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SESSAO SOLENE DE ABERTURA 

Palavras proferidas por Alda Costa Chefe do Departamento de Museus da Direc¢ao 
Nacional de Cultura de Mogambique 

Mogambique e a cidade de Maputo tém o prazer de acolher, a partir de 

hoje, o V Encontro de Museus de Paises e Comunidades de Lingua 

Portuguesa. Iniciados em 1987, no Brasil, estes Encontros que ja se 

realizaram também em Portugal, Guiné-Bissau e Macau tém, desde 1989, 

envolvido os paises africanos e as comunidades falantes de portugués. A sua 

realizacgio tem sido responsabilidade das Comiss6es Nacionais do ICOM, 

Conselho Internacional de Museus e dos Ministérios da Cultura e seus sec- 

tores especializados ou Museus dos respectivos paises e tem contado com o 

apoio de diversos organismos e instituigdes que compreendem as vantagens 

do conhecimento miituo e da troca de ideias. 

Entendidos como oportunidades para promover o conhecimento do 

patriménio dos varios pafses, suas colecgdes, museus e praticas profissionais, 

foram também pensados como um espago que pudesse aglutinar a experién- 

cia museolégica dos varios paises e comunidades falantes de portugués. 

Materializar estes objectivos nao tem sido tarefa facil quer porque a urgéncia 

dos programas do dia a dia nao deixa tempo nem recursos para programas de 

intercAmbio quer porque sdo distintas as realidades dos referidos paises e 

comunidades. Situados num espaco geografico plural, sao miltiplas as reali- 

dades culturais onde nos inserimos e sao miltiplas as relagdes e integragdes 

a estabelecer se tivermos interesse no desenvolvimento dos nossos museus e 

da profissao. 

Quando, por proposta da Direcgo da Comissao Nacional Portuguesa do 

ICOM, Mogambique aceitou acolher o V Encontro de Museus e se empe-  



  

   
nhou, com a Comissio, na sua preparacdo e realizacio, fé-lo consciente da 
importancia que tém estes Encontros para aprofundar o conhecimento e es- 
treitar as relagdes profissionais neste espago cultural diverso em que a lingua 
portuguesa surge como trago identitario nas regides em que cada um dos nos- 
sos paises e comunidades se insere e também, principalmente, como deno- 
minador comum entre os paises e comunidades aqui representados. 

Mogambique tem poucos profissionais de museus e também poucos 
museus embora seja antiga a sua existéncia entre nds e sejam significativas e 
variadas as colecgdes conservadas em museus. Passos importantes tém sido 
dados e alguns dos nossos museus so conhecidos nacional e internacional- 
mente. Um pequeno grupo de profissionais possui j4 competéncia no campo 
da museologia e aplica praticas profissionais internacionais. Muito ha ainda 
para fazer no dominio dos museus e na preservagio e divulgacio do 
patrim6nio cultural e natural de Mocambique; por isso queremos ser melhor 

conhecidos, divulgar o trabalho que fazemos e alguns dos sucessos que temos 

alcancado, discutir os problemas que enfrentamos, apresentar novos projec- 

tos e idéias que talvez venham a ser realidade. 

Finda a sessao de abertura nesta sala (pela sua disponibilizaco os nossos 
agradecimentos as TDM), as sessGes de trabalho do V Encontro de Museus 
vao decorrer no Museu de Historia Natural, um museu com uma longa 
hist6ria ao servico da preservagio, investigacio e divulgacdo do patriménio 

natural de Mocambique. Iniciado em 1911, como uma dependéncia da Escola 
Comercial e Industrial local, o Museu Provincial como entao foi chamado, 
foi criado oficialmente em 1913 (Portaria 1095-A, de 9 de Julho). Tendo 

privilegiado, desde o inicio da sua actividade, a funcdo educativa, o Museu 

iniciou a fungdo de investigac&o a partir de 1949, quando o lugar de natu- 

ralista foi preenchido. Incentivou-se a partir dai o trabalho cientffico e o inter- 

cambio com outros museus e instituigdes relacionadas na regido e no mundo. 

A sua histéria conheceu momentos brilhantes e momentos de sérias dificul- 

dades, estando estes associados as dificeis condigdes em que se tem feito a 

construgéo da nac¢ao mogambicana. Actualmente vivendo um perfodo de 

grandes remodelagdes e beneficiagdes, ainda a decorrer, aceitou, mesmo 

assim, acolher-nos. Por essa disponibilidade, os nossos agradecimentos. 

Saudamos a presenga de colegas que j4 conhecemos de Encontros anteri- 

ores e com quem temos tido relagdes de trabalho e cooperacao, os colegas que 

nos visitam pela primeira vez e os que mais recentemente se juntaram 4 profis- 

séo. Uma palavra especial é devida 4 Direcgio da Comissaio Nacional 

Portuguesa do ICOM que, nao desistindo dos objectivos iniciais que nortearam 

a realizacdo destes Encontros, tudo tem feito para que eles se materializem. 

As exposig6es, as visitas a museus e a outros locais de interesse cultural 

  

  



que completam o programa das sess6es de trabalho visam proporcionar-vos 

um melhor conhecimento de Mocambique, dos seus museus e profissionais, 

dos inimeros desafios que enfrenta. Desejamos igualmente que, a partir dos 

dias em que vamos estar juntos e das experiéncias que vamos partilhar, pos- 

sam surgir novas formas e ideias para reforgarmos a cooperagdo e o inter- 

cambio entre nos. 
A todos os que nos apoiaram na realizagio deste Encontro, enderegamos 

Os nossos agradecimentos. A todos desejamos bom trabalho. 

 





    

    

Cidadania e direito a diferenca 

Palavras proferidas por Maria José Arthur, do Departamento de Arqueologia e 
Antropologia da Faculdade de Letras da Universidade Eduardo Mondlane, Maputo 

Sinto-me muito honrada com o convite para participar neste Encontro, 

mas é justo que vos advirta desde j4 que nao me distingo por qualquer tipo 

de autoridade na 4rea da museologia. Por isso, por favor, entendam esta inter- 

vengao como vinda de alguém fascinada pelos museus, por tudo quanto eles 

representam de celebragao do que ha de humano em nds, e que, por isso, tem 

algumas expectativas quanto ao que eles ainda podem vir a ser. Sera, talvez, 

um exercicio de cidadania. Este pode ser 0 ponto de partida. 

A cidadania de que falo é aquela que tem um cardcter mais inclusivo que 

exclusivo, e nao se baseia em leis que regulam quem pode ser nacional deste 

ou daquele pais e estabelecem os limites de intervengdo dos individuos no 

interior de uma colectividade. A cidadania a que me refiro, é aquela que con- 

cede a todos o direito de serem membros plenos de uma sociedade, de nela 

serem reconhecidos, tanto no que tém de semelhante aos outros, como no que 

tém de diferente. E a luta por essa cidadania que, quanto a mim, entre outros 

aspectos, da sentido as ciéncias sociais. Como ja foi dito antes, "a andlise 

critica do que existe assenta no pressuposto de que a existéncia nao esgota as 

possibilidades da existéncia e que, portanto, ha alternativas susceptiveis de 

superar o que é criticavel no que existe” (Santos, 1999, p. 21). 

A questo da diferenga ganha assim uma nova dimensdo, na medida em 

que hoje, na era das globalizagées, a ostentagdo de uma cultura universal e 

universalizante, € acompanhada pela proliferacgao de movimentos localizados 

que tém por finalidade a busca de referéncias identitarias. Nao subscrevendo 

O que j4 se converteu em padrio civilizacional hegem6nico, individuos do 

Norte e do Sul, homens e mulheres, lésbicas e homossexuais, cristfos e 

muculmanos, lutam pelo reconhecimento e pela valorizagao das caracteristi- 

cas que os diferenciam dos outros e que consideram como valores fundadores 

das suas identidades. Sao reivindicagdes pela aceitagao de modos de vida, de 

tradicdes e de deuses. 

Neste contexto, interessa ter como referéncia a maneira como a diferenca 

é tratada pelos poderes e saberes hegem6nicos na sociedade. Na realidade, a 

globalizac&o traz consigo uma falsa cultura mundial, que nada mais é que a 

imposig¢ao de culturas hegeménicas dos centros de poder. Ao ditar a exclusao 

do que nao se encaixa nos modelos culturais do Ocidente, esta-se a reduzir a 
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cultura dos "outros" ao estatuto do exético que, a ser preservada, servird para 
ilustrar uma realidade que se quer que seja passado. Os individuos e as cul- 
turas que nado se encaixam nos modelos culturais dominantes passam a ser 
vistos como reminiscéncias arcaicas, isolados do contexto mundial e inca- 
pazes de mudanga. Esta é uma perspectiva homogeneizante, redutora das 
complexidades presentes nessas sociedades. 

E assim que este tipo de reconhecimento da diferenga nao implica dig- 

nificagdéo, mas objectivacio. 

Outra maneira de gerir a diferenca pode ser 0 seu ndo reconhecimento. 

Diversos contextos sociais e politicos podem levar os poderes a destacar 

aquilo que é comum, a reinterpretar 0 passado e o simbélico, de modo a 

langar as bases para a construcao de comunidades coesas e unas. Assim assis- 

timos durante a luta de libertacéo nacional e apéds a independéncia em 

Mogambique. Estas légicas nao sfo, no entanto, necessariamente exclusivas 

da diferenga. A valorizagio do que existe de especifico nas culturas e nas 

sociedades, pode e deve servir para enriquecer a nac&o que se quer construir. 

Até porque a diferenga em si nao cria a discriminacdo, a interpretacdo que se 

faz da mesma é que pode estabelecer hierarquias, integrar as evidéncias do 

que € diverso e ordend-las de modo a determinar comportamentos e atitudes. 

E assim que a constatacao da diferenga se segue a interpretacdo da disseme- 
lhanga. 

Quanto a mim, mesmo se, como disse, esta opinido nao tem mais valor do 

que a de qualquer outro cidadao sem competéncias especiais na drea da 

museologia, os museus devem retratar e valorizar a multiplicidade presente 

na sociedade. Penso que se as ciéncias sociais procuram desvendar os princi- 

pios e valores que animam uma sociedade, através do estudo das suas pro- 

dugGes, materiais e espirituais, as suas transformagées, a sua histéria e as suas 

mestigagens, os museus possibilitam a compreensio do humano em toda a 

diversidade das suas manifestacSes no tempo e no espaco. 

Um museu é assim um lugar privilegiado onde este conhecimento pode 

ser difundido, alimentando deste modo uma reflexio fundamental sobre a 

diversidade cultural e a criatividade humana, e oferece a cada um a ocasiao 

para melhor conhecer as suas origens. Faz-nos penetrar mais facilmente em 

civilizagdes muito diferentes umas das outras. Assim concebido, é uma arma 

contra 0 racismo, 0 tribalismo e outras formas de exclusdo. Uma das missdes 

importantes dos museus é pois, facilitar a compreensio e 0 respeito entre pes- 

soas de culturas diferentes. 

Por outro lado, é importante que se realce o quotidiano, a interacgao entre 

Os agentes sociais, os pequenos gestos de que é constituida a vida e que re- 

velam, afinal, o mundo real. As evidéncias materiais pretendem dar conta do 
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mundo em que se vive, mas s6 adquirem todo o seu sentido a luz do contex- 

to; trata-se de restituir os seus usos e simbolos. O grande desafio sera conce- 

ber uma perspectiva dinamica, que nao encerre as culturas e as sociedades em 

moldes rigidos, impedindo que nos apercebamos das relagGes sociais, sempre 

em negociagdo, em que as pessoas estado inseridas. Um museu devera ser 

capaz de transmitir este sentido de mudanga, de constante transformacao, 

estabelecendo a ligacfo entre o passado, o presente e o futuro, através de uma 

abordagem nova e dinamica sobre as experiéncias humanas 

Esta sera talvez uma apologia a favor de um museu actuante, daqueles que 

dao voz aos marginalizados deste mundo e que contribuem para revelar as 

vivéncias do dia a dia, enriquecendo assim a humanidade através da afir- 

maca4o das multiplas maneiras de estar na sociedade e na vida. 

Nao posso deixar de falar concretamente das mulheres, cuja invisibilidade 

publica nao lhes permitiu, até ao momento, deixar marcas na hist6ria dos 

povos e na mem6oria colectiva. Os pequenos gestos, 0 trabalho obscuro 

investido na producao e reproducao familiar, nio podem passar sem registo. 

A maneira como sfo construidas as feminilidades e masculinidades sao tam- 

bém testemunhos deste tempo e devem ser preservados. A minha filha per- 

guntou-me outro dia e passo a citar, "Mae, estes ainda séo os tempos em que 

os homens mandam nas mulheres?". Infelizmente o que vemos fala por si. No 

inicio do século XXI, em Mocambique e no mundo, as mulheres continuam 

a ter menos oportunidades de acesso aos recursos, aos niveis de decisdo e aos 

deuses. Até as deusas femininas, ou tém estatuto menor, quase doméstico, ou 

entéo estao integradas num pantedo em que a hierarquia é dominada pelos 

deuses homens. 

Quero falar também dos povos cujas culturas séo cada vez mais margi- 

nalizadas, porque se encontram distantes dos centros de poder. Refiro-me aos 

povos de Mocambique, da Africa Austral e em geral do todo o Terceiro 

Mundo. As vivéncias, os comportamentos e também as suas expectativas, 

nao podem cair no esquecimento sob pena de estarmos a fundamentar visdes 

monoliticas e parciais da nossa histéria e das nossas sociedades. 

