Camara Municipal de Setubal 

Introducao 

No concelho de Setubal, a Camara Municipal tem feito um esforgo de 
musealizar varios espacos, abrindo assim maiores perspectivas a populagao 
de um trabalho conjunto sobre a preservagao e animacao do patriménio, ao 
mesmo tempo que a historia local 6 estudada tendo em conta os multicultura- 
lismos existentes na regido e a heterogeneidade dos varios grupos profis- 
sionais. Desde 1982, o Museu de Setubal Convento de Jesus, dada a ine- 
xisténcia de Institutos Politécnicos ou Escolas Superiores de Educagao, 
Universidades ou delegagées do Ministério da Educagao, assumiu—se enquan- 
to instituigao cultural, como um espaco polivalente de animagao permitindo aos 

alunos de todos os graus de ensino e professores, ateliers diversificados dentro 

das areas das expressées, da histdria local e da educacao patrimonial. 
Procurando constantemente a descentralizagao, em breve foram nascendo 
polos de animagao nas escolas que se foram multiplicando até aos dias de hoje. 
Contribuiu também para esse desenvolvimento, 0 rejuvenescimento econd- 
mico que se operou no concelho, chamando para a regiao, novas empresas, 
equipamentos hoteleiros, o Ensino Universitario e a oficializagao da formagao 

continua de professores. 
Através de maletas pedagdgicas, fichas guias, pecas de fantoches e 

apoio a investigagdo sobre o estudo da historia artistica e social do concelho, 
conseguimos captar a atengao de uma grande parte dos alunos das 72 escolas 
existentes, inseridas numa populagao de cento e vinte mil habitantes. 

Foi necessario entao, tendo em conta as caracteristicas da regiao, 
musealizar outros espagos; assim a Camara comprou a antiga Fabrica de 
Industria de Conservas Perianes, situada num dos bairros mais antigos de 
pescadores da cidade de Setubal, onde ira instalar o Museu do Trabalho, que 

embora ja possua uma consideravel colecgao, o trabalho desenvolvido desde 
1987, tem sido nas instalagdes do Museu de Setubal, situado no Centro da 
Cidade, enquanto se aguardam as obras do edificio. Entretanto na periferia foi 
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criado um Centro de documentagdo sobre as grandes metas da industria na 

regido, uma pequena biblioteca, e a reserva da colecgao Jacometi, dedicada 

aos alunos da periferia, abordando nesse local a outra componente do 

concelho: 0 patrimonio maritimo e rural. Numa capela barroca e num antigo 

hospital medieval iremos abordar estas Epocas da Historia, intimamente 

ligadas aos edificios. Tendo em conta de que hoje em todo o mundo se discute 

a funcdo social do Museu, nos fizemos varios projectos conjuntos com pesca- 

dores, operarias da industria conserveira, barbeiros, lugares de lazer, «as 

tabernas» e comerciantes de lojas antigas, tendo em conta que a historia local 

de uma regido, nao pode ser estudada em particularismos artisticos ou factuais 
mas sim de uma forma integrada em que 0 estudo do mundo do trabalho 
quotidiano deve estar presente na vida das populag6es, de modo que elas 
possam «gerir» o seu patrimonio, tendo em conta o bindmio passado/presente. 

Foinesta perspectiva que programamos um projecto ao qual chamamos 
«Projecto Africa — ao encontro das minorias», tendo em conta a inexisténcia 
de um levantamento sobre o numero e modos de vida dos africanos residentes 
no Concelho de Setubal. E este projecto que trazemos para vos dar a conhecer, 
como um contributo para a discussao deste encontro. «Que Museus para a 
Africa?» Além de toda a discussao que se tiver com as populagées residentes 

na area onde se instalar o Museu, ele devera corresponder a existéncia viva da 
memoria colectiva e nao ao seu tumulo. 

As caracteristicas da regiao, as actividades que Ihe dao vida, as pessoas 

e 0 territério deverao ser componentes fundamentais do Museu. Nao entende- 
mos o Museu para os novos museus da Africa de expressao portuguesa, 
unicamente um edificio cheio de ricas e exdticas colecgcdes, mesmo que elas 
existissem em reserva, mas sim um museu que se relacione com a comunidade 
e ultrapasse as barreiras da comunicagao entre o que se pretende transmitir e 

como é recebida a mensagem. 
Que escala para estes Museus? Dependem dos objectivos. Museus 

nacionais, locais, regionais? Pensemos que cada vez mais é 0 museu local 0 
melhor recurso para resolver problemas diversos se na area nao houver outra 
instituigdo cultural. Além de tudo ele tem que criar empatia com as populagées 
e€ para isso tem que se encontrar uma linguagem verbal e nao verbal que conte 

uma historia local clara, em que todos se sintam parte integrante dela. 
Portanto, deverao ser focadas além das componentes etnograficas: 

1 — As origens naturais da regiao (geologia, botanica, etc.). 
2 — A ocupacao do territdrio. 
3 — As actividades econdémicas e produtivas dos primeiros tempos. 
4 — Arelacado com os portugueses por toda a costa africana ao 

longo do tempo. 
5 — Atroca de culturas. 
6 — A escravatura. 
7 — Nao podemos esconder, tapar, apagar, amenizar ou mitificar 

a histéria. Vejamos exemplos como a Suécia, a Holandae a 
Alemanha entre outros paises, nao escondem os bons e 0s 
maus momentos, mostrando por vezes com crueza as 
«nddoas» da sua memoria colectiva, como no caso da 
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    Alemanha, os campos de concentragao de Bucherwald e 

Dachau por exemplo. ; 
Os portugueses colonizaram Africa, com os beneficios e 

maleficios que enfermam uma colonizagao. Nao podemos 

deixar de falar dela, pois as marcas so profundas: a lingua, 

a cultura crista, a arquitectura, etc. 

8 — Aorganizacdo das populagées pela independéncia nacional, 

na Guiné—Bissau e o seu Lider carismatico Amilcar Cabral, 

a guerra do Ultramar e 0 25 de Abril com todo 0 processo que 

dai decorreu. 
A Africa portuguesa esta marcada na sua historia, por todos 

estes acontecimentos que ligados ao quotidiano actual sa- 

berao realizar a sintese. 
Mas como esquecer as populagées que procuraram Portu- 

gal para uma nova morada? Como vivem? O que desejam? 

Onde e como trabalham? Quais os seus problemas de 

integragéo? Os novos museus nao podem esquecer esses 

«pedagos» de Africa espalhados pela Nagao portuguesa, 

por isso aqui deixo o meu contributo através da acgdo do 

Museu do Trabalho, conjuntamente com as escolas do 

Concelho e cursos de alfabetizagao com elementos da 

comunidade africana de diversos paises de expressao por- 

tuguesa nos bairros de periferia, a comunidade S. tomense 

/ cabo-verdiana nos baldios municipais, jovens mogambi- 

canos de classe média e um quadro superior caboverdiano 
de uma grande empresa industrial — Portucel. 

— As conclus6es prévias a que chegamos sao as seguintes: 

Quando as comunidades vivem em conjunto, mantendo uma 

estrutura familiar, de interajuda resolvem os problemas comu- 

nitariamente de forma equilibrada. 

Quando as familas se desarticulam e sao colocadas na 

periferia, sem planeamento nem acompanhamento, ha distur- 

bic s varios como 0 alcoolismo, a violéncia, etc. 

As familias portuguesas com caréncias, comunicam e estabe- 

lecem relagdes de amizade com as familias africanas do 

me-mo nivel, vivendo como vizinhos, e aprendendo os deli- 

ciosos pratos da cozinha africana e apurando 0 ouvido para a 

sua musica. 
Os maiores problemas existem na escola. 

A relacao da crianga africana com a portuguesa esta dependente da 

acgao da professora e do contexto social escotar. 

Existem também problemas, quando as jovens desejam seguir carreiras 

ainda consideradas de um certo elitismo: o estilismo, a decoragao de ambien- 

tes, etc.    



    Projectos de futuro para esta comunidade dos baldios: 

A nivel de Camara. (componente social) 

1 — Criacgdo de um curso de alfabetizagao para as mulheres e homens 
entre os 12 e 50 anos. 

2 — Integracao gratuita das criangas do grupo etario (dos 2 aos 5 anos) 
no Parque Infantil Municipal, onde estao os filhos dos trabalhadores 
da Camara. 

3 — Integracdo nas escolas do 1.° ciclo basico das criangas do grupo 

etario a partir dos 6 anos. 
4 — Integracao das familias em moradias de bairro social que tenham 

um pequeno quintal de cultivo, e de modo que a estrutura social nao 

se desagrege. 