A preservacao e o registo do imaginario e das praticas desta era, sio um 

acto de dentincia da discriminagéo. Ajudam a desvendar os mecanismos 

pelos quais se produzem e reproduzem os sistemas de dominagao. Deuses e 

deusas, homens e mulheres, convivemos afinal no mesmo espaco, buscamos 

com 0 mesmo empenho a felicidade e um lugar neste mundo. S6 nos restam, 

pois, duas solucdes. A diferenga pode servir para nos langar numa solidao 

extrema, em que cada um fica do seu lado a esgrimir competéncias e vanta- 

gens. Ou entfio podemos fazer com que a exaltagao da diferenca ajude a 

realcar o que de melhor existe em cada um de nds, de modo a valorizar a 
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nossa criatividade, a nossa comum pertenga 4 raga humana. 

A celebragao da diversidade e da riqueza das respostas que os diferentes 

povos deram aos seus problemas fundamentais, é essencial fio contexto do 

desenvolvimento humano na sua acepgio mais lata. E por isso importante 

conceber um museu como um espaco onde se possa expressar a necessdria 

busca de uma unidade na diversidade, da esséncia do que une todos os ho- 

mens e mulheres no mundo, para além das suas diferengas (Necker, 1996). 

Referéncias: 

NECKER, Louis (1996) - "Nouveau musée: espoirs renforcés!" 

(Editorial). In: Totem, 15, fév.-juin. 

SANTOS, Boaventura de Sousa (1999).- "Porque é tao dificil construir 

uma teoria critica?". In: Travessias, 1. p. 21-38. 

  

    

  

    

  

   

     



Palavras proferidas por Sua Exceléncia o Vice-Ministro da Cultura de Mocgambique, 

Luis Covane 

E com particular satisfago que, em nome do Governo da Republica de 

Mogambique, me dirijo a todos os convidados a esta sessdo, aos participantes 

e a todos os que tornaram possivel, através de patrocinios e através do seu tra- 

balho, este Encontro. 

A diversidade representada nos Encontros de Museus de Paises e 

Comunidades de Lingua Portuguesa proporciona certamente amplas possi- 

bilidades de debate e um espaco privilegiado de reflexdo sobre as multiplas 

facetas da diversidade cultural e do papel que os museus desempenham ou 

podem desempenhar e que é 0 tema central deste Encontro. 

Mogambique é um pajfs multicultural e multilingue onde coexistem varias 

culturas e varias linguas e onde ha espaco para aceitar e explorar esta diver- 

sidade. Pode ler-se no programa do Governo: "A multiculturalidade da 

sociedade mocambicana expressa uma grande riqueza de valores humanos. 

Do reconhecimento dessa diversidade, das particularidades de cada grupo e 

do seu papel na constituigio do todo, depende a afirmacgio da mogambi- 

canidade." Por isso o Ministério da Cultura sente-se honrado por ter apoiado 

a realizagdo deste Encontro onde serao debatidas estas quest6es e aprofunda- 

do o conhecimento ja existente entre os profissionais e os museus dos paises 

e comunidades aqui representados e onde surgirio com toda a certeza novas 

ideias e possibilidades de trabalho comum. 

Aproveito a oportunidade para partilhar convosco um pouco da histéria 

dos museus em Mocambique e para vos falar de algumas das ideias e projec- 

tos que temos em relagio a este sector. 
Os Museus sao antigos em Mocambique. Desde as primeiras coleccdes 

iniciadas ainda nos fins do século XIX na Ilha de Mogambique, a ent&o ca- 

pital, 4 criagdo dos primeiros museus (hoje, o Museu de Histéria Natural, em 

Maputo, e o Museu de Geologia, em Manica) nos primeiros anos deste sécu- 

lo, As novas iniciativas de criagdo de museus que ocorreram entre a década de 

40 e 70 em varios pontos do pais (na ex-Lourengo Marques, em Nampula e 

na Ilha de Mocambique) e até as realizagdes do perfodo pés-Independéncia, 

muitos anos se passaram. 
Apesar da antiguidade de alguns dos nossos museus, da criagdo de novos 

museus como 0 Museu da Revolucao (1978), o Museu Nacional da Moeda 

(1981) e o Museu Nacional de Arte (1989) em Maputo e do desenvolvimen- 
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to de novas colecgées e de varias iniciativas de museus locais, varias dificul- 

dades travaram o crescimento do sector. A falta de pessoal com formagio 

museoldégica, as enormes caréncias para a satisfacao das exigéncias basicas 

do funcionamento moderno dos museus e suas multiplas fungGes, a falta de 

recursos para significativos investimentos, a articulacdo deficiente entre as 

varias estruturas de tutela e os problemas de varia ordem vividos pelo pais 

s4o algumas das razGes para essa situacao. A partir dos finais da década de 

80 e, em particular, fruto de um programa de cooperacfo com a Suécia (que 

conta hoje com varios parceiros da cooperagao internacional aqui presentes), 

iniciou-se um programa de desenvolvimento dos museus sob a direcgdo do 

Ministério da Cultura que continua até hoje e que comegou ja a alterar a situ- 

acao existente. Varias acgdes de formacao foram realizadas, melhoramentos 

diversos tiveram lugar em diferentes museus, novos projectos foram inicia- 

dos como por exemplo a transformacgéo do Museu Regional existente em 

Museu Nacional de Etnologia em Nampula, desenvolveram-se os contactos 

profissionais quer a nivel regional quer a nivel internacional, muitos projec- 

tos estéo em curso. Ao mesmo tempo, tem vindo a desenvolver-se a ideia de 

que a responsabilidade pela preserva¢ao do patriménio nao é apenas do orgao 

governamental que tem a seu cargo o pelouro da Cultura e tem-se assistido a 

numerosas iniciativas visando a realizacdo de inventarios, a constituicao de 

colecgdes, a criacio de museus. Permito-me, neste contexto, destacar as 

Telecomunicacées de Mocambique que, desde ha varios anos vém consti- 

tuindo uma importante colecg4o de arte, realizando a Bienal TDM e que pro- 

jectam actualmente a criagéo de um Museu de Arte Contemporanea. 

Apesar dos resultados ja alcangados e das varias iniciativas existentes 

quer dos 6rgios estatais e instituigdes ptiblicas quer de diferentes sectores e 

forgas sociais e mesmo de cidadaos individuais tais como Chissano e 

Malangatana visando a preservacéo da meméria, considera-se que muito ha 

ainda para fazer e que apenas uma pequena parte do patriménio cultural e 

natural esta representada nos museus existentes ou em projecto. O numero de 

museus actualmente existentes, o pessoal profissional, a capacidade dos 

museus e as actividades neles realizadas so insuficientes dadas as imensas 

necessidades de preservacio. Se o nosso patriménio natural e humano se 

alterar e desaparecer sem que alguns testemunhos desse patrimdénio sejam 

preservados, os cidadéos mocgambicanos ficaraéo privados de lagos impor- 

tantes com o seu passado e o seu presente em mudanga. A compreensao 
daquilo que os rodeia (passado e presente), 0 respeito por si préprios, 0 seu 

sentido de orgulho e identidade ficara mais pobre. 

Num pais como Mogambique (e naturalmente também nos varios paises 

aqui representados) em que os ambientes natural e humano estéo a mudar 

16 

 



a
 

muito rapidamente e em que as profundas mudangas sociais nao permitem os 

tempos necessdrios para adaptacdo, os museus assumem particular relevan- 

cia. Por essa razao, através da sua politica cultural, o Estado encoraja a cri- 

acao de novos museus e de outros tipos de museus ainda nao existentes em 

varias partes do territério nacional, iniciativa quer de entidades ptiblicas quer 

de entidades privadas. Ao mesmo tempo, visando melhorar a articulacgao 

entre os varios intervenientes e o funcionamento profissional dos museus, o 

Ministério da Cultura, a quem cabe a definig&io e coordenacio da politica 

nacional de museus, definiu as condi¢édes para o aperfeicoamento do nivel da 

actividade dos museus em todo 0 pais e as condigées para o estabelecimen- 

to, gestao, funcionamento e continua adequacao dos museus as mudangas da 

sociedade. 

A politica nacional de museus deve aplicar-se a todos os museus ou 

servicos relacionados existentes ou que venham a existir e que preservem, 

investiguem e exponham para o ptblico o patrimdénio cultural e natural 

mocambicano a nivel local, regional e nacional, independentemente da sua 

tutela. Fazer aplicar e desenvolver a politica nacional de museus necessita da 

colaboracéo de todos. Criar museus, fazer desenvolver museus, incentivar 

cada vez mais os cidadaos a participar na preservacdo do seu patrimonio nao 

é mais do que uma das formas de fazer cultura, de dar expressao 4 cultura, 

uma necessidade humana tao fundamental como outras. As responsabilidades 

do Estado neste dominio nao oferecem discussio mas é necessdério manter 

uma discusséo permanente, a cada momento, sobre o papel da cultura e a 

fungao dos museus na sobrevivéncia do pais, a todos os niveis na sociedade 

€ necessariamente nas negociacgdes dos programas de desenvolvimento, 

mesmo nas condigées dificeis em que construimos Mogambique. 

Aproveito a presenga de V. Exceléncias, participantes, senhoras e se- 

nhores, para pedir a vossa colabora¢4o neste sentido. Aos participantes neste 

V Encontro desejo debates estimulantes sobre 0 tema que se propdem tratar 

e no sentido do aprofundamento do conhecimento mituo e de novas ideias 

para o desenvolvimento dos museus e da cultura nos nossos paises. 

Declaro solenemente aberto 0 V Encontro de Museus de Paises e 

Comunidades de Lingua Portuguesa. 
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10. 

II 

REPORTAGEM FOTOGRAFICA DO V ENCONTRO 

Sessao de Abertura no anfiteatro das TDM, usando da palavra o Vice- 
-Ministro da Cultura de Mocambique, Dr. Luis Covane. 

Sessao de abertura no anfiteatro das TDM. Aspecto parcial da mesa da 
Presidéncia. Da esquerda para a direita: Luis Covane, Paula Victor, 

Teresa Fu, Victorine Soumah. 

Sessdo de abertura no anfiteatro das TDM. Aspecto parcial da mesa da 
Presidéncia. Da esquerda para a direita: Alberto Aratijo, Alda Costa, 
Natalia Correia Guedes. 

Sess4o de abertura no anfiteatro das TDM, usando da palavra Maria 

José Arthur. 

Mesa da presidéncia durante uma das Sessdes que decorreram no 

Museu de Histéria Natural. 

A mesa presidida por Benedito Brito Joio, de Mocambique, ladeado 
pelo Pe. Avinashe Rebelo, de Goa, e Sara Teixeira, cooperante por- 

tuguesa em Mogambique, durante a comunicacao de Isabel Pereira, 
Directora do Museu de Aveiro. 

A mesa presidida por Lucilia Chuquela, de Mocambique, ladeada por 
Victorine Soumah, da Guiné Bissau, no uso da palavra, e Alberto 

Aratijo, representante de Timor. 

Aspecto da assembleia durante uma Sess#o no Museu de Histéria 

Natural. Na primeira fila Augusto Cabral e Inés Nogueira da Costa. 

Sessdéo de encerramento presidida por Alda Costa, Chefe do 

Departamento de Museus da Direccgio Nacional de Cultura de 

Mogambique, e Natalia Correia Guedes, Presidente da Comissio 

Nacional Portuguesa do ICOM, durante a leitura das Conclusées por 

Julieta Massimbe. 

Jantar oferecido por Sua Exceléncia o Ministro da Cultura, que se fez 

representar pelo Senhor Director Nacional de Cultura, Esteves 

Camacho, ao centro e ladeado por Joao Schwalbach, Natalia Correia 

Guedes, Alda Costa e Augusto Cabral (director do Museu de Histéria 

Natural, onde decorreu o Encontro). 
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Et. 

12; 

13 ado. 

17 a 20. 

21 a 24. 

258 25. 

29. 

30. 

  

   
Ante-estreia do espectdculo “Raizes, Globalizagao e Desafios”, pela 

Companhia Nacional de Canto e Danga, no Cine-Teatro Africa, ofere- 

cido aos participantes do V Encontro. 

Espectdculo na Fortaleza de Maputo, com um grupo de danga (TUFO) 

de Nampula, integrado na inauguracao das Exposigdes que constaram do 

programa. 

Aspectos do Museu de Histéria Natural do Maputo, onde decorreram 

as Sessdes do V Encontro. 

Aspectos do Museu Nacional da Moeda, Maputo, visitado pelos par- 

ticipantes do V Encontro. 

Aspectos do Museu Nacional de Arte, Maputo, visitado pelos partici- 

pantes do V Encontro. 

Aspectos do Museu Nacional de Geologia, Maputo, visitado pelos par- 

ticipantes do V Encontro. 

Museu da Revolugaio, Maputo, visitado pelos parti-cipantes do V 

Encontro. 

Galeria de exposi¢ao na Casa do Artista Plastico malangatana, visita- 

do pelos participantes do V Encontro. 
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1. Museus, patrimonio e desenvolvimento 

Joaquina Soares 

Directora do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setibal, Portugal 

"Heritage plays a central and crucial role in the construction of the 

symbolic domains at the very heart of social life". 

(Graham et al., 2000, p. 41) 

Museus e mediagao sociocultural: novos desafios 

Sabemos que hoje é amplo o espectro de experiéncias e afirmagées de 

caracter museoldgico, mais ou menos institucionalizadas, e que essa diversi- 

dade de situagdes veio enriquecer consideravelmente o debate sobre a 

matéria. A uma concepcio de patriménio museolégico fixista, de contornos 

relativamente rigidos, sobrepds-se uma viséo dinamica e plural. Cada ge- 

ragdo e regido definem as suas prdéprias "cartas de patriménio". 

Muitos museus modernistas fundaram as suas bases programaticas na 

ordem e na ideia de progresso. Compuseram narrativas lineares, seguros de 

uma verdade Unica, iludiram os conflitos de interesses, as clivagens de 

sociedades estratificadas, a exclusdo social, sob a capa de uma abordagem 

homogeneizadora da realidade. Actualmente, e disso depende a vitalidade da 

instituicao museolégica, o museu deverd abrir-se 4 multivocalidade; o seu 

discurso deverd ser deliberadamente interrogativo e abrangente, dando lugar 

a apropriaco e a subversao, permitindo a maior heterogeneidade possivel de 
interpretacdes. O museu, em termos gerais, deverd ser no futuro imediato um 

espaco optimizado para o didlogo intercultural, um lugar, por exceléncia, do 

exercicio da cidadania. 

No contexto regional, é responsabilidade do museu intervir activamente na 

transformagao dos recursos naturais e culturais, em heranga cultural, em refe- 

réncias histéricas e estruturas simbdlicas e identitdrias. Sublinhe-se que a he- 

ranga cultural, como nds a entendemos, constitui uma criagao do Presente que 

inclui a nossa prépria visdo do Passado e que, assim, nos projecta no futuro 

desejado. A fase da intervencéo museoldgica caracterizada pela criagio e 

reprodugao de significados, ou seja, pela investigagéo, que antecede a 

exposi¢do ou a fase propriamente de comunicacio, de interacc4o com o publi- 

co, 6, quanto a nds, a actividade motora do museu. Um museu que nao realize 

investigagdo corre o risco de se transformar, rapidamente, num corpo sem 

vida. Como diz Jonathan Bowen "L'investissement majeur pour l'avenir réside 

dans une exploration efficace et créatrice du savoir" (Bowen, 2000 : 7). 
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Cada vez mais, sio exigidos aos museus regionais além do desempenho 

das suas fungdes especfficas de inventario, conservagdo, pesquisa e divul- 

gaco, a pratica da interdisciplinaridade, a intervenc4o nas problematicas que 

interessam o desenvolvimento da regiio; em suma, acgdes que ultrapassam 

largamente o dominio restrito das colecgdes e se estendem ao territério 

regional, espago onde se constroem e reconstroem, por exceléncia, as her- 

angas culturais: objectos contextualizados, legados imateriais, lugares e pai- 

sagens dotados de significados histéricos, estéticos, éticos, experimentados 

pela populacao como simbolos de coes&o social e de permanéncia. Do museu 

esperam-se 0 registo, o estudo, a conservacao, mas também a mobilizagao 

dos bens culturais a favor do bem-estar social e do desenvolvimento 

endégeno e sustentavel. Nesta perspectiva, o museu regional deverd ser um 

agente social decisivo no planeamento e ordenamento do territério, na cri- 

aciio de consensos e na resolucao de conflitos entre projectos de pendor eco- 

nomicista e a conserva¢ao do patriménio. 

Sintetizando esquematicamente e adaptando a proposta de McLean 

(1998), podemos desagregar a intervenc4o social do museu contemporaneo 

em quatro estddios principais: regulagdo (organizacao das materialidades, 

procedimentos, normas e convengdes, coordenagao); producdo (inventari- 

acdo, classificagio, conservacao e restauro, fases laboratoriais do processo de 

investigacao); identidade/representacdo (fase final do processo de produgaéo 

de conhecimentos e significados, criac&o cultural, construgdo das narrativas 

identitérias, da simbdélica que permita o reconhecimento da singularidade 

regional e garanta a sua apreensdo pela populacao); consumo (fase de apre- 

sentacdo e/ou "venda" ao publico dos produtos e servigos do museu, através 

de processos de apropriac&o e resisténcia; de participagdo e interacc4o dos 

publicos com a realidade museoldgica). 

Patrimonio e valor econémico 
"(...) preservation and development are typically seen as opposites" 

(Graham et al., 2000, p. 154). 

Uma das maiores dificuldades em enquadrar e justificar a conservagdo dos 

bens culturais resulta do facto de ser, por enquanto, dificil ou mesmo impos- 

sivel medir cabalmente a sua participagfo na criagdo de riqueza, mesmo de 

forma agregada, a escala nacional. As estatisticas nao isolam o sector cultu- 

ral; a fileira produtiva da actividade turistica nio desagrega as receitas pro- 

duzidas pelo turismo cultural. 

Os efeitos catalisadores dos bens culturais na actividade econdmica, seja 

sob a forma de museus, de monumentos, de sitios arqueoldgicos ou de outros 

patrim6nios, sao considerados significativos, mas dificilmente mensurdveis 
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    na actividade comercial, hotelaria e restaurag4o, criagdo de emprego em 

servicos diversos, recuperacao de antigos oficios, técnicas e desaprendidas 

tecnologias, revitalizacgao de centros e bairros hist6ricos, no desenvolvimen- 

to rural. No entanto, a heranca cultural é j4 entendida como recurso econdémi- 

co (Fig. 1), cujos rendimentos directos sio largamente ultrapassados pelo 

valor global que gera. 

O crescimento, sobretudo a partir dos anos 80, da chamada indistria do 

patriménio muitas vezes associada ao uso e abuso de sitios hist6ricos, arque- 

oldgicos, geomonumentos e outros, desencadeou uma onda de contestagao 

face a esta descaracterizacao da heranga cultural, face 4 criagao dos chama- 

dos ndo-lugares. A par destes cendrios de vulgarizacdo dos bens culturais, 

existem exemplos de sucesso na interface desenvolvimento econdémico/revi- 

talizacéo cultural. O museu de Groningen, no NE da Holanda e o de 

Guggenheim, em Bilbao, ilustram o papel motor que a heranga cultural e a 

cultura em geral podem desempenhar na elevagao da qualidade de vida, na 

renovacao do sentido de cidadania, no crescimento dos indicadores socio- 

econémicos do desenvolvimento em dreas que vinham mostrando desem- 

penhos econdmicos e sociais abaixo das respectivas médias nacionais. 

O debate em torno da avaliagéo econémica da heranga cultural, enquanto 

recurso turistico, manifesta-se no nosso pais em surdina, na auséncia, por um 

lado, de uma generalizada consciencializacio dos agentes turisticos para as 

potencialidades dos bens culturais e responsabilidades que o seu uso acarreta, 

e, por outro, no afastamento das instituigdes e profissionais do Patriménio 

relativamente aos processos de "comercializagaio" desses recursos. No que 

concerne a esta problematica, é imprescindivel dilatar a discusséo e nao 

perder de vista a histéria da galinha dos ovos de ouro. 

Talvez por dificuldades nesta instancia de didlogo, a nossa interven¢ao 

museoldgica optou, decididamente, pela valorizagdo da heranga cultural nos 

dominios da investigaco e da educagao, sublinhando o seu papel nos proces- 

sos de evolucaio e mudanga e nos mecanismos de sociabilizagao, ao servigo 

de uma politica de desenvolvimento sustentavel e globalmente conserva- 

cionista. A dimensio cultural é tao intrinseca ao ser humano como a biold- 

gica; a nossa espécie necessita de ambas para sobreviver. Como € sabido, par- 

tilhamos com os chimpanzés 99% do nosso material genético. Porém, na 

pequena diferenca que nos separa daqueles, abre-se uma incomensuravel dis- 

tancia suscitada pela criagao cultural. Com efeito, foi esta que fez emergir a 

primeira forma de vida com capacidade para produzir uma realidade nova, 

externa 4 sua existéncia bioldgica. 

Guardamos os nossos cédigos genéticos no ADN e inscrevemos os nos- 

sos cédigos culturais no Patriménio Cultural. Nao podemos prescindir das 
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   condigGes biofisicas que suportam a nossa existéncia, nem dos nossos regis- 
tos identitdrios e culturais, através dos quais nos consciencializamos de nés 
mesmos e do meio envolvente, nos adaptamos e inovamos, vencendo os 
desafios da sobrevivéncia e do desenvolvimento (Fig. 2). 

Museus e desenvolvimento regional: 0 caso do MAEDS 
O Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setubal (MAEDS), 

fundado em 1974, foi o primeiro de uma série de novas instituigdes muse- 
oldgicas criadas por iniciativa do novo poder local. 

Em 26 anos de existéncia, o MAEDS logrou realizar uma efectiva implan- 
taco a escala regional; constitui uma instancia de representagao da popu- 
lagéo do Distrito de Settibal para a qual e com a qual tem elaborado as 
grandes narrativas explicativas das origens e do devir histérico. Estas foram 
rapidamente apropriadas e integradas na matriz ideol6gica comum. Uma teia 
de relagdes cognitivas e afectivas liga a populacdo regional ao seu museu. 
Esse relacionamento inicia-se na idade escolar. Acgdes de formacio, ateliers, 
workshops, seminarios, cursos, enformam "as rotinas, sempre renovadas", do 
Servigo Educativo do Museu. 

Apesar da vitalidade deste servico, o sector mais dindmico e inovador do 
MAEDS, através do qual se produz conhecimento e se realizam projectos de 
desenvolvimento em parceria com outros agentes sociais, € o Centro de 
Estudos Arqueoldgicos (CEA), dirigido pelo Arqueélogo Carlos Tavares da 
Silva. Da extensa actividade deste sector do museu, destacamos, a titulo de 
exemplo, dois programas de pesquisa plurianuais, em curso, e uma acgao 
recente de salvamento arqueoldgico, que ilustram bem as implicacées soci- 
ais, econdmicas e culturais da actividade do CEA no contexto regional. 

Arqueologia urbana de Settbal. Recriar as memérias da cidade 
Desde a fundagao, o MAEDS dirigiu a sua atenciio para a heranga arque- 

oldgica e histérica sedimentadas no Centro Histérico de Settibal, conceben- 
do um programa integrado de Arqueologia Urbana. A operacionalizagao 
desse programa ocorreu em estreita associacio ao planeamento e gestio 
urbanisticos da autarquia e pautou-se pelo acompanhamento sistematico das 
obras de renovacao urbana. 

Duas escavagées arqueoldgicas, realizadas em 1979 e 1980, foram déciat? 
vas para a discussao sobre o futuro dos vestigios arqueoldgicos de Settibal e 
para a apropriagao pela comunidade setubalense da sua histéria impressa no 
subsolo da cidade. A arqueologia desceu 4 rua (Fig. 3), inspirou conversas de 
café, espectaculos de teatro, artigos de jornal. De alguma forma, a arqueolo- 
gia urbana, nomeadamente através da recuperacio da memoria da Setibal 
romana (Fig. 4), fundou um espago de participag4o, ou seja, um forum de 
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cidadania. Progressivamente, a arqueologia urbana foi-se autonomizando e 

enraizando; da baixa comercial de Setiibal nasceu o Centro Histérico, espaco 

das memérias da cidade, integrador dos distintos grupos sociais, matriz 

arqueologicamente materializada e simbolicamente testemunhada de um 

Passado comum, de uma identidade hist6rico-cultural inconfundivel. 

Em 1985, o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Settbal 

organizou o I Encontro Nacional de Arqueologia Urbana que marcou uma 

viragem na pratica da actividade arqueolégica em espacos urbanos no nosso 

pais, até ai desenvolvida de forma esporddica e em raras cidades. 

Em 1986, o MAEDS descobre 0 nticleo mais antigo da ocupacao humana 

de Settibal, um povoado do final da Idade do Bronze cuja actividade motora 

fora 0 comércio com os mercadores fenicios da area de Gadir. Um novo pa- 

radigma sobre as origens de Settibal foi elaborado, a sua histéria recuou até 

ao séc. VIII a. C.. 

De forma sistematica e profissionalizada, o MAEDS continua o seu pro- 

grama de investigacao sobre as preexisténcias de Settibal. A cidade enquan- 

to objecto arqueolégico é entendida como um todo org4nico e dinamico no 

qual diversas aglomeragG6es se foram depositando, no solo e na memGria das 

populagées, sujeitas 4 accao dos mecanismos antagénicos de destruicéo e 

integracdo. O rejogo da heranga cultural em cada nova configuracio urbana 

constitui um dos temas mais aliciantes da investigaciio, a par da discussio em 

torno da problematica da especificidade do dominio no que concerne as 

relacGes entre cultura material, comportamento humano e inovacdo em meio 

urbano. Em cada momento histérico é exigida 4 Arqueologia a producao da 

sintese e dos discursos através dos quais 0 Passado da cidade pode ser social- 

mente apropriado. 

Operacao Sado: um projecto luso-francés 

A linha de investigacgao dedicada ao Sado na Antiguidade vem a ser 

desenvolvida pelo MAEDS e Missdo Arqueolégica Francesa em Portugal 

(estreitamente ligada 4 Universidade de Bordéus), desde a década de 90 e 

prosseguira até 2002. No seu 4mbito, sitios da maior importéncia para a 

Arqueologia nacional e para o conhecimento da romanizacao do SW da 

Peninsula Ibérica foram escavados, estudados e encontram-se actualmente 

disponiveis enquanto recursos educativos ¢€ turfsticos da Reserva Natural do 
Estuario do Sado. 

O estudrio do Sado foi o maior centro de produgio de salgas de peixe 

peninsular durante a colonizacao romana, com a fase de apogeu no séc. II d. 

C.. De entre as estagdes arqueolégicas intervencionadas no Ambito da referi- 

da linha de investigacio, importa assinalar 0 complexo de produgao de 

preparados piscicolas de Trdia e o centro oleiro da época romana da Herdade 
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    do Pinheiro que fabricou sobretudo Anforas, destinadas 4 embalagem de sal- 

gas de peixe, entre os sécs. le IV d. C. 

O contributo mais relevante deste programa consistiu na descoberta, 

escavacao e estudo da primeira feitoria fenicia identificada na fachada atlan- 
tica peninsular (Fig. 5). Fundada ex-nihilo por mercadores fenicios oriundos, 

provavelmente, do circulo do estreito de Gibraltar, no séc. VII a. C., denun- 

cia claras afinidades com a patria fenicia nao sé no que respeita 4 cultura 

material mével, mas também no que concerne A arquitectura, com nitidos 

paralelos no Mediterraneo oriental (faixa sirio-palestina). 

Intervencao arqueolégica de emergéncia no povoado neolitico de Vale Pincel I 

(Sines) 
Dar resposta aos problemas que resultam do conflito de interesses entre 

salvaguarda dos bens culturais e grandes obras urbano-industriais tem sido 

um dos objectivos da acgéo do MAEDS. 