— A nivel de patrimonio 

A. Q momento — Projecto conjunto com o Fundo Social de emprego, no 
sentido de criar cursos de formagao rentaveis, ligados as suas 
solicitagdes, e 4 sua identidade cultural, de modo a criar postos de 
trabalho. 

Sugest6es da comunidade: 

    

— Corte de costura 
— Carpintaria tradicional 
— Tecelagem 
— Cestaria 
— Olaria 

momento — Criagdo de um espaco da comunidade africana, onde se 
desenrolardo estes cursos, a fabricagao dos produtos e a sua venda. 

Estes cursos serao ministrados pelos proprios africanos através da 
sua pratica e experiéncia. 

momento — Colaboragao com instituigdes culturais e universitarias, 
nomeadamente a Escola Superior de Educacao de Setubal, a 
Universidade Moderna de Setubal com os alunos do curso de 
Cooperagdo, com o apoio do Centro de Estudos Africanos da 
Faculdade de Letras, investigadores na area da Antropologia, pro- 
fessores das areas das artes visuais e manuais, e membros dos 
grupos nacionais e internacionais ligados aos Museus: APOM, 
ICOM e MINOM., de interpretagao da recolha oral junto da comuni- 
dade, e na andlise dos objectos oferecidos ao Museu. 

momento — Continuagao do trabalho com professores e alunos 
numa perspectiva interdisciplinar, com escolas de varios niveis de 
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ensino, e comos cursos de alfabetizagao, com a maleta pedagdgica 

e com exposicées itinerantes individuais subordinadas aos temas 

«Queres conhecer Cabo Verde»? «Queres conhecer S. Tomé e 

Principe»? etc., e assim abordaremos por todas as 72 escolas e 26 

postos de alfabetizagao a existéncia de uma comunidade africana 

representativa no Concelho de Setubal. 

5.2 momento — mais tarde 
Integracado no Museu do Trabalho de uma sala dedicada a actividade 

dos africanos em Setubal e nao a histdria de Africa. As raz6es da sua 

vinda, a sua integragao, os seus problemas, 0 seu contributo para 0 

desenvolvimento do Concelho de Setubal. 

6.2 momento — Exposigées temporarias sobre os paises de Africa e 

Asia de expressao portuguesa porque também trabalhamos com 

indianos e timorenses. Ai poderemos abordar a sua historia com o 

apoio dos técnicos dos museus portugueses e colegas dos museus 

de Africa. 

7.2 momento — Integracdo no restaurante do Museu de uma semana de 

gastronomia africana e asiatica, tal como manifestagoes artisticas 

diversas dessa comunidade. 

8.2 momento — Elaboracao de projectos comunitarios com a comuni- 

dade africana ligada ao Museu tal como fazemos com outros grupos 

profissionais portugueses tendo em vista 0 patrimdnio da regiao 

setubalense e da Histdria Nacional. 

Resta acrescentar que a avaliagao sera continua, tal como temos feito 

com todos os projectos realizados desde finais de 1982/83 em varias areas e 

com varios publicos. 
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UTENSILIOS DE PREPARACAO DE ALIMENTOS 
DO SUL DE MOCAMBIQUE EXISTENTES 

NO MUSEU NACIONAL DE ARTE, MAPUTO 

Boaventura Massiette 
Técnico do Departamento 
de Museus da Direcgao Nacional 
do Patrimdnio Cultural de Mogambique 

1. Introdu¢ao 

Nesta comunicacao procuraremos falar de alguns aspectos do consumo 
alimentar do sul de Mogambique, sintetizando alguns dados pesquisados ao 
longo dos trabalhos de inventariagao da colecgao etnogrdafica existente no 
Museu Nacional de Arte em Maputo. 

Esta colecgao foi constituida depois da Independéncia, e a maioria dos 
materiais proveniente de ofertas e accées realizadas no ambito da Campanha 
Nacional de Preservagao e Valorizagao do Patrimdnio Cultural, que decorreu 
entre 1978 e 1982. 

Ao aprofundar um pouco 0 estudo sobre os utensilios de preparagao de 
alimentos encontramos dificuldades, porque cada regiao, cada comunidade, 
tem por vezes a sua especialidade e a bibliografia que dispomos é escassa. 
Assim, gostariamos aqui de expressar a minha gratidao as senhoras Regina 
Francisco e Felizardo Guitofo Marengula, bem como ao sr. Constantino Nhala, 
que me apoiaram na descrigao de muitos pormenores. 

Apresentaremos assim 0 estudo sobre cada instrumento na sua relagao 
com a utilidade[s] para a qual foi concebido, o tipo de material e como é 
produzido consoante quem vai maneja—lo. Neste caso, em que 0 objectivo do 
trabalho sao os instrumentos de uso doméstico, procura—se destacar a funcao 
de cada um, a relagao entre o instrumento e o alimento e a relagao entre o 
instrumento e o seu utilizador. 

Serao objecto de estudo neste trabalho, os utensilios seguintes: O 
COADOR, O RALADOR, O ALMOFARIZ / PILAO. 
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    2. Descricdo dos utensilios domésticos 

2.1. O coador 

NOMES LOCAIS: 

CHOPE: TXISSURUTETO 
TSONGA: SEFO 
GITONGA: GUIHUTO 

O instrumento de cozinha vulgarmente conhecido por coador, é uma 

peca indispensavel para qualquer familia. No sul de Mogambique encontramos 

coadores para bebidas como vinho e acerveja, para coaro amendoime o céco. 

Estes coadores tem diferentes formas e tamanhos e sao feitos de material 

diverso. 
Na regiao de Ihambane, utiliza-se com muita frequéncia a rede de 

coqueiro para filtrar as impurezas da cerveja e do vinho, assim como para 

separar o leite do céco ou do amendoim para a confecgao dos alimentos. Este 

tipo de coador é utilizado sem adressos e jogado fora apds o trabalho. 

Na reserva etnografica do Museu Nacional de Arte tem coadores em 

forma de cesto — MNA-645 — feitos de folha de palmeira, para coar dleo de 

mafura, amendoim, etc. No fabrico deste tipo de coadores, usando a técnica 

entrecruzada obliqua, o artifice parte dos pontos mais estreitos das tiras de 

folhas da palmeira que ao longo do entrecruzamento vai crescendo de forma 

circular, até atingir o tamanho desejado com a forma de um funil. 

Com a introducao das embalagens industrializadas, como as latas de 

conservas e as de certos medicamentos, os habitantes das zonas suburbanas 

das cidades do sul, em especial da cidade de Lourengo Marques, aproveita- 

vam-—nas para fazer coadores, para coar 0 amendoim e o coco. Durante a 

limpeza nocturna, os trabalhadores seleccionavam as latas de forma circular e 

elipsoidal, as quais, depois de bem recortado o bordo, se picotava a base com 

um instrumento pontiagudo feito de arame de boa qualidade ou comprego bem 

agucado. 
Estes coadores de certa maneira competiam com os manufacturados 

industrialmente. A perfeigao destes coadores fazia com que fossem preferidos 

pelas donas de casa da area suburbana e até pelos residentes da cidade de 

cimento. 

Para se fazer caril de amendoim ou de céco, 0 coador ocupa um lugar de 

destaque por ser um instrumento fundamental para a obtengdo do leite. 

Para se obter 0 leite de céco, primeiro rala—se 0 céco e na pasta que se 

obtém, deita-se Agua quente para melhor extrai—lo e, depois com o coador, 

separa-se 0 leite do farelo. 

Este modelo é praticamente 0 mesmo na preparacao do caril de 

amendoim, quando se precisa de coar. Primeiro pila-se o amendoim e 

utilizando o cesto de joeirar, separa—se a parte mais fina da farinha obtida, 

repetindo o processo até que se reuina a quantidade necessaria para a 
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Preparagao do caril. Depois deste processo, a farinha de amendoim é diluida 
em agua fria e, como na preparacao do leite de céco, o coador ocupa 0 seu 
lugar. O caril é preparado desta maneira quando é6 de amendoim comcarne ou 
peixe, enquanto que se fér de céco deve-se proceder da mesma maneira 
independentemente dos outros ingredientes. O amendoim nas hortaligas nao 
precisa de ser coado. 

2.2. O ralador (coco ou mandioca) 

NOMES LOCAIS: P/COCO P/MANDIOCA 

CHOPE: TXIRAL TXITSINDO 
GITONGA: GUITSINDO-NYA MUFARINHA GUITSINDONYAMUFARINHA 

XITSUA: XIRALO XA MAKHOKHO XITSINDO XA MITSUMBULA 
RONGA: XIZARO 

ae O ralador é um instrumento constituido por uma parte metalica e outrade 
madeira. Entre os chopes, os gitongas, os matsuas podemos encontrar dois 
tipos de raladores: o ralador de céco e o ralador de mandioca. : 

O céco introduzido pelos asiaticos na costa oriental de Africa, foi 
considerado na regiao sul de Mogambique, no periodo anterior a Independén- 
cia como alimento exclusivo dos naturais de Inhambane, embora pessoas de 
outras regides apreciassem alimentos confeccionados com 0 céco. 

Esta atitude, que era mais comum entre os residentes da cidade de 
Lourengo Marques, estendia—se também a farinha de mandioca, mais conhe- 
cida por Rhali. Tanto a mandioca como 0 céco sao produzidos em quantidades 
excedentarias na provincia de Inhambane, sendo os gitongas considerados os 
maiores produtores e consumidores destes produtos. 

Apos a Independéncia nacional, o ralador de céco passou a ocupar um 
lugar nobre em qualquer casa. O amendoim, que outrora eram um produto 
muito consumido, foi substituido pelo céco e criaram—se novos habitos alimen- 
tares. A partir dos anos 80, certo tipo de produtos, entre eles o amendoim, 
deixaram de existir no mercado e, as pessoas tiveram de passar a confecionar 
as refeig6es com o que Ihes aparecia. 

O ralador de céco é um instrumento feito por um artes4o/ferreiro ou por 
serralheiro. Para o fabrico do ralador de céco, recorta~se uma pequena chapa 
metalica de dimens6es variaveis entre 15 cmde comprimento e5cmde largura. 
Em seguida faz—se um novo recorte para dar forma ao futuro ralador geralmen- 
te de forma semicircular na extremidade superior e arestante como suporte (faz 
recordar a forma da palmatoria). Depois do recorte através de uma lima fazem— 
-Se os dentes do ralador na parte semicircular. 

Portanto a parte principal do ralador e a parte metdlica, de forma semi-— 
circular com os dentes bem agugados, que é fixada num banquinho. Os dentes 
do ralador assemelham-se um pouco aos do serrote, mas nao sao mais 
estreitos, finos e bem agugados, de modo a penetrar na améndoa do céco e, 
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    60 a80% do perimetro da parte circular. Este ralador como acima referi 6 fixado 

num banquinho e devido a sua versatilidade pode ser pregado numa tabua, 
tronco de madeira, etc. 

Contudo, a utilizagao do banquinho é o mais comum, pois permite melhor 
posicionamento do recipiente colector do céco ralado. Alem disso as donas de 
casa que cozinham no fogareiro a carvao ou a lenha e outros cuja altura média 

nao ultrapassam os 50 cmde altura, aproveitam o banquinho para se sentarem 

enquanto estao a mexer no caril (ku hunguela mhusu), para esta nao verter e 
também para nao estarem sempre inclinados ao mexer nas panelas. 

A pasta de céco, vulgarmente conhecida por céco ralado, obtém—se 
ralando num constante vaivém sobre os dentes do ralador a améndoa do coco. 

O ralador de mandioca, comum entre os chopes, matsuas e gitongas, é 
feito numa chapa metalica de formato e tamanho variavel conforme os gostos 

e o material disponivel. 
Coma mandioca — introduzida pelos portugueses a partir do sec. XVI— 

preparam-se muitos pratos assim como se fabrica a farinha de Bencioce 

conhecida por Rhaili (a.e.). oe 
A farinha de mandioca, Rhali, preparada pelo gitongas 

vezes um pouco azeda, enquanto a dos chopes é de tonalidade vc. i) 
e nao azeda como veremos adiante. 

Enquanto o ralador de céco é feito por artesaos especializado, 0 rai. sor 
de céco pode ser feito por qualquer pessoa, desde que disponha de material 

para o fazer. 
Nas comunidades rurais, aproveitam—se tambores vazios de potr“'eo ou 

de outros produtos, para o efeito. Recorta—se o fundo e a borda dc 2 
depois faz—se um corte vertical. 

Apos esta operacao, como martelo, endireita—se o tambor, até se obter 

a chapa mais ou menos plana. Em seguida, com um prego ou outro objecto 
metalico pontiagudo, fazem—se furos mais ou menos do mesmo tamanho, 
proximos uns dos outros. Depois de concluida a picotagem, prepara—se uma 
armagao de madeira na qual se fixa a chapa que se acabou de picotar. 

Os furos criaram muitas rebarbas e sao estas que servem de ralador por 
serem cortantes, porque a mandioca é tenra e ao deslizar nelas transforma—se 
em pasta. 

A preparacao da farinha de mandioca é um processo lo: oso e 
pode depender dos objectivos a que se destina, além disso é fe: 0. fases. 

Primeiro, prepara—se a «Magaka», em chope/swiguema, termo que 
também em changana designa a mandioca seca cortada em bocados (peda- 
cos) Esta mandioca pode ser tirada dos campos com esta finalidade ou pode 
também ser mandioca rejeitada ou que sobrou da preparagao dos alimentos e 
que para nao ser deitada fora se poe a secar durante semanas ou meses. 

Chegado 0 periodo da abundancia da mandioca, proprio para a prepa- 
racao do Rhali (a.e.), a magaka € pilada até se obter farinha fina. Este trabalho 

levaumou mais dias, dependendo do tempo disponivel, do numero de pessoas 
envolvidas e a quantidade de mandioca seca. Concluido 0 trabalho da prepa- 
racao de farinha da mandioca seca, vai-se aos campos tirar a mandioca fresca 
em quantidade suficiente para uma ou mais torrefagoes. Esta mandioca fresca, 

depois de descascada 6é ralada. 
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    Entre os chopes, apés este trabalho, mistura—se a pasta de mandioca 
com afarinhade mandioca seca para diminuir a quantidade de agua que apasta 
de mandioca contém, de modo a facilitar a torrefagcao. Enquanto que entre os 
gitongas, depois de ralada a mandioca, a pasta obtida é mantida num saco para 
escorrer agua, durante dois ou trés dias, e so depois desse periodo 6 que é 
torrada, sem precisar de ser misturada com a farinha de mandioca seca. Deste 
modo, a primeira devido ater conservado mais humidade 6 escura e asegunda 
é clara. Em todos os casos a Rhali é torrada numa panela de barro achatada, 
que parece tigela grande, ou em cacos dos grande potes que servem para 
reserva de agua, cereais, ou para preparacao de aguardente. 

Para que a farinha de mandioca nao fique com graos grandes a pessoa 
que estiver a prepara—la deve prestar sempre atengcao e estar constantemente 
a mexer. Depois da cozedura, a farinha é posta a secar durante alguns dias 
dependendo do calor da época, e finalmente, é guardada num recipiente para 
a conservacao. 

A Rnali é um alimento que pode ser consumido ao pequeno almogo, em 
substt:!.40 do pao de trigo, pode socorrer as pessoas em épocas de fome. E 

i :@ diluido em agua ou molho aumenta o volume. 

O ALMOFARIZ/PILAO 

NOMES LOGAIS: ALMOFARIZ PILAO 

~ CHOPE: DITHUDI INISI 
XANGANA: TXURI MUSSI 
XITSUA: TXURILA KUKANDZA — MUSSI 
GITONGA: LUKUNO MUSSI 

ALMOFARIZ DE BARRO 

CHOPE: DITCHELO 
XANGANA: — LIHISSO 
XITSUA: XISILELO 
GITONGA: MBENGA 

A agficuitura foi a maior actividade descoberta pelo homem depois da 
caga/pesca e da recolecgao. A populagao pré—colonial em Mogambique 
dedicava-se a pastoricia e a agricultura de cereais. Por isso necessitavam de 
dispor de instrumentos para moer o grao tirado dos seus campos. . 

Assim surgiram os grandes moinhos de pedra exemplo da India e da 
China — cuja forma de tracgao a do homem, foi aos poucos substituida pelos 
animais de tracgao, como sucedeu na agricultura e nos transportes, entre os 
egipcios da era faradnica do vale do rio Nilo. 

As comunidades que se fixaram em regides longinquas das zonas 
montanhosas ou rochosas tiveram que se servir do material local para fabricar 
OS seus moinhos como sucedeu em Mocgambique. Deste modo, surgiram os 
almofarizes e os pil6es de madeira ou de outro material, como o barro. 
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Na regiao sul de Mogambique, podemos distinguir facilmente estes 

instrumentos de fabrico tsonga (MNA-752/1) e chope (MNA-751/1). O pilao 
tsonga é mais grosso e na extremidade superior apresenta uma protuberancia 
de 10a 20cm que o distingue do pilao chope, de cumprimento aproximado de 
100 a 150 cm. 

Além disso, é feito de madeira branca (canhoeiro) de qualidade inferior 
que a dos pildes chopes que sao de madeira de boa qualidade, e de dificil talhe, 
quando seécos. 