De Abril a Junho do corrente ano, realizimos uma escavacdo arqueolégi- 

ca de emergéncia no extenso povoado do Neolitico antigo de Vale Pincel I, 

com ca. 7500 anos (Figs. 6, 7). Esta escavacao de salvamento incidiu sobre 

uma drea de aproximadamente 1 ha, que viria a ser afectada pelo programa 

das obras de instalacao, no porto de Sines, do terminal de gas natural lique- 

feito. A esta intervencio de campo seguem-se os trabalhos de classificagao, 

inventdrio, conserva¢ao, andlises laboratoriais e estudo dos milhares de re- 

gistos proporcionados pela escavacao. No final de 2001 deveré ficar conclui- 

da a monografia do mais extensamente habitat escavado do Neolitico antigo 

do Sul de Portugal. No seu conjunto, esta operacao de salvamento foi orga- 

mentada em cerca de 50 000 contos e suportada financeiramente pela empre- 

sa, dona da obra, a Transgds Atlantico. Na fase de negociagGes, o Instituto 

Portugués de Arqueologia desempenhou um papel relevante. A Camara 

Municipal de Sines, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina e a Administracao do Porto de Sines dispensaram importante apoio 

logistico, que em muito contribuiu para o bom éxito dos trabalhos de campo. 

O exemplo de arqueologia de salvamento referido retira credibilidade aos 

argumentos dos que defendem que o patrimdnio é inimigo do progresso. 
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TOTAL Teatro Patriménio Cinema e Audiovisual Cotes incest 

Pais Ne % N° % N° % N° % N° % 

Alemanha} 615.000 1,56 100.000 0,25 80.000 0,20. 75.000 0,19 170.000 0,43 

Austria oS =a — = =_ _ 3.681 —_ _ _ 

Bélgica 37.445 0,91 12.400 0,30 10.970 0,26 7.590 0,18 6.485 0,15 

Dinamarca} 26.000 1,10 _ _ 2.900 0,12 5.303 0,22 _— _ 

Espanha 177.000 1,10 42.400 0,26 20.000 0,12 38.600 0,23 72.000 0,44 

Finlandia 26.050 1,09 9.060 0,37 8.560 0,35 7.025 0,29 1.971 0,08 

Franca 284.500 1,13 160.000 0,63 59.000 0,23 27.000 0,11 38.500 0,17 

Grécia _ _ - _ _ ms _ — — _ 

Holanda 92.672 129 35.000 0,49 15.961 0,22 16.111 0,23 22.500 0,30 

Irlanda 12.950 0,90 6.150 0,41 1.500 0,10 3.500 0,27 1,800 0,12 

Itélia 262.000 1,16 104.000 0,46 36.413 0,16 87.000 0,38 34.000 0,15 

Luxemburgo _ — _ _ - _ 747 —_ — _ 

Portugal 25.044 0,52 12.000 0,24 4.000 0,08 6.544 0,13 2.500 0,05 

Reino Unido} 396.720 1,44 90.100 0,32 71.000 0,25 91.000 0,32 20.200 | 0,08 

Suécia 53.657 1,36 33.000 0,83 3.500 0,08 10.907 0,27 3.500 0,08 

Fonte: GREFFE, X.: La gestion du p ine culturel. Anthropos E ica, Paris, 1999.      
     Fig. 1- Emprego cultural na Unido Europeia (Seg. Devesa Fernandez, 2000).



    

  

  

  
SER HUMANO = NATUREZA E CULTURA 

    

GENOMA 

  

  

PATRIMONIO CULTURAL 
  

  

POLITICA DE SUSTENTABILIDADE 

GLOBALMENTE CONSERVACIONISTA       
DESAFIOS COLOCADOS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

: | 
  

I 

VERTENTE BIOFISICA 

| 

VERTENTE CULTURAL 
  

. Descobrir novas fontes energéticas 

. Encontrar respostas para a crise ambiental: 

. deplegao da camada de ozono; 

. perca de biodiversidade; 

. reducdo dos recursos hidricos; 

. degradac&o dos solos araveis, 

. poluigao dos oceanos, 

. destruigao das florestas equatoriais; 
. aquecimento do planeta. 

. Criacgéo de uma estrutura mundial de gestio 
biental (Org. Mundial do Ambi 
  

  .Re hecii e ¢ao dos 
patriménios naturais 

Impl Ao e banalizacao da politica   

dos 3 RRR (reduzir, reutilizar, reciclar)       

. Conservagao do patriménio cultural enqto 
memoria e criacéo de conhecimento nos 

dominios: 

-equilibrio demografico-ecologico — politicas 

demograficas; 
. sociabilidades e cidadania; 
. dispersao dos conflitos e solidariedade; 
. ética e politica; 
. culturalizacao das paisagens. 

. Mobilizacao do patrimoénio enquanto recurso 

econdémico: 
. criagdo de emprego; 
. criagdo de fluxos turisticos; 
. produgées cult. e simbolicas; 

. educagao e lazer. 

  

Fig. 2 - Para uma avaliagao do Patriménio. 

    
  

Fig. 3 - Aspecto das escavacGes arqueolégicas realizadas, em 1980, na Praga de Bocage, 

em Settibal. Na base da sequéncia estratigrafica identificou-se uma unidade de 

producio de salgas de peixe, construfda nos finais do séc. I d.C. 

 



      

    

    

      

Fig. 4 - Oficina de preparados piscfcolas da época romana, na Travessa de Frei Gaspar, 

em Settibal: 1 - Aspecto da escavaciio arqueoldgica realizada em 1979; 2 - Vista 

actual da mesma estrutura romana, conservada e aberta ao ptiblico nos baixos do 

ediffcio da Regiao de Turismo da Costa Azul. 

  

Fig. 5 - Vista aérea do paldcio-feitoria de Abul construfdo no séc. VII a. C.. Adossado 

aquele conjunto e instalado no fosso que o rodeou, pode observar-se, no lado 

direito da foto, uma olaria de Anforas do perfodo romano. 
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Fig. 6 - Povoado do Neolitico antigo de Vale Pincel I (Sines). Aspecto das escavacGes de 

salvamento ocorridas em 2000. 

  

Fig. 7- Vale Pincel I. Estrutura de combustéo de tipo muito 

comum neste povoado (fossa de planta subcircular, repleta 

de seixos rolados, usados como acu-muladores térmicos). 

49  





2. Inhambane: O museu regional e a comunidade hindu 
Candido Teixeira 

Universidade Pedagégica, Mogambique 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, de uma maneira geral, 4 comu- 
nidade hindu de Inhambane, que me facultou os dados mais importantes para 
a elaboragéo desta comunica¢gio, em especial ao Senhor Tulcidds 
Lacamichande ("Guimesseriana")” que, com a maior boa vontade me con- 
cedeu varias entrevistas®. 

Ao Museu Regional de Inhambane, os meus agradecimentos pela cedén- 
cia do material recolhido pelo Sr. José Vasco Timéteo® e ao Departamento 
de Museus do Ministério da Cultura, a oportunidade da participagao no "V 
Encontro de Museus de Paises e Comunidades de Lingua Portuguesa”. 

A minha comunicacio pretende inserir-se num dos objectivos deste 
Encontro: "Promogao e divulgagao da diversidade cultural através da va- 
lorizag&o das varias culturas existentes, suas diferengas e complexidades". 

E lugar comum afirmar que 0 nosso pais é um mosaico com variadas 
tonalidades, consequéncia da sua histéria e dos seus principios politicos. E 
exemplo do que acabo de afirmar a cidade de Inhambane” e 0 seu tecido 
sécio-cultural; no entanto, serd indispensdvel que se reunam as condicdes 
para que se apresente coerentemente esta realidade, nao sé as geracdes mais 
novas, como a todo aquele que pretenda compreender a realidade mogambi- 
  

 Tulcidas Lacamichande reside em Inhambane desde 1950, depois de ter permanecido qua- 
tro anos em Xai-Xai e dois em Lourengo Marques. Ainda muito jovem, j4 trabalhava na loja 
de seu pai onde cortava, cosia e provava com destreza os vestidos e saias que as mamanas 
encomendavam. Por ser tao jovem deram-lhe o nome de "Guimesseriana", que significa "O 
Pequeno Mestre". Para’quem comprasse 0 tecido na loja, o feitio era gratuito. 
® Uma referéncia especial a entrevista realizada a 13.02.1999. Foi particularmente importante 
0 encontro com alguns membros da Associacao a 16.02.1999, assim como a visita ao templo 
"Radha-Crisna". 
® Fichas e transcrigdes das entrevistas realizadas a 28 de Janeiro e 22 de Fevereiro de 1993. 
® De acordo com os resultados definitivos do "II Recenseamento Geral da Populaciio e 
Habitagao", realizado em 1997, a unidade administrativa - Cidade de Inhambane - compreende 
21 Bairros (Balane 1, 2 e 3; Chalambe 1, 2 e 3; Chamane; Conguiana; Guitambatuno; Ilha de 
Mogambique; Inhamua; Josina Machel; Liberdade 1, 2 e 3; Machavenga; Malembuane; 
Mucucune; Muele; Salela; Sequeriva), compreendendo uma populagao total de 52.370 habi- 
tantes. De maneira mais rigorosa, h4 que acrescentar o bairro de Marrambone, retirar o 
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cana. Neste aspecto, o Museu Regional de Inhambane pode e deve desem- 

penhar um papel muito importante. 

A cidade de Inhambane apresenta claramente as "marcas" das suas gentes 

e culturas: os tipos somaticos, as religides e os templos, as habitagGes e a ocu- 

pacao do espago, o vestuario, as linguas, as comidas, os aromas... enfim, as 

varias culturas que convivem e se cruzam desde os mais remotos tempos. 

Entre estas culturas sobressaem a influéncia das comunidades asidticas da 

{ndia: hindus, muculmanos e cristaos. 

Datam do século VI d.C. as relacdes entre a costa oriental de Africa e os 

povos da Asia. Os pangaios rumavam para a costa africana, obedecendo ao 

regime das mongGes, em busca de ouro € marfim, que trocavam por missan- 

gas, tecidos e outras mercadorias. Sofala representava o estabelecimento 

mais a sul regularmente visitado pelos pangaios swahili que, ai, formaram um 

entreposto de apoio ao comércio do ouro com 0 Monomotapa™. 

A chegada dos portugueses ao Oceano {ndico, a sua implantagao no porto 

em Sofala, a ocupacdo da Ilha de Mocambique e a conquista das pragas da 

{ndia permitem aos portugueses 0 controle do comércio maritimo, cabendo a 

fndia abastecer de "fato" para o “resgate" nas feitorias da costa oriental 

africana. 

Goa, Damao e Diu enviavam anualmente para Mogambique (Ilha de 

Mogambique) um navio carregado de mercadorias cedidas a crédito e li- 

quidadas no retorno com ouro, marfim e escravos adquiridos no comércio 

dos varios portos subalternos. 

A presenca e concorréncia dos holandeses, estabelecidos no Cabo em 

1652 e senhores de uma feitoria em Lourengo Marques a partir de 1721, 

obrigou os portugueses 4 fundagaéo de um estabelecimento permanente em 

Inhambane em 1729-30, onde ja se haviam fixado algumas familias mucul- 

manas aparentadas com as tripulag6es dos navios portugueses®. 

Durante o século XVIII, mesmo depois da separagéo do governo de 

Mocambique e de Goa (1761), as "carregacoes" para o porto de Inhambane 

eram exclusivamente de mercadorias dos portos da {ndia, em que sobres- 

  

Chalambe 3 e dividir Muele em trés bairros (informagdes do Sr. Ali, via telefone, do Conselho 

Executivo). Somente os Bairros de Balane, Chalambe e Liberdade (Zonas) devem ser consi- 

derados, de facto, urbanos, pertencendo ao grupo original da antiga vila/cidade. Ainda com 

base no Recenseamento de 1997, estas trés Zonas (cada uma com trés bairros possuem respec- 

tivamente: 4.378, 4.423 e 10.962 habitantes). 

©) RITA-FERREIRA, A. - "Mocambique e os Naturais da {ndia Portuguesa". In I] Semingrio 

Internacional de Historia Indo-Portuguesa, pp. 617-648. 

© TELXEIRA, C. - "A fundacio de Inhambane e a sua estrutura administrativa e governa- 

mental nos meados do século XVIII". In Arquivo. N° 8. Maputo: 1990. (8), pp. 5-54. 
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saiam os tecidos, o velério branco e azul, a conta amarela de Balagate e a 

aguardente”. 
A "roupa" constitufa a mercadoria mais importante que garantia o comér- 

cio geral e as relacdes diplomaticas com os potentados locais. Os "saguates"® 
e os donativos na "Banja" eram constituidos pelos melhores tecidos indi- 
anos e especiarias"”. Na segunda metade do século XVIII, a comunidade 
muculmana que se havia estabelecido em Balane, nas terras do régulo Tembe 
(um dos bairros da cidade de Inhambane que hoje corresponde a Balane 1) ja 
possui uma forte influéncia no campo econémico"”, culminando, em 1775, 
com o assalto armado 4 fortificacgéo portuguesa”. 

  

® LOBATO, A. - Evolucdo Administrativa e Econédmica de Mogambique 1752-1763: 1° parte 

- Fundamentos da criacdo do Governo-Geral em 1752. Lisboa: A.G.U., 1957. Este trabalho 

é fundamental para conhecer 0 comércio neste século. Ver especialmente as pp. 250-264. 

® Ofertas enviadas anualmente em nome do Rei de Portugal aos "fumos" da feitoria, aquando 

da chegada do navio da carreira. 

® Reunido anual realizada no chao da feitoria entre as unidades portuguesas e os fumos para 

a discussdo e estabelecimento dos princfpios econémicos para 0 ano corrente: facilidades de 

circulacdo e resgate, precos do marfim, etc.. 

“® Lista das fazendas que em Outubro de 1757 seguiam para Inhambane (A.H.U. Mog. caixa 

13, s./d., s./n.); 1496 arroubas e 10 mainas que em bares sao 74 bares, 16 mainas e 10 farago- 

las: Acanda, Ardians, Bassoras, Bassoras de 14 vissas, Bassoras de 16 vissas, Bassoras de 18 

vissas, Bertangil, Borralhos, Capotins, Catavenis grandes, Catavenis pequenos, Chauderes, 
Chircorians, Chuabo, Chuca dobrado, Cortes singelos, Cutunias, Dolcas, Dotim curado, 

Dotim cru, Folinha singela, Lunguins de Diu, Moravedis, Paninhos de Damio, Pano de cafre, 

Quisames de Damio, Samateres, Tucurins de 7 maos e 3 panos, Aguardente, Conta amarela 

de Balagate, Vinho. (A.H.U. Mog. caixa 13, s./d., s./n.); Velorio branco e azul, conta amarela . 

de Balagate, (A.H.U. Moc. caixa 12, 28.5.1767, n° 206); Carregagao de 1763 - 9100 panos 

(A.H.U. Mog. caixa 11, Ibane, 13.6.1765, s./n.); Carregacgéo de 1764 - 9598 panos (A.H.U. 

Mog. Cédice 1328, fl. 273, Mog., 19.11.1764); Carregacao de 1765 - 11.760 panos de roupa 
branca, pintada e preta (A.H.U. Mog. caixa 12, s./d., s./n.); Para a Banja, de 1745, foram envi- 

adas pela Pala N. Sr.* da Conceigio e St® Anténio 12 cabaias de chita e igual nimero de bar- 
retes, 20 facas flamengas e uma "frascolha" de pimenta (A.H.U. Mog. Cédice 1546, fl. 6v) e 
em 1753 seguiu o mesmo niimero de cabaias e barretes "forrados de pano branco", como de 

chauderes, tucurins, toucas de Surrate e facas flamengas e como de costume uma faragola de 

pimenta redonda para os 12 fumos da feitoria (A.H.U. Mog. Cédice 1550, fl. 5, Mog. 

13.11.1753). Cada um dos doze "fumos" recebia uma cabaia e um barrete, um chauder e um 

tucurim de 8 maos, uma touca de Surrate, um pouco de pimenta redonda e aguardente 

(A.H.U. Mog. Cédice 1550, fl. 5, Mog. 13.11.1753). 
“) No requerimento de 7.2.1760 onde assinam os "mercadores da terra", 9 dos 13 sao mouros: 

Aly Aboyo, Algy Assangy, Maride Munguari, Dautu Maggdomogy, Issufo Jamal, Issufo 

Aboyo, Caximbo Daugy, Punga Chanda e Xaxoma Tod (A.H.U. Mog. caixa 8, I.bane 

7.2.1760) rivalizando com os portugueses, especialmente a partir de 1762 (A.H.U. Mog. caixa 

9, I.bane 3.6.1762; A.H.U. Mog. caixa 9, I.bane 23.6.1762, n° 107). 

 A.H.U. Mog. caixa 21, Mog. 18.8.1784. 
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A introdugdo progressiva da produgao industrial de téxteis de origem 

inglesa e americana no comércio (a partir de 1810) provocou a parcial 

substituicao dos tecidos indianos empobrecendo a casta dos teceldes e o 

comércio tradicional com Mocambique. Entretanto, a circulagdéo de moedas 

estrangeiras com aceitacfo internacional (libras esterlinas e transvalianas) e 

o crescimento do comércio no Sul de Mogambique provocaram a emigra¢ao 

de comerciantes provenientes da {India portuguesa e britanica. 

A partir de 1838 de acordo com a Portaria Provincial de 7.11.1838, os 

indianos residentes nos territérios controlados por Portugal passam a gozar 

de todos os direitos civis e politicos de cidadaos portugueses, podendo pos- 

suir terras e residir em Portugal. Esta situagfo permitiu que grande nimero 

de antigos teceldes emigrassem para Mogambique. 

As relagdes de Mogambique com a Asia apresentam em Inhambane trés 

tipos culturais: 

1- Luso-indianos. Falantes de concani que, apesar de crist&os catdlicos, 

mantinham o sistema de castas‘” e eram funciondrios ptiblicos, quadros reli- 

giosos, comerciantes e pescadores. A sua unidade cultural era especialmente 

patente na celebrac4o pomposa e animada da Festa de S. Francisco Xavier. 

2- Muculmanos®. Descendentes dos antigos tripulantes dos navios de 

comércio portugueses e emigrantes indianos. Estes, mugulmanos da India, 

fundam, em 1917, a Associagio da Comunidade Mahometana da India 

"Anjomane-Al-Islam-Industani"", misturados com a populacio local e resi- 

dentes na zona comercial e em Balane, onde construfram as suas mesquitas. 

3- Hindus, falantes de guzarate e provenientes de Diu. 

A maioria das familias de origem hindu habita o actual Bairro de Balane 

2, que regista 1.237 habitantes (649 homens e 588 mulheres), 0 que cor- 

responde a zona da cidade onde se concentram os estabelecimentos comerci- 

ais?” 

Com base na informacdo do "II Recenseamento Geral da Populagao e 

Habitacaio", podemos afirmar que a comunidade hindu na Provincia de 

Inhambane atinge aproximadamente os 600 individuos. De acordo com o 

  

“> Também chamados "canarins de Goa", Canecos indo-portugueses com as seguintes castas: 

bramanes, pdria (pescadores), sudra, chard6. 

“Também chamados maometanos, "mouros", "monhés". Das seitas anafita, chefita, memane 

e suna. 
“3 B.O. de Mog. II série, n° 30, 28.7.1917. 

“® Também chamados "baneanes". 

“? J] Recenseamento Geral da Populagéo e Habitagao - 1997. Instituto Nacional de 

Estatistica. Maputo: 1999. 

 



registo fornecido pela direcgao da Comunidade residem na cidade de 

Inhambane 54 familias que devem reunir aproximadamente 530 individu- 

os. 

Os hindus residentes em Inhambane s4o provenientes de Diu pertencendo 

a maioria as castas Vanza (tecel6es) e Dargi (alfaiates). Regista-se também 

um grupo muito limitado de descendentes da casta Karhod (Karow4) 

(pescadores)”. Todos se dedicam actualmente ao comércio®. 

Os rigidos preceitos religiosos do hinduismo condicionam a vida desta 

comunidade, limitando as suas relagdes com os outros grupos. Os seus mem- 

bros sao obrigados a manter um grau de pureza tal que sao interditas certas 

praticas e exercicio de profissées cuja actividade colida com os seus princi- 

pios. A familia reconhece a autoridade patriarcal e os descendentes por linha 

varonil devem coabitar. E reconhecida a igualdade de direitos do homem e da 

mulher e a comunhfo de bens e deveres em todos os empreendimentos®”. 

Desde meados do século XIX, quando a industrializagao coloca no mer- 

cado internacional grande quantidade de tecidos, a legislacao portuguesa ja 

referida protege a saida de indianos de Diu para as suas coldnias, a emigragao 

aumenta, pois Mocambique abria novas perspectivas e melhores condig6es 

de vida. 

Os primeiros emigrantes chegavam sds, sem familia® e dedicam-se ao 

comércio a retalho, mantendo em simultaneo a actividade de alfaiate (con- 

fecgao e venda de vestudrio). Nas lojas das zonas rurais compram a produ¢ao~ 

local de mafurra, copra, amendoim e feijao nhemba. 

Depois de se fixarem®? e reunindo algumas economias, chamam outros 

familiares com quem trabalham, sempre com a perspectiva de abrir o seu 

proprio estabelecimento. 

Outros chegam contratados por comerciante j4 estabelecido, com direito a 

"cama, mesa, roupa lavada e salario". Nestas condi¢des poderiam "guardar" 

0 seu saldrio e, com o apoio dos mais antigos e do patrao, abrir a sua loja ou 

  

® Pela andlise do quadro 14 (II Recenseamento Geral da Populagao e Habitagao - 1997, p. 

32), podemos concluir que dos 560 indianos 510 (259h 251m) residem em zona urbana e 50 

na zona rural (23h 27m) que se expressam em Guzarate, sua lingua materna. 

“) Uma familia em Inhambane e outras em Massinga e Morrumbene. 

“ Com a data de 20 de Marga de 1992, possuimos um registo de familias residentes em 
Maputo directamente aparentadas com estas. No resumo contam-se 66 familias (50 Vanza e 

11 Darji), num total de 239 individuos. 

°) RITA-FERREIRA, A., p. 625. 
©) A primeira mulher a fixar-se em Inhambane foi a esposa da Talaquechande Motichande. 

®) Trabalhavam 3 ou 5 anos e acumulavam economias. O patrao pode nao ser da familia. 

Regressavam a Diu, onde permaneciam por um ano ou quinze meses. 
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ser colocado numa sucursal. Outros adquirem casas, terrenos e alguns 

constroem os seus estabelecimentos. 

Durante a primeira fase da sua permanéncia, varios hindus constitufiam 

familia com mulheres muculmanas, cujos descendentes se incorporaram na 

comunidade muculmana mantendo até hoje o nome de origem hindu. 

A comunidade hindu conhece um apreciavel crescimento nas trés 

primeiras décadas do século XX, o que leva a fundagao da Associagao 

"Hindu Sarvajanique S4ba" (Associacaéo Geral Hindu), cujos estatutos publi- 

cados a 17 de Margo de 1928 definem como seus "fins": 

"1° Conservar e defender: 

a) Os principios e preceitos religiosos indus; 

b) A integridade dos seus usos e costumes; 

c) Os direitos e interesses da comunidade indu; 

d) Os direitos e interesses particulares dos associados quando se pren- 

dam intimamente com os da Associagao. 

2° Organizar e manter um registo do censo geral da populac&o indu 

neste distrito. 

3° Proporcionar aos sécios meios de educagao, instru¢ao e recreio pela 

forma que julgue mais adequada para o seu desenvolvimento moral, 

intelectual e fisico."°° 

A construcao da sede que, segundo os mesmos estatutos (Art.° 3), se devia 

localizar na "vila de Inhambane" iniciou-se em 1932, em terreno adquirido 

pela Associagao junto ao "Largo dos Quatro Candeeiros"®. 

A ocupacao de Goa, Damo e Diu pela Unido Indiana, em Dezembro de 

1961, trouxe 4 comunidade hindu muitos dissabores. A onda de disturbios 

que se verificou atingiu muitas das suas lojas, pois eram confundidos com 

elementos simpatizantes da Uniéo Indiana. Como medida de protecgao, a 

comunidade foi concentrada num campo de futebol e os seus estabelecimen- 

tos passaram a ser identificados com a bandeira portuguesa colada a porta. 

Com a independéncia de Mocambique, alguns optaram por seguir para 

Portugal e as nacionalizacgdes obrigaram as instalagdes da Associacaéo 

"Hindu Sarvajanique Sdba" a passar para o Estado, perdendo-se a sua bi- 

blioteca e muitos dos seus bens e documentos. 

  

°) Como, por exemplo, Panachande, Parmanande... 

°) Este desenvolvimento deve estar relacionado com a crescente exportagéo de mio-de-obra 

para as minas do Rand e€ o repatriamento dos "magaicas" que adquiriam grande parte dos bens 

de consumo nas suas lojas pagando com libras. 

°) B.O. de Mog. I série, n° 11, 17.3.1928, pp. 94-96. 

© Actualmente Av. Acordos de Lusaka. 

 



Em 1981, iniciam a remodelagao da sede da Associagio e, doze anos 
depois, a Associagao contava 500 membros distribuidos por 105 "casas" 
(Inhambane, 50 casas; Maxixe, 25; Morrumbene, 12; Cumbana, 2; Homoine, 
7; Inharrime, 1; Panda, 1). 

A guerra civil e o desenvolvimento do comércio informal (proliferacio 
dos "Dumba Nengues"; importacg4o e venda de roupa usada "Calamidades") 
prejudicaram grande parte dos comerciantes e a geragdo mais jovem procura 
novos rumos noutras cidades e até na Europa”. 

Inhambane é uma das cidades mais antigas de Mocambique e sem 0 estu- 
do da histéria nao sera possivel compreender a realidade presente. Sera indis- 
pensdvel recorrer a todos os meios para apresentar a realidade nas suas difer- 
entes componentes. 

O Museu Regional de Inhambane, enfrentando muitas dificuldades, tem- 
se preocupado em apresentar o melhor possivel a zona que pretende cobrir. 
No entanto, sera necess4rio investir no estudo e apresentacio da comunidade 
hindu. 

Neste sentido, propomos: 

1. Que o estudo da comunidade seja realizado; 

2. Que se enquadre na equipa elementos da comunidade hindu; 

3. Que se motive os 6rgiaos e quadros politico-administrativos para o 

conhecimento da cultura hindu, ultrapassando 0 mero exotismo; 

4. Que se motive a comunidade hindua a participar na vida municipal; 

5. Que se promova nas escolas a inser¢ao de contetidos culturais nas 

actividades extra-curriculares. 

Abreviaturas: 

ALB. - Arquivo Hist6rico Ultramarino 

B.O. - Boletim Oficial 

fl. - folio 

h. - homens 

I.bane - Inhambane 
m. - mulheres 

Mog. - Mogambique 

p.p. - paginas 

S.n. - sem numero 

s/d - sem data 

  

) Em Portugal e na Inglaterra j4 residem muitos hindus de Inhambane. Ha casos de familias 

que abandonam a Inglaterra voltando para Inhambane. 
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3. O desenvolvimento do Museu Nacional de Arte e a problemdtica da 
preservacao do nosso legado cultural 
Gilberto Paulino Cossa 
Chefe do Departamento de Artes Visuais da DNC de Maputo, Mogambique 

Proponho a discuss4o dos problemas de preservagiio da heranga cultural 
que conduziram a fundagao do Museu Nacional de Arte, em 1989, abrevi- 
adamente (MUSART), dedicado a arte contemporanea de Mogambique. 