O almofariz 6 um utensilio importante para as comunidades aldeas, 
porque serve para 0 processamento dos cereais na fabricagao de farinha. No 
sul de Mogambique, concretamente entre os chopes e tsongas, podemos 
distinguir dois tipos de almofarizes e varios modelos: os almofarizes de barro 
e os de madeira. 

Os almofarizes de barro sao de forma hemisférica, com uma cavidade 
analoga e lisa para permitir o deslize do pilao no esmagamento dos cereais. E 
geralmente utilizado para esmagar cereais frescos ou amolecidos em agua, 
exceptuando o amendoim que, mesmo seco, nao é rijo. 

Neste tipo de almofarizes utiliza—se um pilao mais curto e grosso, entre 
os tsongas, porque é utilizado (sentado), por uma pessoa de cada vez, de 
maneira a permitir que uma mao segure a extremidade superior e a outra um 
pouco a meio da extremidade inferior, para nao tocar nos cereais. Mas a 
maneira de segurar pode variar. 

Para 0 uso deste almofariz, abre~se uma pequena cova para servir de 
suporte visto ter forma hemisférica. Os que nao tém espaco para fazer uma 
cova, como os habitantes da cidade, recorrem as latas usadas geralmente para 
acarretar agua. 

O almofariz de barro nao transforma os cereias em farinha mas em pasta, 
aser utilizada apos a moagem. Entre os chopes existe um modelo em madeira 
a que chamam «txikhuru» para os mesmos fins, mas de formato um pouco 
diferente. 

Nos anos que se seguiram a independéncia, devido ao aumento do 

consumo de milho nas cidades, alguns pedreiros fabricaram modelos seme- 

lhantes em cimento, como alternativa, embora fossem ma qualidade. Tém o 

inconveniente de libertar particulas, durante a friccdo, que se misturam com 
cereais. 

O almofariz de madeira faz—nos lembrar dois cones, um maior e outro 
menor, unidos pelo vértice até a meio (da geratriz). O menor serve de base por 
estar na posicao inversa e tem menos altura. O maior possui uma cavidade que 

termina aproximadamente no ponto de convergéncia dos dois cones. Esta 
cavidade acompanha a forma exterior do almofariz. 

Este tipo de almofariz é mais versatil: serve para tirar o farelo do grado; 
serve para empastar verduras, por exemplo, folhas de mandioqueira, etc. 

Como 6 mais dificil moer os cereais, juntam—se duas ou mais pessoas 
para pilar. Para tornar mais rapido o trabalho é possivel, nos almofarizes de 
madeira, duas a trés pessoas munidas de pildes, pilar no mesmo almofariz, 

cadenciadamente, de maneira a evitar choques. 
O almofariz e seu pilao 6 um instrumento indispensavel na preparagdo 
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de alimentos semo qual, em muitas regides de Mogambique, nao seria possivel 
preparar cereais tirados dos campos, que sao a base de alimentacgdo da 
populagao. 

E também com este instrumento que se preparam os condimentos 
basicos do caril nas comunidades rurais e de muitos residentes das cidades, 
como 0 amendoim, etc. 

E de notar que o trabalho de pilar 6 exclusivamente feminino, embora os 
jovens do sexo masculino possam ser chamados a fazé—lo. Contudo nao 
contamos com os solteiros que vivem sozinhos e que muitas vezes sao 
obrigados a realizar trabalhos que se considera «serem de mulher». 

Existe ainda um almofariz pequeno, de altura compreendida entre 15a 
25 cm, usado para moer condimentos, pouco utilizado nas comunidades rurais, 
devido a sua dieta alimentar que nao é muito diversificada. A carne e 0 peixe 
raramente sao consumidos, andao ser em zonas abeira mar ou dos rios ou ainda 
em regides onde a caga é abundante. 

Durante aquele periodo em que a mulher se encontra a pilar, geralmente 
entoa cangdes que relatam acontecimentos quotidianos da sua vida ou dissa- 
bores do seu lar, assim como cangdes aprendidadas em pequena na sua 
comunidade de origem. 

Na tradigao chope, os homens nao se devem sentar em cima do almo- 
fariz, sendo contrairaéo uma doenga chamada «inkubua» ou xikhukhu, em 
changana, que se caracteriza pelo aumento ou dilatagao do escotro, que atinge 
proporgdes anormais. A minha opiniao sobre este tabu teria a sua origem no 
facto de o almofariz ser um instrumento de cozinha que merece respeito, de uso 
exclusivo da mulher e as pessoas do sexo masculino nao devem servir—se dele 
como assenio. 

Ha um aspecto particular na preparacao da farinha de milho entre os 
tsongas e chopes. 

Os tsongas depois de tirar o farelo do milho, deixam—no um ou mais dias 
em agua, para amolecer e azedar. Depois, servindo—-se do almofariz de barro 
faz—se uma pasta que é cozidae posta em recipientes preparados para o efeito. 
Com uma colher de pau e agua, alisa—se a parte visivel. Enquanto que entre os 
chopes, o milho deixado em agua durante aquele periodo, depois de retirado, 
6 posto a secar por um periodo de tempo nao superior a30 minutos. Em seguida 
é pilado no almofariz de madeira, joeirando sempre até todos os graos ficarem 
reduzidos a farinha. Esta farinha, contrariamente a farinha preparada no 
almofariz de barro, pode ser conservada durante algum tempo, desde que seja 
deixada ao sol para desumedecer. Além disso, os chopes e os gitongas 
consomem mais a massa feita de farinha grossa, a que chamam de «titchota», 
que actualmente é preparada nos moinhos mecanicos movidos por duas 
pessoas. 

Para terminar o almofariz/pilao € um instrumento dispensavel para 
qualquer familia e, nas comunidades que praticam o lobolo é um dos instrumen- 
tos que acompanham a noiva para 0 seu novo lar, na tradicional ceriménia de 
«xiguiana». 
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QUE MUSEUS PARA OS PAISES AFRICANOS 
DE LINGUA PORTUGUESA? 

Maria Natalia Correia Guedes, 

Presidente da Comissao Portuguesa do ICOM 

A resposta a dificil interrogacdo «Que Museus para Africa?» nao sera 
possivelmente encontrada nas conclusdes deste Encontro: A recolha e a 
analise de experiéncias europeias, asiaticas e americanas sao, em si, um 
frutuoso trabalho e a este juntar-se—a a observacao atenta da vivéncia africana 
na sua singularidade para nds tao enriquecedora. 

Da experiéncia europeia, que vos podemos transmitir? 
Convencionamos chamar «Museu» ao local onde se conservam e 

divulgam os testemunhos materiais de épocas passadas; da colecgao classica 
ou do «Gabinete» quinhentista onde se aferrolhavam avidamente «curiosida- 
des», evoluimos para Museus Nacionais ou Regionais de portas abertas para 
0 grande publico e recentemente baptizamos de eco—Museus Os que propor- 
cionam a visao dos objectos no local original, com a melhor integracao possivel 
no ambiente para que foram concebidos, embora sem utilizagao pratica. Foram 
estas as varias fases extremas que acompanharam a evolucao de mentali- 
dades, de formag6ées, de exigéncias. 

Identificamo—nos com o gigantesco Louvre, como com um pequeno 
Museu local de Umea, por exemplo; revemo—nos na contemplagado de um 
objecto que pertenceu a nossa comunidade e agora se expde, como parte 
essencial da heranca que nos coube. Se o quadro foi retirado do seu contexto 
inicial ou o calice deixou de ser utilizado, porque anexado ao convento, pouco 
nos importa, porque os meios mais sofisticados, sonoros e visuais, nos ajudam 
a reconstituir ambientes, técnicas e rituais; cortamos facilmente a ligacao 

afectiva com os objectos, se a existiu, aparentemente sem deixar marcas. 
Admitimos numa palavra, a perenidade artificial. 

Convird este tipo de recolha museoldgica a Africa? Por certo que sim, nas 
zonas urbanas — nestas, o modelo europeu é util, diria até urgente. Julgo que 
6 de toda aconveniéncia 0 estabelecimento de uma rede de Museus Nacionais 
€ regionais, reformulando coleccées ja existentes, completando as que sao 
embrionarias. Ela servira nao s6 a populagao urbana mas de igual modo ao 
turista a quem se pretende transmitir imagens do pais em reduzidos tempo e 
espaco. 

No que se refere especialmente aos Museus Nacionais importara 
estabelecer um didlogo profundo e isento com os Paises que exerceram 
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soberania nesses territorios de modo a que a respectiva representacao esteja 
assegurada na devida proporgao temporal e sobretudo na identificagao e 
conservagao dos objectos. 

Passar em claro a referéncia a estratos culturais de, por vezes, seis a 
sete geracées de colonos em Africa é injusto e grave erro histérico, comoo sera, 
em sentido contrario, a auséncia de referéncias nos Museus da Europa a 
escravatura negra, ao exotismo de sons, formas e cores africanas que influen- 
ciaram decididamente pintores e escultores e atantos outros aspectos em que 
se caldeou a nossa civilizagao. 

Em conjunto, devemos disponibilizar tecnicos e meios para identificar 
estes testemunhos materiais de interpenetragao cultural. 

O levantamento do patriménio cultural mével de proveniéncia africana 
tem vindo a ser feito ultimamente em Portugal com todo o rigor, por vezes 
integrados na preparagao de exposigdes tempordarias de que destaco as 
organizadas pelo Museu Nacional de Etnologia e pela Universidade de Coim- 
bra, mas muito ha ainda por referenciar neste dominio, justificando até, a meu 
ver, a criagao de um programa idéntico ao que decorre através da UNESCO 
intitulado «Fontes arquivisticas para a historia da Africa». 

Em sentido inverso a identificagao de testemunhos materiais relaciona- 
dos com a colonizagao africana é imprescindivel, revelando tantas vezes a 
persisténcia de artes e técnicas desaparecidas na propria origem e que 
permaneceram am Africa; é 0 caso, entre tantos, de execucao de mobilidrio 
indo—portugués no século xIx e até meados do século xx, em Mocambique. 

Com este levantamento ou inventariagao nao se trata de querer alienar 
objectos ou desertificar presencas, pretende—se sim, conserva—los, enquadra— 
los convenientemente no programa de Museu a que hoje pertencem, por direito 
proprio. 

Analizando a relagao de acgdes de apoio nas areas da cultura que 
Portugal tem vindo a disponibilizar aos Paises africanos de lingua oficial 
portuguesa verifica-se que a area museoldgica tém sido atribuidas muito 
menores verbas e programado diminuto volume de acgdes comparativamente 
a areas congéneres — os arquivos e as bibliotecas. A lingua aproxima—nos 
sobremaneira, é veiculo fundamental numa cooperacao que se pretende cada 
vez de maior amplitude, mas a preservagao e divulgagao dos testemunhos 

materiais de um Pais sao objectivos que devem decorrer paralelamente; a 
conservacao e ao restauro das coleccées, talcomo a formacao de técnicos urge 
darmos a maior atencao. 

Nas zonas rurais 0 caso africano, pela sua originalidade e manifesta 
diferenciagao de qualquer outro continente, deve ser singular. 

Venho pela primeira vez a Africa, desconhego em absoluto casos con- 
cretos «in sito» mas a experiéncia que nos transmitem historiadores e antrop6- 
logos africanos, deixa—nos a duvida de ser aconselhavel proceder a uma re- 
colha museoldgica imediata para constituir espdlio de eventuais Museus locais. 

Interessara provocar 0 aparecimento de Museus locais ou sera mais 
sensato aproveitar a experiéncia e infraestruturas de um Museu regional mais 
proximo para fazer acgdes de sensibilizagao, de inventario, de registo grafico 
e sonoro, mantendo os objectos no local de origem em plena utilizagao, sema 

preocupacao de constituir oficialmente antenas? 
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Nao tera implicagées negativas de cardcter antropoldégico e cultural 
pretender «musealizar» tudo e todos? 

A propria comunidade local africana encontrara o caminho certo na 
conservacao do seu patrimdénio se o Museu Regional a elucidar devidamente 
sem a pretensao de impér nenhum modelo pré—estabelecido. 

A mensagem que o Conservador europeu leva ao aldeao é: «oferega o 
alforge, a enchada, o tear em desuso porque sao significativos de uma época, 
-degradam-se em sua casa, podendo no Museu conservar—se devidamente e 
através dele mostar—se ao publico o evoluir das técnicas». 

E 0 aldedo oferece, vaidoso o seu objecto. 
Sera conveniente este processo, em Africa? Nao ira privar vivéncias 

quase bioldgicas com os objectos, quebrando lagos sentimentais de poética 
ancestralidade? 

Convém de igual modo reflectir no que implica esse gesto benemérito — 
0 prolongamento desses objectos, no Museu, implica verbas para conserva- 
¢do, pessoal, obras no edificio; nem sempre a recolha entusiastica se sucedem 
aquelas garantias, gerando por vezes situag6es contraditérias entre a realida- 
de e o sonho, entre uma rasoavel conservagao no local original, esclarecendo 
devidamente os proprietarios e os inumeros problemas num Museu sem meios. 
Esta 6 a experiéncia resultante da proliferagao de pequenos Museus locais em 
Portugal, que nasceram como cogumelos, desde os anos 70, hoje em plena 
crise financeira, exigindo uma revisao integral do planeamento museoldgico. 

Na Europa, ao fim de um século de revolugao industrial, tentamos agora, 
desesperadamente e artificialmente recuperar o artesanato; a aceitagao facil e 
vertiginosa de materiais plasticos afastou o europeu da autenticidade das 
matérias—primas que ele prdéprio podia modelar e pintar. Que o nosso desen- 
raizamento actual, com todas as nefastas consequéncias, aproveite como 
achega negativa as civilizagdes rurais africanas que agora dao os primeiros 
passos na preservagao do seu patrimdnio. A iniciagao destas passa indiscuti- 
velmente pela Escola onde a inclusao destas matérias deveria ser obrigatoria 
ao mesmo nivel da lingua e da historia patrias. 

Numa fase posterior, naturalmente, no seu tempo proprio, 0 museu 
nascera. 
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CONCLUSOES DO Ill ENCONTRO DE MUSEUS DE PAISES 
E COMUNIDADES DE LINGUA PORTUGUESA 

Os participantes no Ill Encontro de Paises e Comunidades de Lingua 
Portuguesa, que decorreu em Bissau, de 26 a 30 de Novembro de 1991, 
congratulando—se vivamente pela rara oportunidade que lhes foi proporciona- 

da de por em comum os seus projectos e experiéncias, em funcao do tema 
«Que Museus para os Paises Africanos de Lingua Portuguesa?», consideram 
fundamentais as seguintes conclusdes: 

1— Existe um grande empenhamento, quer das entidades oficiais dos 
referidos paises, quer de varios paises europeus cooperantes, na 
Criagao ou recuperagao de Museus africanos; no entanto, devem 
estes, numa optica mundial, contribuir, nado sé para a formacgao 
artistica e estética do Homem, mas, especificamente em Africa, 
para o seu desenvolvimento integral (incluindo exposigé6es sobre 
tematica relacionadas com saude publica, educagao, comunicagées, 
transportes, etc.). 

No que se refere ao Museu Nacional da Guiné-Bissau, duas sugest6es 
foram apresentadas: 

—ftentar recuperar as pecas desaparecidas do antigo Museu, 
durante o periodo pos—independéncia, apresentando nas ins- 
tancias competentes — UNESCO e ICOM — toda a documen- 
‘tagao que sobre aquelas dispd6em; 

— intensificar a inventariagao e recolha de materiais etnogra- 
ficos, acompanhada do registo de tradigdes orais, por todo 0 
Pais, para complemento do actual Museu. 

O trabalho que esta em curso com este objectivo, o qual conta com a 
colaboragao de entidades oficiais portuguesas e do MINOM, foi elogiado por 
todos, sentindo—se, no entanto, a conveniéncia em que seja reformulado o 
esquema de cooperacao oficial, de modo a estabelecer critérios de actuagao 
uniformes e conjuntos. 

2— Tendo em atengao que a formagao prolongada na Europa nem 
sempre se tem mostrado conveniente, pela dificuldade de reinser- 
Gao no contexto inicial dos formados, prop6e—se que a formagao no 
Pais de origem seja articulada com estagios em instituig6es portu- 
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guesas é se estude, como ICOM, a possibilidade de formacao nos 
Centros de Jos ou Niamey, em cursos de longa duragéo em lingua 
portuguesa. 

Esta conclusao vem ao encontro do desejo manifestado na 
SessAo Plenaria do Lomé, cujo «Relatério de Sintese-» foi distribui- 
do a todos os participantes, merecendo apoio unanime. 

3 — Foi sublinhado o grande interesse que houve na presenga, neste 
Encontro, dos Directores Regionais da Cultura da Guiné-Bissau, — 
assim como de um Arquitecto, de Professores dos Ensinos Secun- 
dario e Universitario, que completaram, com as Suas comunicacées, 
0 enquadramento comunitario, pedagdgico, histérico e arquitectd- 
nico do Museu. 

4 — Foi deliberado enviar as actas do Encontro aos participantes ins- 
critos de Angola e a Direcgao do ICOM/Brasil, que nado puderam 
estar presentes, por motivos alheios a organizacao do Encontro, 
sendo muito sentida a sua auséncia. 