Em particular, examinarei a forma como o Museu Nacional de Arte esta 
tratando do legado colonial Portugués e tentarei descobrir 0 que é relevante, 
no periodo pés-colonial, para a nacao. 

Gostaria de analisar até que ponto o legado colonial, nomeadamente as 
obras de arte, arquitectura, sitios, monumentos, e outros bens patrimoniais 
constituem uma parte activa do dia a dia do cidadio, da vida da comunidade 
€ continuam a jogar um papel importante no dominio da cultura e educacao, 
no presente periodo. 

E também do meu interesse entender o que O museu pode projectar de 
imediato, considerando a necessidade de proteger e preservar 0 patrimdénio 
cultural no seu todo, incluindo a arte produzida pelos Mocambicanos e 0 
legado colonial Portugués. A minha andlise basear-se-4 na minha experiéncia 
pessoal, tida no periodo em que exercia as funcdes de director do Museu 
Nacional de Arte entre 1989 e 1995. 

E importante lembrar que com a proclamacdo da independéncia de 
Mocambique em 1975, 0 ptiblico em geral celebrou euforicamente no sé 0 
fim do dominio colonial Portugués, mas comemorou especialmente, a inde- 
pendéncia cultural dando inicio 4 reabilitacg&o e recuperacdo do patriménio 
artistico-cultural do pais. Pois, Mocgambique desfruta de uma diversidade cul- 
tural e linguistica significante, por exemplo, a cultura islamica, 0 Swahili, a 
influencia Indiana, a tradicéo Africana, 0 sistema de descendéncia matrili- 
near, caracteristico dos grupos que coabitam as regides do norte e centro e 0 
sistema patrilinear prevalecente na zona sul. 

Este evento da independéncia, envolveu uma participacio massiva nas 
actividades politicas, sociais e comunitérias, juntou todos os grupos étnicos 
Mogambicanos, e tornou-se uma ocasiio propicia para a criagao de um 
museu nacional de arte, como uma instituigdo educacional para o beneficio 
de todo 0 cidadao. 
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Com a proclamagiio da independéncia foram criadas varias instituigdes 

culturais que sofreram uma transformagao fundamental, embora algumas 

delas permanecessem fechadas durante um certo periodo para que fossem 

reabertas eventualmente de uma forma mais adequada. Eo caso do Museu de 

Hist6ria Natural, o Arquivo Histérico de Mogambique, o Museu Nacional da 

Moeda, o Museu de Geologia, e outras instituigdes, tais como, casas de cul- 

tura, bibliotecas e galerias. 

No Museu Nacional de Arte nds tivemos que planear os espagos e recon- 

struir as Areas internas para acomodar as nossas actividades, especialmente as 

exposi¢Ges de arte. 

Com o advento da Independéncia nacional, a arte publica passou a ser 

amplamente entendida como um dos principais veiculos de comunica¢ga4o 

tanto na zona rural como na zona urbana. 

Os primeiros anos da independéncia foram caracterizados por um movi- 

mento artistico que projectou uma onda de murais, posters, disticos e 

exposicg6es colectivas multimédia alusivas a liberdade e as datas histdricas, 

por toda parte. 

Embora muitos dos fazedores de arte, participantes deste movimento de 

"arte popular" tivessem somente uma base autodidacta, sem educagao formal 

em artes visuais, participaram de uma forma criadora no embelezamento da 

area publica em todas as regides do pais. 

Os artistas mais conhecidos também participaram neste movimento. 

O mural da Praca dos Heréis que ilustra a Histéria de Mogambique e a 

revolucio, é provavelmente uma das obras mais famosas desse tempo € esta 

localizado a entrada da cidade de Maputo, perto do Aeroporto. 

A volta deste perfodo da independéncia na zona norte de Mogambique 

divulgou-se a arte Makonde, o género mais representativo de escultura tradi- 

cional em ébano inserida neste desenvolvimento cultural. Como exemplo 

indico uma pega de arte Makonde da colecg&o permanente do museu do esti- 

lo conhecido por "Ujamaa." Este trabalho feito por Rafael Nkatunga, um dos 

nossos artistas Makonde contemporaneos. 

A zona sul de Mogambique desenvolveu um género de arte de esculpir a 

madeira, como por exemplo, "Psikelekhedana." Psikelekhedana é um tipo de 

escultura tradicional peculiar das provincias de Maputo e Gaza. Este tipo de 

escultura é feito com madeira clara e leve. 

Psikelekhedana pode ser usada como uma recordagaéo ou como um objec- 

to funcional. 

A valorizagio da arte tradicional no pafs contribuiu bastante para a ace- 

leragio do processo de reconstrugéo nacional da personalidade 

Mocambicana, por um lado. Por outro lado, a retirada e a substituigao dos 
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bens patrimoniais herdados do sistema hegeménico Portugués pela arte pro- 

duzida pelos Mogambicanos, pds em perigo 0 acervo da colecgao Portuguesa. 

Durante os primeiros anos de independéncia perdemos um numero sig- 

nificante de obras de um tesouro artistico insubstituivel que testemunhava a 

cultura e a hist6éria do pais: pinturas e esculturas, monumentos e outras obras 

de arte de prego inestimavel, foram destruidos. 

A destruigéo do patriménio arquitecténico, artistico e hist6rico da 

sociedade chocou e intimidou o cidadao. Alguns dos danos de locais histéri- 

cos, estruturas religiosas, bibliotecas e arquivos poderiam ser classificados 

como incidentais provocados pela guerra, o problema é que houve muitos 

icones culturais significantes que foram deliberadamente destruidos. 

Devemos recordar que este tipo de hostilidade é e foi sempre proibido pelo 

tratado internacional da Conveng4o para a Protecc4o do Patriménio Cultural 

no caso de Conflito Armado, assinado na cidade de Hague, Holanda, em 

1954. Esta Convengao foi administrada pela Organizagao da Nacgdes Unidas 

para a Educagao, a Ciéncia e a Cultura, (UNESCO) e visa salvaguardar ma- 

nifestagdes da cultura material de caracter universal, porque a responsabili- 

dade de proteger o tesouro transcende qualquer grupo étnico particular ou 

nagao. O Conselho Internacional de Monumentos e Sitios, com comités 

nacionais em muitos paises, e a sua sede em Paris, defendeu o melhoramen- 

to da protecgao da heranga cultural no caso de conflito ou desastre natural. 

Desenvolveram-se campanhas para assegurar a protec¢4o de sitios princi- 

pais do patriménio mundial, que culminaram com a criac4o, por alguns esta- 

dos, do Centro Internacional para o Estudo da Preservagao e Restauragao do 

Patrimonio Cultural (ICCROM), International Center for the Study of the 

Preservation and Restoration of Cultural Property. 

O que aconteceu em Mogambique é que a maior parte dos monumentos 

hist6ricos foi removida dos seus locais porque representavam poderosamente 

a hegemonia colonial e substituidos por novas construg6es. E o caso da esté- 

tua de Mouzinho de Albuquerque, (militar Portugués) que derrotou e prendeu 

Gungunhana, (0 Rei que chefiou um dos grupos de resisténcia contra a pe- 

netragao colonial, capturado pelos portugueses, em 1895) construido no cen- 

tro da cidade de Lourengo Marques agora, Maputo. 

Muitos retratos originais de figuras ligadas 4 colonizac4o portuguesa, do- 

cumentos importantes da Histéria de Mogambique que poderiam ser usados 

para fins educacionais, desapareceram. Presume-se que as razGes principais 

da negligéncia e destruigao das obras tenham tido como base o seguinte: 

- O ptblico via e tratava emocionalmente a arte Portuguesa (as obras cri- 

adas durante o perfodo colonial) como vestigios do regime colonial e 

nado como objectos de importancia cultural e histérica; 
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- Por outro lado, havia a necessidade de difundir a nova imagem da nacio 

e de consolidagao da independéncia. 

Em 1976, um grupo de artistas Mocambicanos e promotores de arte colo- 

cou a questéo da necessidade de criar o que viria a se chamar "Museu 

Nacional de Arte Popular." O acervo do Museu Nacional de Arte Popular 

pressupunha uma exclusao total das obras Portuguesas, integrando somente 

as pinturas e esculturas feitas pelos artistas Mocambicanos. 

A complexidade e a implicagéo deste assunto conduziu 4 mudanga de 

opiniado e a alteracao da designagio da instituigio de "Museu Nacional de 

Arte Popular" para Museu Nacional de Arte, nos finais da década de 80. 
Decidiu-se que o museu devia representar um espectro cultural nacional mais 

alargado reconhecendo as diferengas dos grupos étnicos da sociedade 

Mogambicana sob o principio da "unidade na diversidade e diversidade na 

unidade." No desenrolar deste processo, a autoridade governativa tracou os 

objectivos seguintes: 

- Fazer do museu_ uma instituigdo educativa sem fins lucrativos com o 

objectivo de preservar, valorizar e divulgar a heranga cultural nacional; 

- Criar uma exposi¢ao permanente que contribua para a disseminacio de 

nossa identidade cultural que satisfaga o interessar do publico tendo em 

conta a heterogeneidade da sociedade Mocambicana. 

Foram recolhidas varias obras de arte de diversas instituigdes do aparelho 

colonial e armazenadas na "Casa de Goa" edificio do Museu Nacional de 

Arte construido em 1964. Este ediffcio serviu previamente como sede da 

Associacao Indo-portuguesa de Lourengo Marques. 

Os trabalhos armazenados no museu compreendiam principalmente a pin- 

tura e escultura feitas pelos Mogambicanos como por exemplo, uma escultura 

de Chissano, sem titulo, mas provavelmente dedicada & vida onirica dos 

antepassados, um dos temas comuns do artista ou uma pintura a dleo de 

Samate intitulada, o Movimento do Dia a Dia da Mulher, em que podemos 

notar a geometrizacg4o das formas com uma influéncia do abstracto ou ainda 

uma pintura ingénua de Mucavele intitulada, "O caminho de Mucavele em 

busca da Arte" ou a obra de Naguib, "Grito de Paz." 

Foi igualmente armazenado um ntimero significante de obras sobre- 

viventes da colecc&o Portuguesa do inicio do século XX, por exemplo, os tra- 

balhos de Henrique Medina, Fausto Gongalves, José Malhoa, Frederico Ayres, 

Columbano Bordalo Pinheiro, Cunha Andrade, Eduardo Malta e ou-tros 

autores Portugueses famosos como 0 retrato do Rei D. Carlos da autoria de 

José Malhoa (necessitando de uma intervengao de conservacio e restauro). 

Face a estes desenvolvimentos da tentativa de criagéo do museu a comis- 

sdo que integrava alguns artistas e promotores de arte seleccionou as obras 
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mais representativas que seriam expostas permanentemente. 

A primeira proposta para a criacio da exposicao permanente do museu foi 

apresentada por essa comissao nos principios dos anos 80 a autoridade go- 

vernativa, na altura chamava-se, Secretaria de Estado da Cultura, posterior- 

mente, Ministério da Cultura. 

A proposta da comisséo recomendava que tanto as obras dos artistas 

Mocambicanos como as dos Portugueses deviam ser exibidas lado a lado. A 

autoridade governativa nao aprovou esta ideia porque a exposicao teria uma 

presenca forte de dominio colonial Portugués. Entao, o problema de preser- 

vacao dos trabalhos portugueses tornou-se mais sério, agravado pelo facto de 

o assunto de preservacao do legado cultural Portugués ter deixado de consti- 

tuir uma prioridade para 0 programa do governo. 

O museu em colaborac4o com as organizag6es internacionais, companhias e 

individualidades amantes da arte criou uma estratégia para sobreviver as trans- 

formagées politicas e econdmicas que sucederam. As dificuldades de ordem 

financeira puseram em causa a criacéo do museu por varias vezes nos anos 80. 

Antes da abertura oficial do Museu Nacional de Arte, nas suas instalagées, 

desenvolveram-se varios projectos de exibigdes de artes plasticas que con- 

taram com o apoio financeiro das Telecomunicagdes de Mocambique 

(TDM), Linhas Aéreas de Mogambique (LAM), Banco Popular de Desen- 

volvimento (BPD), Banco de Mogambique (BM), Agencia Norueguesa para 

o Desenvolvimento da Cooperacgio (Norwegian Agency for development 

Cooperation, NORAD), Organizacao da Nag6es Unidas para a Educagao, a 

Ciéncia e a Cultura, United Nations Education, Scientific and Cultural 

Organization, (UNESCO), etc. Em particular o museu beneficiou-se do apoio 

do Programa de Museus da Agéncia Sueca para o Desenvolvimento 

Internacional (ASDI) (Swedish International Development Agency SIDA) 

sob coordenacgaio da Dra. Elisabet Olofsson. Nas mesmas instalagdes do 

museu funcionou o "Servico Nacional de Museus e Antiguidades" um centro 

de apoio aos artistas plasticos. 

Em 1988, o museu inaugurou uma exposicao colectiva de arte Makonde 

contemporanea intitulada "Novos Rumos," em preparagao da participacao de 

Mogambique na exposigao "Art Makondé: tradition et modernité," Paris, 1989. 

Outras exposigdes individuais tiveram lugar como a inauguracdo da 

exposi¢do retrospectiva de Malangatana, 1986. 
Finalmente o Museu Nacional de Arte abriu as suas portas ao publico a 18 

de Maio de 1989, apresentando uma coleccfo permanente composta exclusi- 
vamente pela pintura e escultura moderna Mogambicana. Neste sentido a 

colecgao das obras portuguesas continuou armazenada na cave e sujeita a 

danificagao dos materiais. 
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O problema é que os planos correntes do museu ainda nao identificam 

claramente razao da utilizagfo da colecgdo portuguesa ou a sua inser¢ao nos 

programas de exposigdes. O museu como primeira instituigao do género de- 

dicada a arte contemporanea envidou os esforcos que resultaram na criagdo 

de uma politica museolégica adequada que incorpora a administragdo dos 

programas de exposig6es, educagao, conservagao, curadoria e pesquisa. 