5 — Candidataram-se para receber o IV Encontro os representantes de 
Macau e Cabo Verde. Foi decidido iniciar os contactos oficiais para 
concretizar a primeira candidatura, em 1993 e oportunamente se 
estudara a possibilidade de realizagao de um Encontro em Cabo 
Verde. 

  

  

  

Os participantes agradecem as seguintes entidades todo 0 apoio 
concedido: 

GUINE-BISSAU: 
— Secretaria de Estado da Cultura, Juventude e Desportos 
— Direcgao Geral da Cultura 
— Museu Etnografico Nacional 

PORTUGAL: 
— Ministério dos Negécios Estrangeiros — Direcgao Geral 

da Cooperacgao 
— Secretaria de Estado da Cultura — Gabinete de Rela- 

¢6es Culturais Internacionais 
— Instituto do Emprego e Formagao Profissional 
—-Comissao Nacional da Unesco 
— Fundagao Calouste Gulbenkian 
— Fundacao Oriente 
— Comissao Nacional para as Comemoracédes dos Des- 

cobrimentos Portugueses     

  

  
  



  

Vv 

PALAVRAS PROFERIDAS PELO DIRECTOR GERAL 
DA CULTURA DA GUINE-BISSAU DR. WILSON BARBOSA, 

NA SESSAO DE ENCERRAMENTO DO Ill ENCONTRO 

Exm.? Sr.? Dr.2 Natalia Correia Guedes, Presidente da Comissao Portu- 
guesa do ICOM, caro Dr. Leonardo Cardoso, Director do Museu Etnografico 
Nacional, estimados participantes e convidados, 

Foi com satisfagao que me inteirei dos resultados alcangados ao longo 
destes quatro dias de reflexdo a volta dos problemas que se prendem com a 
organizacao e desenvolvimento dos Museus dos nossos Paises. Os resultados 
obtidos, as conclusdées a que se chegaram contribuirao, seguramente, para o 
reforco e estreitamento dos lagos de amizade existentes entre as nossas 
instituig6es e povos: 

Carissimos, 

Nao obstante a diferenga de experiéncias, muito bem expressas ao 
longo destes dias de debate, convengo—me cada vez mais de que, s6 na base 
de uma cooperagao sa, baseada numa reciprocidade de vantagens, podemos 
chegar a uma verdadeira colaboracao. 

O encontro de Bissau revelou mais uma vez que, OS Nossos museus tém 
algo a dar uns aos outros.e, neste sentido, o maior tesouro 6 a experiéncia que 
cada um conseguiu acumular e vai acumulando ao longo dos anos da sua 

existéncia. 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Julgo que ao longo da vossa permanéncia entre nds, conseguiram, 

embora de uma forma bastante breve, langar olhos as limitag6es proprias do 

nosso contexto socio-econdémico e cultural. 
Pois bem, faco votos que a imagem que levam da Guiné—Bissau sirva de 

estimulo e razao de continuidade da nobre e ardua tarefa nesta caminhada 
comum de salvaguarda e preservacao dos valores culturais. 

Também vos foi dado a conhecer um pouco da nossa realidade regional 

para melhor interiorizarem a imagem referida. 
Como se costuma dizer, a caminhada é dura, mas ha que caminhar! 

As contribuicdes prestadas pelos varios oradores que intervieram neste 

encontro de pouco servirao se, efectivamente, os seus aspectos mais pertinen- 
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tes retidos no corpo da acta final, nado merecerem um tratamento pratico e 
consequente. Pois, no fundo, o importante nao é a realizagao do encontro em 
si, mas sim, aquilo que se ira passar no dominio da cooperagao cultural e 
museoldgica no periodo que medeia esses Encontros. 

Estimados, 
Permitam—me em nome da Secretaria de Estado da Cultura, Juventude 

e Desportos da Republica da Guiné—Bissau e da Direccao Geral da Cultura, 
reiterar o nosso interesse e disponibilidade em desenvolver relacées privilegia- 
das de cooperagao no dominio da museologia e disciplinas afins com todos os 
paises presentes: 

Congratulo—me com os resultados alcangados pelo III Encontro e faco 
votos que 0 eco de Bissau chegue aos vossos paises de origem e nao so. 

llustres Delegados, 
Carissimos, 
Chegamos ao fim dos trabalhos mas, iniciamos uma nova amizade 

cimentada por um objectivo comum, que é a melhoria das condicées técnicas, 
cientificas e infra-estruturas dos nossos museus. 

Antes de terminar, gostaria de agradecer 0 esforgo e empenho concedi- 
dos pela Comissao Portuguesa do ICOM através da sua ilustre Presidente, ao 
MINOM pelos apoios dispensados e a todos que, de uma maneira ou doutra, 
contribuiram para que este Encontro se tornasse realidade; 

Aos delegados nacionais e trabalhadores da cultura, gostaria de dizer 
que, contra ventos e marés saberemos dignificar e preservar 0 nosso patrim6- 
nio histdrico e cultural. 

Desejo aos representantes estrangeiros um bom regresso e votos de 
sucesso no cumprimento das suas miss6es. 
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RELATORIO DE SINTESE DA SESSAO PLENARIA 
DO | ENCONTRO DE MUSEUS AFRICANOS 

(Togo, Novembro 1991) 
ORGANIZADO PELO ICOM E SUBORDINADO AO TEMA 

«QUE MUSEUS PARA AFRICA» — PATRIMONIO EM EVOLUCAO 

Os participantes na Conferéncia «Que Museus para Africa? Patriménio 
em Evolugao», organizado pelo Conselho Internacional dos Museus (ICOM), 
reuniram-se em «ateliers » separados no Benim, no Ganae no Togo, consagra- 
dos aos seguintes temas: 

Benim — Gestao e financiamento dos Museus. Pessoal e formacao; 
Togo — Patriménio e cultura contemporanea no Museu, instrumento de 

desenvolvimento; : 
Ghana —Conservagao, estatuto de intercambio de patrimonio em Africa 

e fora de Africa. Museus e Investigacao. 

Cada «atelier» apresentou um relatério sobre os seus trabalhos e sobre 
as propostas que foram feitas de modo a contribuir para o desenvolvimento 
futuro dos Museus africanos. 

Destes relatérios destacam—se quatro grandes temas: 

1 — Autonomia dos Museus africanos. 
2 — Colaboragao regional entre os Museus, através de activida- 

des comuns. 
3 — Formagao especializada para os Conservadores, Técnicos e 

educadores. 
4 — Orientagées para o futuro. 

Autonomia dos museus africanos 

Obteve—se um consenso claro quanto 4 necessidade de uma maior 
autonomia para os Museus, de modo a proporcionar melhores iniciativas no 
dominio do financiamento, da obtengao de fundos, ue controle financeiro, da 
gestao e da programacao dos Museus. 

O apoio necessario das actividades dos Museu pelos Governos nao 
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deve excluir o financiamento proveniente dos subsidios privados ou de empre- 
sas. Por outro lado, sempre que os Museus consigam obter receitas através das 
entradas, servicos ou actividades comerciais, devem ser autorizados a utilizar 
esses fundos para as suas prdprias actividades, evitando que esse dinheiro 
seja utilizado genericamente no Orgamento do Estado. 

Uma maior autonomia dos Museus proporcionara igualmente maior 
liberdade, facilidade de actuacao e possibilidade de adaptacAo as iniciativas 
necessarias para que os Museus evoluam. 

Tendo em conta estas preocupacgées, foram adoptadas, pelos partici- 
pantes reunidos em Assembleia, as seguintes recomendacées: 

1. Para poder cumprir correctamente as suas fungdes, os Museus 
tém necessidade de garantir uma autoridade real que os 
proteja das exigéncias da vida politica, da instabilidade gover- 
namental e do peso da burocracia. Esta garantia s6 pode ser 
obtida com a iniciativa dos concelhos de supervisdo. correcta 
mente constituidos, que irao estabelecer—se firmemente nos 
Museus como instituig6es politicamente controlaveis. 

2. A actual legislagao devera ser estudada, pais por pais, de 
modo a possibilitar a introdugao de novas estruturas adminis- 
trativas e fiscais, de tal modo que permitam inciativas mais 
importantes referentes a recolha de financiamento e a criagao 
de fundos e uma maior possibilidade de controle financeiro. 

Cooperacao regional 

O tema comum destes trés grupos foi estabelecer lagos de cooperacao 
regional entre os profissionais de Museus. Paratal, sao necessarias comiss6ées 
regionais que facilitem a troca de informacgées, experiéncias apropriadas de 
programagao, de pessoal para estagios; por outro lado, a essas Comiss6es, 
incumbira, genericamente, a realizagao de acgdes que conduzam a proteccao 
do patriménio cultural e natural. 

Foram aceites as seguintes recomendacées: 

1. E vital organizar regularmente Encontros como o presente. 
2. E urgente estabelecer um reportério dos profissionais de 

Museus africanos para identificar as pessoas que tém capaci 
dades especiais, assim como as experiéncias profissionais, de 
modo a que possam supervisionar estagios e responder a 
consultas de outros Museus. 

3. Tendo como base as redes existentes, tanto formais como in- 
formais, deverao ser criadas comissdes regionais de profissio- 
nais de Museus para facilitar a colaboragao com o ICOM. 

4. E necessario encorajar essas comissées regionais a criar 
grupos de trabalho, de programacao «ad hoc», para tratar pro- 
blemas comuns de investigagao, exposigdes, educagao pelo 
Museu, etc 
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Formacao especializada 

Nos trés grupos foi dada uma atencao particular a necessidade essencial 
de formacao especializada dos profissionais dos Museus africanos, em trés 
areas distintas: a formacao dos conservadores, a formagao dos técnicos e a 
formagao dos educadores.  _ 

Para que os Museus de Africa evoluam, os participantes concluiram que 
é indispensavel encarar estes diferentes aspectos numa perspectiva continen- 
tal, ultrapassando as fronteiras artificiais, sejam elas linguisticas, geograficas 
ou politicas. 

Ficou claramente estabelecido que os programas de formacao deverao 
evitar toda a duplicagao de esforgos, de modo a nao desperdicar recursos. 

A ideia de experimentar novas formas de formagao e de estagios a nivel 
regional foi igualmente recomendada, 

Reconhecida a importancia da qualificagao do pessoal para o desenvol- 
vimento dos Museus e sabendo que as necessidades de formagao podem ser 
diferentes conforme as varias zonas do continente, foram feitas as seguintes 
recomendacées, referentes a formacao especializada: 

1. Os centros existentes de Jos e Niamey devem ser mantidos e refor- 
cados, mas reorientados de tal modo que: 

a) o Centro de Jos se torne, de novo, num estabelecimento 
bilingue de formagao para os técnicos de Museus de todo o 
Continente. 

b) o Centro de Niamey seja transformado num centro bilingue de 
formacgao de conservadores de Museus e de gestores. 

2. O ICCROM deve ser encorajado a transferir 0 seu curso PREMA 
(Preservagao nos Museus de Africa), de Italia para Africa. 

3. Deve ser experimentado um novo programa de formagao no dominio 
da gestao de Museu para Conservadores, Directores e outros com 
capacidade de decisao. Esse programa poderia iniciar—se nos paises 
do Magreb e do Sahel. 

4. Umnovo programa de formagao no dominio da educacao através do 
Museu deve ser igualmente experimentado. Este poderia ter inicio 
nos paises da SADCC. 

5. Aformagao especializada devera desenvolver-se através da coope- 
ragao regional entre Museus como, por exemplo, com a elaboragao 
de novos programas ou de estagios escolhidos em fungao das com- 

peténcias especificas de cada um. 
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Orientacdo para o futuro 

Os trés «ateliers» e as sessdes plenarias permitiram, aos profissionais 
que neles participaram, examinar de modo critico o estado actual dos Museus 
africanos e debater em conjunto as opgdes que proporcionem a criagao do 
Museu africano do futuro, como instrumento para a educagao do publico, em 
que, fundamentalmente, consiste a sua razao de ser. As discussées sublinha- 
ram, ainda, que os Museus devem desenvolver actividades mais abertas; além 
da preocupagao histérica de salvaguarda do patriménio cultural tradicional, — 
devem promover novas iniciativas em matéria de investigagao, de documenta- 
¢ao, de constituigao de coleccées, de concepcao de exposigdes, de educacao 
através do Museu, que integram a cultura urbana e contemporanea, a fim de 
que o Museu esteja mais intimamente implicado na vida dos seus publicos e 
comunidades potenciais. Por outras palavras, o Museu deve ter uma ligagao 
mais global do patrimdnio, quer cultural quer natural, do pais que representa. 

A acgao do Museu africano de amanha, enquanto instrumento para o 
pluralismo cultural, o desenvolvimento nacional e a democracia, 6, antes de 
tudo, uma iniciativa africana e uma responsabilidade dos profissionais de 
Museus locais. A Direcgao do ICOM, na organizacao dos «ateliers» do Bénin, 
do Ghana e do Togo e nas sessées plenarias, implantou as bases sobre as 
quais os musedélogos africanos podem construir um didlogo que é essencial 
para o desenvolvimento de uma verdadeira museologia africana. Os problemas 
de saude, de sobrevivéncia fisica, de urbanizagao galopante, de degradacgao 
do ambiente e de evolucao politica sao dominios essenciais, devendo ser 
abordados pelos Museus de cada pais africano. A planificagao dos Museus de 
amanha, no seio das colectividades locais, nao sé nas zonas rurais como nas 
urbanas, deve procurar criar uma museologia apropriada que possa ser 
suportada pelos esforgos e meios locais, com o objectivo de evitar o infeliz 
sindroma de dependéncia que impediu o desenvolvimento do Museu no 
passado. 

Esta observagao aplica—se particularmente a arquitectura do Museu que 
deve ser oaseada numa definigdo clara das necessidades e ser economica- 
mente racional a escala do ambiente da comunidade local, para que o Museu 
6 chamado a servir. 

Os participantes dos Encontros em Lomé comegaram a responder a 
pergunta «Que Museus para Africa?». Os métodos existentes e os modelos 
museoldgicos foram analizados em profundidade e foram feitas propostas 
concretas. 

Os profissionais de Museus africanos empenharam—se, em comum, 
para uma verdadeira museologia africana. Partilharam e partilharao as suas 
experiéncias e os seus sonhos na elaboragao de uma nova visaéo do Museu 
Africano. ; 

O Museu africano de amanha comega hoje. 

  

    



      1. Participantes da «Sessao plenaria do | Encontro de Museus Africanos» 
Na 1.? fila, a Coordenadora do PNUD (Programa das Nagées Unidas para o desenvolvimento) 

do Togo, Dr.* Essi Amegée troca impressées com a Presidente do |COM/Portugal 
e com o Presidente da Comissao Congolesa do ICOM, Dr. Pascal Makambila. 

Na 2.? fila o Presidente da Comissao Argelina do ICOM e o Director Geral dos Museus 
de Frang¢a, Dr. Jacques Sallois. 

2. (Da esq.? para a direita) Natalia Correia Guedes (Presidente do ICOM/PORTUGAL), 
Alda Costa (Directora do Departamento de Museus de Mogambique), representante 

de um pais africano e Elizabeth Olofsson (Programa de Museus Africa-Suécia). 

209  



  

RELAGAO DE PARTICIPANTES 

1 — Cabo Verde — Nélida Maria Lima Rodrigues, Chefe de Divisao 
de Museus do Instituto Nacional da Cultura C. P. 76, — Praia 
Telef. 61 34 84; Fax 61 22 25 

2 — Guiné—Bissau — Leonardo Cardoso, Director do Museu Etnogra- 
fico Nacional, C. P. 338 — Bissau 

3 — Joao Cornélio Gomes Correia, Director do Centro de Documenta- 
gao de Musica e Danga Guineense, Instituto Nacional das Artes. 
C.P. 104 — Bissau 
Tel. 21 39 28 

4 — Vicente Correia, Técnico da Direccao Geral da Cultura da Guiné— 
-Bissau, C. P. 338 — Bissau 

5 — Anténio Gomes Embaga, Director Provincial de C. J. Desportos. 
Oio, Sul, Buba 

6 — Orlando Domingos Gomes, R. da Liberdade V.? José Francisco, 
Casal Novo, 2675 — Canegas, Portugal 

7 — Raimundo Rolas Gomes, Delegado Provincial da C. J. Desportos, 
Regiao de Biombo 

8 — Bacar Injai, Director Provincial da C. J. Desportos, Provincia do 
Norte 

9— Albano Mendes, Técnico do Gabinete de Estudos do Museu 
Etnografico Nacional, C. P. 338 — Bissau 

10 — Armando Tchoba, técnico do Museu Etnografico Nacional, 
C. P. 338 — Bissau 

11 —Antonio Vieira, Director Provincial da C. J. Desportos, Provincia 
Leste em Bafata, Guiné Bissau 

12 — Mogambique — Boaventura Massiete, Técnico de Museografia do 
Departamento de Museus da Direccdo Nacional do Patriménio 
Cultural, Av. Samora Machel, C. P. 1702 — Maputo 