O contacto com as instituigdes semelhantes da regido da Africa Austral 

jogou um papel importante se tivermos em conta que nio somos os Unicos 

que enfrentam este tipo de problemas de como lidar com o legado colonial. 

Somos membros da Associacgao de museus da (SADC) Southern African 

Development Coordination Conference e tivemos a oportunidade de partici- 

par no programa de treino dos museus que esta associagao prové. 

A troca de experiéncias com os museus e galerias dos Estados Unidos 

também foi titil em termos de programas de treino de profissionais. 

Assindémos um acordo de cooperagéo com o museu Norkkoping, sueco. 

Este acordo incluiu o desenvolvimento de projectos educacionais dos 

museus. 

Lugar para a arte africana: funcao e uso 

A manutengio e protecgao do legado cultural colonial nos paises do ter- 

ceiro mundo levanta o problema da identificagéo do lugar da arte Africana 

dentro dos cAnones que definem o desenvolvimento das Belas-Artes e da cul- 

tura universal. Uma das raz6es desta discussao é 0 facto de a arte Africana 

ser ainda considerada arte funcional, associada 4 veneragdo dos antepassados 

e a convic¢ao religiosa. 

De facto a arte africana joga um papel importante em rituais que marcam 

Os momentos principais de vida de um individuo, tais como 0 nascimento, 

maturidade, circuncisdo, puberdade e morte. A nogao dos Africanos é de que 

as almas dos defuntos permanecem em contacto com 0 mundo vivente, e que 

os antepassados influenciam activamente a vida e o destino dos sobre- 

viventes. Os antepassados sao considerados uma forga mistica, especial- 

mente aqueles que jogaram um papel proeminente na vida da comunidade. A 

nossa andlise deveria incluir 0 aspecto estético, pois este constitui um dos 

componentes principais da arte Africana. 

Em relagio a fung&o e finalidade da arte africana, temos que ver se a arte 

africana é sempre criada para os reis ou santudrios, se é inspirada pelos 

deuses ou mitos, se tem uma fungao educativa na comunidade, ou se € um 
registo de eventos histéricos. Todos estes aspectos mencionados sao somente 

parte do contetido da arte, mas nao o seu todo. Hé muitos dados ainda nao 

conhecidos. 

 



Um das razGes desta situagio € que o estudo da arte africana tradicional e 
antiga baseia-se essencialmente naquilo que foi achado e registado pelos 
exploradores Europeus. Ainda se faz sentir uma falta de informacio que 
tenha registos de evidéncia do passado da arte africana, bem como da con- 
tinuidade do processo da actividade artfstica e do seu papel, social, comu- 
nicativo e educacional. 

A nossa andlise pode ser superficial, parcial ou influenciada negativa- 

mente pelos outros se nos recordarmos de que os visitantes Europeus, os mis- 

siondrios e os comerciantes tiveram os seus pr6prios interesses no estabele- 

cimento dos primeiros contactos com a Africa. 

PropGe-se que a arte africana seja concebida como uma estrutura comu- 

nicativa comparada a um idioma, resultando de uma simbiose da geografia, 
hist6ria, raga e etnia. Mais, como um processo continuo e mais. do que um 
objecto utilitario porque ela agiu como uma incorporagao da religiado. 

Conclusio 

A Arte alcangou uma visibilidade alta em Mocambique nos primeiros 

anos da independéncia por motivos politicos e ideolégicos. Os artistas pro- 
liferaram no pais porque vieram de uma geracd4o que herdou e honrou a cria- 
tividade e porque os artistas principais das décadas 60 e 70 alcancaram uma 
estatura real e sucessos. 

O museu encontrou alguns doadores que financiaram os projectos e aju- 

daram a realizar os seus sonhos de como a arte Mocambicana devia ser 

preservada e apresentada, mas nunca é suficiente. E urgente o estudo de 

novas estratégias para sustentar as suas actividades. 

A exposi¢do permanente do museu tem que ser revista nao s6 em funcao 

do desenvolvimento local de arte, mas também, inserida no contexto do 

desenvolvimento da arte contemporanea africana, parte do movimento artis- 

tico universal. 

O museu, bem como a sociedade Mocambicana percebe agora que mais 

esforgo deveria ter sido feito também, para preservar as obras da era colonial. 

Fago votos que V Encontro de Museus de Pafses e Comunidades de 

Lingua Portuguesa abra um didlogo e possibilidades para mais trocas de 

experiéncias no dominio das artes plasticas do Mogambique de hoje. 

NOTA DO EDITOR: O Autor desta comunicacgio apresentou, em diapositivos, 

aspectos exteriores e interiores do Museu Nacional de Arte, incluindo obras de arte. 
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Museu Nacional de Arte, oficina. 

 



4. Museu de Timor 

Alberto Araujo 

Comissf&o Nacional da Resisténcia Timorense, Timor 

NOTA DO EDITOR: O Autor apresentou uma Comunicacao durante o Encontro; no 

entanto, atendendo a compromissos oficiais que o envolvem na dificil situagao politi- 

ca do seu pais, nao lhe foi possivel entregar atempadamente o texto para inclusio 

nestas Actas. Serao pois publicadas em Actas do pr6éximo Encontro. 
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5. A Missdo do Museu na Sociedade Cognitiva e Multicultural. 
A Importancia das Teorias e Sistemas Desenvolvidos 
por Reuven Feuerstein 

Helena Miranda 

Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal 

A medida que nos aproximamos do terceiro milénio, assistimos a uma 
crescente valorizagao dos pressupostos da chamada sociedade cognitiva. Esta 
sociedade estimula todos os seus membros a desenvolver continuamente os 
conhecimentos, capacidades e atitudes e assume como principal desafio a 
redugao da discrepancia entre aqueles que sabem aprender e os que nao 
sabem. Num mundo em que somos diariamente confrontados com a necessi- 
dade de nos adaptarmos a novas situacdes, a educaco e a formacio 
constituem a melhor forma de promover a inclusdo social e a realizac4o pes- 
soal. Neste contexto, os museus desempenham um papel fundamental na 
medida em que coleccionam e expdem objectos que as sociedades acharam 
conveniente preservar e que assim nos ajudam a compreender melhor o 
mundo em que vivemos. Através dos museus podemos contactar com pes- 
soas de todos os tempos e culturas bem como experimentar a riqueza e a 
diversidade do nosso planeta. 

A presente comunicagiéo tem como principal objectivo analisar a 
importancia das teorias e sistemas desenvolvidos pelo Professor Feuerstein 
para o trabalho desenvolvido pelos museus, mais precisamente para o 
cumprimento da sua missao na sociedade cognitiva. As ideias e propostas 
aqui apresentadas coristituem uma sintese da minha dissertacio de mestrado 
em Museum Studies realizado na Universidade de Leicester. Nesse trabalho 
dei especial atencao a realidade dos museus no Reino Unido que merecem 
destaque no que toca a pratica pedagégica. 

No entanto, e apesar dos esforgos desenvolvidos, largos sectores da po- 
pulacdo continuam a n&o beneficiar de qualquer servico prestado pelos 
museus. Embora reconhegam a importancia do seu papel, muitas dessas pes- 
soas tendem simplesmente a pensar que instituigdes desse tipo nao foram 
feitas para elas. Entre os grupos pouco representados destacam-se as mino- 
rias culturais que sentem que a sua cultura é ignorada ou, ainda pior, falsa- 
mente representada nas coleccdes e actividades levadas a cabo pelos museus. 

A necessidade de proporcionar experiéncias relevantes a visitantes e 
potenciais visitantes tem vindo a promover uma maior colaboracio entre 
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profissionais dos museus e psicélogos. No que toca 4 pratica pedagégica e a 

educagéo multicultural, o trabalho do Professor Feuerstein é de grande 

importancia, na medida em que pretende desenvolver as capacidades de 

aprendizagem e de adaptacdo do individuo a fim de que este possa enfrentar 

os desafios do mundo contemporaneo e participar activamente na sociedade 

multicultural que é a nossa. 

Neste contexto, e no que se refere as teorias desenvolvidas por Reuven 

Feuerstein dar-se-4 especial énfase 4 Experiéncia de Aprendizagem 

Mediatizada (EAM). Esta refere-se a uma qualidade de intervencfo entre o 

sujeito e o seu ambiente em que se verifica a presenca de um mediador, ou 

seja de um ser humano que se interpGde entre o organismo e os estimulos que 

0 rodeiam, pelo que os acontecimentos e os objectos nao sao percepcionados 

de forma episédica, mas contextualizados e relacionados com outros por meio 

de comportamento comparativo. E importante salientar o facto de que EAM 

inclui transmissao cultural pelo que o mediador enriquece o ambiente do 

mediatizado, relacionando-o com experiéncias anteriores e com uma heranga 

cultural. 

E interessante notar que no seu livro Don ‘t accept me as I am, Feuerstein 

escolheu um espaco museoldgico para ilustrar a importancia da aprendiza- 

gem mediatizada. Da-nos 0 exemplo de duas criancas - Adam e Youval - e 

compara as suas experiéncias num museu de ciéncia. Adam esta mais inte- 

ressado em fazer as coisas acontecer do que em compreeender porque é que 

elas acontecem. Aproxima-se de um aparelho com dois recipientes com 4gua, 

roda a manivela mas nao se apercebe da lei que regula o fluxo da dgua. Ja 

Youval tem uma experiéncia muito diferente, pois a sua m&e funcionou como 

mediadora. Ela quis que Youval e a sua irm4 cooperassem na sua interacg4o 

com o aparelho e compreendessem as mudancas operadas em cada recipi- 

ente. Assim, focou a sua atenc&o, pediu-lhes que comparassem, deu-lhes 

tempo para pensar e deu um sentido 4s suas respostas. 
A necessidade de proporcionar experiéncias de aprendizagem mediatiza- 

da é particularmente importante no contexto dos museus. Com efeito, se ha 
muitos visitantes que podem beneficiar de um contacto directo com o rico 

mundo das coleccdes, também ha muitas pessoas que nfo compreendem os 

objectos e o seu significado e, por conseguinte, nio sentem qualquer interesse 

em visitar um museu. Na verdade, visitantes que possuem algum conheci- 

mento relativo a tematica da exposico tendem a percepcionar e compreen- 
der melhor os objectos, bem como tém mais facilidade em agrupar infor- 

macao. Por outro lado, este tipo de visitantes possui 0 que se pode chamar 

cultura museolégica, que lhes permite usar e aproveitar como estrutura de 

organizacao as sugestdes dos designers da exposigao. 
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A fim de cumprir a sua missao na sociedade cognitiva, 0 museu tem que 

combater a exclusao social e cultural, por outras palavras tem que anular as 

discrepancias entre os que sabem aprender e os que nado sabem. As activi- 

dades relacionadas com a educag4o e a interpretagéo sao fundamentais a fim 

de promover experiéncias relevantes e agradaveis. Assim, e a par do dever de 

proporcionar uma formagao adequada a profissionais e voluntdérios que 

comunicam com o publico, o museu deve também criar as condicOes 

necessarias 4 interaccdo social. Como seres sociais que somos quase tudo o 

que aprendemos é socialmente mediatizado. O contexto social que encon- 

tramos no museu tem uma influéncia decisiva no que aprendemos e como 

aprendemos. Deste modo é de lamentar o facto de muitos museus nao enco- 

rajarem a interaccdo e a participacao de grupos. Também muitas vezes as 

pecas sio expostas de modo que sé uma pessoa as possa desfrutar, como 

geralmente acontece com os materiais interactivos. Relativamente ao cres- 

cente uso de computadores nos museus, 0 que com certeza oferece impor- 

tantes vantagens, é de ter em conta que largos sectores de visitantes prefere 

fontes de informacao mais pessoais e tradicionais. Como salienta Reuven 

Feuerstein, o mediador pode fazer um importante uso do computador, mas 

nao pode nem deve ser substituido por este. 

Entre os varios parametros que caracterizam uma experiéncia de apren- 

dizagem mediatizada, concentrar-me-ei na mediagao de significagao, uma 

vez que a procura e a atribuicao de significado aos objectos e colecgdes € uma 

actividade fundamental nos museus. A mediag4o de significagado consiste na 

comunicacio do significado, valor e finalidade de uma determinada activi- 

dade, sendo assim fortemente determinada pelas referéncias culturais do 

grupo a que o individuo pertence. 

Esta imposi¢ao de significado por parte do mediador tem sido alvo de criti- 

ca por varios educadores que sentem que ninguém tem o direito de sugerir sig- 

nificados e valores e, desse modo, condicionar o desenvolvimento cognitivo, 

afectivo e cultural de uma crianga. De acordo com Feuerstein, a falta de medi- 

acao de significag&o tem consequéncias muito negativas na medida em que é 

responsavel por uma auséncia de lacos emocionais e afectivos entre pais ou 

outros agentes educativos e seus descendentes. Além do mais, a necessidade de 

procurar um sentido ultrapassa a interacgaéo mediatizada criando na crianga 

uma necessidade que se prolongara nas diversas fases da sua existéncia e que 

€ fundamental para o seu desenvolvimento cognitivo e emocional. 

As culturas empenhadas em defender a sua exist€ncia apoiam-se na sua 

heranca e mediatizam a sua significagéo aos membros mais novos. Uma vez 

que nao é possivel dissociar um objecto do sentido atribuido pela cultura que 

0 produziu, é importante que o seu significado seja também transmitido por 
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alguém que se identifique com os valores que este integra, por alguém que 

esteja empenhado na preservagao da sua cultura. Muitos museus britanicos 

sensiveis a este aspecto esto a receber profissionais e voluntarios prove- 

nientes de diferentes grupos culturais a fim de comunicarem o sentido impli- 
cito nos objectos aos membros da sua comunidade e a outras audiéncias. 