13 — Paulo Soares, Director do Programa do Museu Nacional de Etno- 
logia, Direcgao Nacional do Patriménio Cultural, C. P. 2702 — 
Maputo 

14 — Portugal — Ana Machado Brandao, Directora do Museu Nacional 
de Arte Antiga, Rua das Janelas Verdes, 1293 — Lisboa 

15 — Matilde Tomas do Couto, Conservadora do Museu José Malhoa 
2500 — Caldas da Rainha 

16 — Ana Maria Duarte, Chefe de Divisao da Cultura da Camara Muni- 
cipal de Setubal, 2900 — Setubal 

17 — Henrique Coutinho Gouveia, Professor no Departamento de Antro- 
pologia da Universidade Nova de Lisboa, Av.? de Berna 1000 — 
Lisboa 

18 — Margarida Chorao de Carvalho, Técnica Superior do Instituto 
Portugués de Museus, Palacio Nacional da Ajuda, 1300 — Lisboa 

19 — Maria Natalia Correia Guedes, Presidente da Comissao Portugue- 
sa do ICOM, Museu Nacional dos Coches, 1300 — Lisboa 
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20 — Flavio Lopes, Director do Departamento de Arquitectura do Insti- 

tuto Portugués do Patriménio Cultural, Palacio Nacional da Ajuda, 
1300 — Lisboa 

21 —José Eduardo Medeiros, Chefe dos projectos de apoio ao artesa- 
nato da Guiné e de S. Tomé e Principe (Ministério do Emprego 
e Seguranga Social), R. José da Costa, 3, 2640 — Mafra 

22 — Lobélia Figueiredo Medeiros, (acompanhante) R. José da Costa, 3, 
2640 — Mafra 

23 — Antonio Maia Nabais, Técnico Superior do Instituto Portugués de 
Museus, Palacio Nacional da Ajuda, 1300 — Lisboa 

24 — Manuel Bairrao Oleiro, Director Interino do Museu Maritimo de 
Macau, Largo do Pagode da Barra, 4 — Macau 

25 — Leonor d’Orey, Conservadora do Museu Nacional de Arte Antiga, 
R. das Janelas Verdes, 1293 — Lisboa 

26 — Maria Celeste Paiva, Assistente do Instituto Superior de Ciéncias 
Sociais e Politicas 

27 —Maria Isabel Sousa Pereira, Directora do Museu Santos Rocha, 
3080 — Figueira da Foz 

28 — Maria Isabel Roque, R. do Triangulo Vermelho, 28, 3.2 E. 1100 — 
Lisboa 

29 — Maria da Conceigao Veloso Salgado, Prof.? da Escola Antonio 
Arroio, R. Comandante Ferreira do Amaral, Lisboa 

30 —S. Tomé e Principe — Armindo Aguiar, Director Nacional da 
Cultura C. P. 278 
  

Secretariado do Ill Encontro 

PORTUGAL: 

Comissao Nacional Portuguesa do ICOM 
Museu Nacional dos Coches 
Praga Afonso de Albuquerque 1300 — Lisboa 
Fax (Secretaria de Estado da Cultura) — (01) 364 98 72 

GUINE: 

Direcgao Geral da Cultura 
Av. 14 de Novembro 
CP 338 : 
215 600 GUINE-BISSAU 
Fax (Ministério da Educagao) — (245) 20 14 00 

  

  



 
 

 



  
INDICE 

| — Sessao solene de abertura: 
Palavras proferidas por Sua Exceléncia o Secretario de Estado 
dos Assuntos Sociais da Guiné Bissau ...............cccccceeeeseeeeeeeeees 
Palavras proferidas pela Presidente da Comissao Nacional Por- 
tuguesa do ICOM (Conselho Internacional dos Museus) ............ 

Il — Reportagem fotografica do Il ENContro .....5..6..ccccecccceccsessceceoeees 

Ill — Comunicagées 
° Museu e identidade nacional 
Leonardo Cardoso, Director do Museu Etnografico Nacional 
Ga Guine—BiSSaui ee Be ee 

* Contribuigao para o estudo da Museologia na Guiné-Bissau 
Armando Tchoba, Técnico do Museu Etnografico Nacional da 
GUIMNG=BISSAU cas eee ne Coe 

* Missdes de cooperagao com a Republica da Guiné—Bissau nas 
areas do Patrimonio cultural e da Museologia 
Mario Moutinho, Professor na Universidade Auténoma Luis de 
Camées e Anténio Nabais, Técnico Superior do Departamento 
de Museus do Instituto Portugués de Museus, membros do «Movi- 
mento para uma Nova Museologia> ....................ccsseeeereneeeeees 

* A politica de implantagao de um Museu de luta de libertagao 
Nacional na Guiné—Bissau 
Vicente Correia, Técnico da Direcgao Geral da Cultura da Guiné- 
SEISSAUS Sites te svat eee IS cute en ree eas meae vine ercaten fone 

¢ A Arquitectura de Museus ou que Museu para a Guiné—Bissau 
Flavio Lopes, Director do Departamento de Arquitectura do Ins- 
tituto Portugués do Patriménio Cultural ...............cccceceeeeeeeeees 

* A Guiné—Bissau nas colecg¢ées do Museu Nacional de Etno- 
logia 
Maria Celeste Paiva, Assistente no Instituto Superior de Cién- 
ClAS/SOClAISS OMUGAS «aioe iicccssc obsess Gals ois tastevels Sulcus. 

27 

31 

37 

41 

43 

47  



   
° Os Museus em Cabo Verde 
Nélida Maria Rodrigues, Chefe de Divisao de Museus do Ins- 
tituto Nacional de Cultura de Cabo Verde ......... cc eeeeecccccccecceees 

A protec¢ao do Patrimdnio Cultural em Mocgambique e o pro- 
grama do Museu Nacional de Etnologia 
Paulo Soares, Director do programa do Museu Nacional de 
Etnologia, Nampula; Mocambique:.......52......4.62cccccc ce 

Museu Maritimo de Macau, realidade e perspectivas 
Manuel Bairrao Oleiro, Director interino do Museu Maritimo de 
IMAG AUR oer i rs eee ees ieee oe ey 

Aspectos das relagdes entre Portugal e Angola no dominio 
Museoldgico — As viagens de exploracao cientifica setecen- 
tistas 
Henrique Coutinho Gouveia, Professor Auxiliar do Departa- 
mento de Antropologia da Faculdade de Ciéncias Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa .....................00 

Bibliografia analitica da Museologia angolana 
Margarida Chorao de Carvalho, Técnica Superior do Institu- 
to: Pomnuigués. de MUSCUS | 6 ee ar 

Recolha e classificagdo de materiais etnograficos em paises 
africanos de lingua portuguesa 
José Medeiros, responsavel pelos projectos de apoio ao ar- 
tesanato da Guiné—Bissau e S. Tomé e Principe (Ministério 
do Emprego e Seguranga Social de Portugal) ...................... 

A situagao do Museu Nacional de S. Tomé e Principe 
Armindo Aguiar, Director Nacional da Cultura de S. Tomé e 
PrinGipees acct eee rea eee ya 

Coleccées africanas do Museu Dr. Santos Rocha 
Isabel Sousa Pereira, Directora do Museu Dr. Santos Rocha, 
FIQUCILa CacEOZ La ce ieee 

Uma experiéncia pedagogica com a comunidade africana de 
Setubal 
Ana Maria Duarte, Chefe de Divisao de Cultura da Camara 
Municipalide: Setubalec a ea 

Utensilios de preparacao de alimentos, do Sul de Mogambi- 
que, existentes no Museu Nacional de Arte de Maputo 
Boaventura Massiette, Técnico do Departamento de Museus 
da Direcgao Nacional do Patrimonio Cultural de Mogambique 

  

    

   

    

    

        

    

   
   

   

    

    

    

    

  

    

    
   
   

   

61 

65 

73 

77 

119 

147 

155 

161 

179 

  



* Que Museus para os paises africanos de lingua portuguesa? 
Maria Natalia Correia Guedes, Presidente da Comissao Portu- 
guesa do ICOM (Conselho Internacional dos Museus) ........... 

IV — Conclusées do ||| Encontro de Museus de Paises e Comuni- 
dades de lingua Portuguesa 3. 7 

V — Encerramento oficial do \I| Encontro. Palavras proferidas pelo 
Director Geral da Cultura da Guiné—Bissau, Dr. Wilson Barbosa 

VI— Documentacao complementar 

* Relatério de sintese dos «Ateliers» do Gana, Benim e Togo, 
organizados em Novembro de 1991 pelo Conselho Internacio- 
nal dos Museus, sob a presidéncia do Prof. Alpha Oumar Konare . 

193 

197 

201 

203 

 



  

 



  

 



 