Deste modo, manifestam o seu empenho na continuidade e na adaptabilidade 

dos varios grupos culturais que compdem a sociedade. 

Na opiniao de Feuerstein, e de acordo com estudos levados a cabo com 

emigrantes etiopes em Israel, a transmissdo cultural é uma condigio essencial 

para o desempenho cognitivo e para a adaptabilidade do individuo. A EAM 

constitui assim uma qualidade de interacgdo fundamental. Nao sé permite o 

individuo operar no ambiente cultural a que pertence como também é um 

imprescindivel ponto de partida para a convivéncia multicultural. Com efeito, 

as condicgdes que nos permitem funcionar de forma eficaz na nossa cultura, 

sao também as mesmas que nos ajudam a melhor compreender e lidar com 

pessoas de outras culturas. 

Quanto aos sistemas desenvolvidos por Feuerstein, ter-se-4 em aten¢ao 0 

Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI) que pretende proporcionar 

experiéncias de aprendizagem mediatizada para que o mediatizado possa 

beneficiar do contacto directo com os estimulos, tendo como objectivos cor- 

rigir fungdes cognitivas deficientes e desenvolver a propensao do individuo 

em aprender. O outro sistema a considerar intitula-se Modelaccdo de 

Ambientes Modificadores (MAD) e visa materializar a modificabilidade 

desenvolvida no PEI. Segundo Feuerstein nao é suficiente operar mudangas 

no individuo com dificuldades de desempenho se a sociedade no seu conjun- 

to nao for também objecto de mudanga, se nao estiver preparada para ser 

modificada nas suas atitudes para com as pessoas com dificuldades de ordem 

fisica, mental, educacional ou comportamental. 

No que toca ao PEI, tratar-se-4 do contributo dos instrumentos intitulados 

Comparacgées e Classificagdes, uma vez que eles pretendem desenvolver e 

aperfeigoar operagGes cognitivas que so essenciais para 0 nosso quotidiano 

e, muito concretamente, para a aprendizagem no museu. Com as 
Comparagées pretende-se ensinar o individuo a desenvolver um comporta- 

mento comparativo que, de acordo com Feuerstein, €é uma condigdo indis- 

pensdvel a qualquer processo cognitivo que transcenda o mero reconheci- 

mento ou identificagéo. A auséncia de comportamento comparativo exponta- 

neo impede o individuo de aproveitar a variedade de experiéncias que sofreu, 

tornando-o incapaz de relacionar acontecimentos passados e correntes. 

Assim 0 mundo circundante permanece percepcionado de uma maneira frag- 

mentada o que dificulta uma adaptagio bem sucedida. A aplicagdo deste 
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    instrumento trabalha uma série de funcdes na medida em que a comparacaéo 

implica: uma percepgfo clara e estavel de items; a conservagao de aspectos 

que sdo constantes através de transformagdes; um repertério de palavras e 

conceitos necessdrios tanto ao nivel da recepgdo como ao nivel da expressao; 

a atencAo a pormenores relevantes; 0 uso simultaneo de diferentes fontes de 

informacao. 
O trabalho desenvolvido pelos servigos educativos de muitos museus 

britanicos revela o reconhecimento da necessidade de desenvolver as capaci- 

dade implicadas no processo de comparagao. As fichas pedagdgicas do 

Fitzwilliam Museum em Cambridge constituem um bom exemplo. Num dos 

exercicios pede-se que as criangas descubram as diferengas das roupas de 

Joseph Andrews e as de seu pai. Este exercicio requere 0 emprego de voca- 

bulario muito especifico bem como uma boa estruturagdo da informagao 

disponivel na medida em que ter-se-4 que descobrir as diferengas e descrevé- 

las na mesma dimensado. Numa outra actividade da mesma ficha pede-se que 

as criancas vao 4 Galeria dos Texteis procurar um casaco que Andrews possa 

ter usado. Para fazer este exercicio é necessdrio atender as caracteristicas re- 

levantes (tamanho e forma) através de varias transformag6es (cor e material, 

por exemplo). Posto isto, as criangas terao ainda que, a partir de um grupo de 

casacos, escolher aquele que se aproxima mais ao que pertenceu a Andrews, 

ou seja terio que procurar semelhancas e organiza-las hierarquicamente de 

acordo com a sua aproximac¢a4o ao modelo. 

Neste contexto importa salientar o facto de que muito do que nds vemos 

depende do que somos e do que sabemos. Se um historiador de Arte se 

apercebe das diferengas entre um Manet e um Monet, um leigo em pintura pode 

sentir que nao ha qualquer diferenga no estilo dos dois artistas contemporaneos. 

E fundamental ter em linha de conta que quando olhamos para um objecto rela- 

cionamo-lo com outros j4 vistos e assim conferimo-lhe um contexto e um sig- 

nificado. Com efeito, os nossos modelos mentais, 0 nosso contexto pessoal tém 

uma influéncia decisiva na experiéncia que ocorre no museu. 

O instrumento intitulado Classificacdes baseia-se nos processos e capaci- 

dades necessdrios a uma correcta comparacao e ensina o individuo a organi- 

zar informacao em categorias de acordo com determinados principios de 
classificacao. Este instrumento tem como finalidade criar no mediatizado a 

consciéncia de que é 0 individuo que impée ordem e estrutura a um universo 

de objectos e acontecimentos de acordo com critérios seleccionados. A fim 

de compreender e de participat no mundo em que vivemos, temos que ser 

capazes de organizar os objectos e acontecimentos em fungao de determina- 

dos critérios assim como identificar os principios de classificagaéo dos con- 

juntos convencionalmente estabelecidos. 
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De acordo com Feuerstein, muitas pessoas tém dificuldade em categorizar 

uma vez que tendem a agrupar objectos com base em caracteristicas aciden- 

tais ou meras associacées negligenciando atributos est4veis e essenciais. Por 

outro lado, é também frequente a incapacidade de lidar com duas ou mais 

fontes de informacao simultaneamente, ou seja a auséncia de divergéncia de 

pensamento que permite a categorizacio e recategorizagao do mesmo uni- 

verso de objectos em conjuntos diferentes 4 medida que os critérios diferem 

de acordo com novos objectivos e necessidades. O processo de recategoriza- 

¢fio requere: percepgdo analitica; comparag4o; 0 uso simultaneo de varias 

fontes de informagio, a projecgao de relagdes; 0 uso de nomes/conceitos ao 

nivel receptivo e expressivo. 

O processo de categorizacao esta na base das actividades do museu. A fim 

de dar sentido aos objectos, os conservadores so frequentemente acusados 

de lhes impor categorias. No entanto, os objectos podem ser organizados em 

grupos com caracteristicas comuns e é nossa fungao fazer emergir esses 

mesmos grupos. Um dos papeis do museu € também informar os seus publi- 

cos acerca dos processos subjacentes 4s suas actividades. Esta preocupa¢ao 

est presente num dos exercicios das fichas pedagdgicas do Fitzwilliam 

Museum. As criangas so convidadas a desenhar trés objectos da Glaisher 

Gallery que considerem formar um conjunto bem como indicar a razao que 

justifica o seu agrupamento. Para cumprirem esta tarefa tem que olhar cuida- 

dosamente para os objectos, compara-los e escolher um principio de classifi- 

cacao. As criancas também se aperceberao de que os seus colegas escolhem 

critérios e objectos diferentes. Muito provavelmente verificarao que um 

mesmo objecto pode pertencer a diferentes conjuntos em funcado do critério 

de classificagio. Na Swiss Cottage de Osborne House o publico depara-se 

com um 'museu' dentro de uma residéncia histérica, 0 que constitui uma 

excelente oportunidade para chamar a atencao para a importancia das classi- 

ficacdes no 4mbito das actividades levadas a cabo pelos museus. Num dos 

exercicios das fichas pedagégicas pede-se que as criangas observem 0 museu 

das criancas da familia real e que indiquem um objecto que pertenga a uma 

das categorias indicadas. 

A missao do museu na sociedade cognitiva nao se esgota em mobilizar os 

seus recursos para desenvolver a propensdo do individuo em aprender. Na 

verdade, os museus podem e devem ser ambientes modificadores, isto € 

agentes de mudanga social e cultural. Eles coleccionam, expoem e€ interpre- 

tam objectos de tempos e culturas diferentes. A maneira como o fazem exerce 

uma profunda influéncia no modo como percepcionamos 0 mundo, o que por 

sua vez determina comportamentos. Assim sendo, os profissionais dos 

museus tém que reconhecer 0 museu como centro de educagao multicultural 
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e, por conseguinte, empenharem-se na promogao de uma melhor interacgao 

entre pessoas de diferentes culturas. Deste modo, é essencial que se compro- 

metam em representar a diversidade da nossa sociedade com seriedade e 

respeito, a fim de que aqueles provenientes de diferentes culturas considerem 

que o museu pode proporcionar experiéncias relevantes 4 educagao dos seus 

filhos 

A teoria de Experiéncia de Aprendizagem Mediatizada e 0 seu veiculo, o 

Programa de Enriquecimento Instrumental assumem um papel fundamental 

no que se refere 4 educac4o multicultural, 4 necessidade de promover uma 

melhor interacc4o entre individuos de diferentes origens étnicas e culturais. 

A capacidade de reflectir sobre 0 modo como aprendemos, ou seja a 

metacognicio desempenha um papel essencial no nosso desempenho, na 

forma como operamos no ambiente que nos rodeia. Esta capacidade também 

limita 0 pensamento egocéntrico e etnocéntrico na medida em que o indivi- 

duo se consciencializa do facto de que opera a partir de um determinado 

quadro de referéncias. De acordo com M. Skuy, um autor sul africano, a 

necessidade de reconciliag&o e a promogio da harmonia sao parte integrante 

do conceito e dos parametros de mediacao. Os mediadores funcionam como 

pontes entra a crianga e a sua heranga cultural, entre a crianga e o ambiente 

que a rodeia, o que tem sérias implicagées (inter)culturais. Deste modo, os 

paradmetros que caracterizam uma experiéncia de aprendizagem mediatizada 

bem como as suas implicagdes cognitivas, emocionais, e (multi)culturais 

deveriam constituir uma referéncia nas actividades multiculturais levadas a 

cabo pelos museus. 

Segundo Reuven Feuerstein pode-se distinguir duas categorias de motivos 

responsdveis pela falta de Experiéncia de Aprendizagem Mediatizada. Uma 
relaciona-se com factores que sdo endégenos ao educando e que por isso tém 

a ver com as suas condigdes orgdnicas e psicoldgicas. A outra categoria diz 

respeito a factores exdgenos ao educando, ou seja quando os agentes fami- 

liares e sociais nao manifestam capacidade ou vontade de proporcionar a 
mediac4o necessdria.ao individuo ou grupo de individuos. Esta situagao é€ 

muito frequente entre minorias culturais que vivem em situagdo de desvan- 

tagem e de exciusio. Como tendem a percepcionar a sua heranga cultural 

como a principal razio do seu handicap social, nao se sentem motivados em 

transmiti-la aos seus filhos que assim vivem como num ‘limbo! entre duas 
culturas sem se identificarem com nenhuma. Esta situacdo de alienagdo esta 

associada a sérios problemas de ordem afectiva, cognitiva e social. 

Os parametros da Experiéncia de Aprendizagem Mediatizada deviam 
servir de base a uma reflex&o acerca dos servicos que os museus estao a pro- 
porcionar aos seus diversos ptiblicos. A importancia da mediagao de signifi- 
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cagao, uma das condigdes para uma mediacao ser qualificada como EAM, ja 
foi abordada tendo em conta os beneficios cognitivos e afectivos para o indi- 
viduo e o grupo a que ele pertence. A mediago do sentimento de competén- 
cia parece ser particularmente relevante, considerando a situacdo de exclusao 
de muitas minorias culturais. No Reino Unido, sente-se a necessidade de 
instituir um arquivo/museu de cultura africana com o objectivo de educar as 
pessoas acerca das contribuicdes dos africanos para o desenvolvimento das 
sociedades ocidentais. Esta parece ser uma medida urgente no combate ao 
tacismo e 4 ignorncia assim como a atitudes depreciativas por parte de 
alguns britanicos de origem africana que permanecem desconhecedores da 
sua propria cultura Os museus, como instituigdes responsdveis pela trans- 

missdo cultural desempenham um papel fundamental no que se refere 4 con- 

tinuidade e adaptabilidade de um grupo cultural. 

A mediagao da partilha e individuagao sao particularmente importantes no 

que se refere 4 educagao multicultural. A primeira, na sua dimensio social, 

salienta o papel da cooperacao entre grupos culturais diferentes. A mediacao 

da individuacdo destaca o papel tinico e distinto de cada cultura. Nas suas 

actividades, os museus podem e devem salientar 0 reconhecimento do con- 

tributo prestado pelas diferentes culturas e civilizacdes. De facto, o estudo de 

qualquer objecto implica a consideragao de vdrios contributos e perspectivas. 

O estudo de uma chavena de cha, por exemplo, pode ser pretexto para a edu- 

cagao multicultural, pois ha que considerar os monges Zen, o papel dos chi- 

neses no fabrico da porcelana bem como a influéncia dos portugueses, em 

particular de Catarina de Braganca que pds em moda o consumo do cha no 

Reino Unido. 

O Reino Unido é indubitavelmente uma sociedade multicultural. A neces- 

sidade de combater o racismo e fomentar uma boa convivéncia entre indivi- 

duos de diferentes culturas tém contribufdo para o reconhecimento da 

importancia da educacg&o multicultural no Reino Unido e em muitos outros 
paises europeus. O objectivo da educagao multicultural é preparar todas as 

pessoas para viverem e participarem na sociedade. Deste modo, promove o 

reconhecimento e 0 respeito pelas diferentes tradigdes culturais assim como 

encoraja as varias comunidades a desenvolver os tracos que as distinguem no 

ambito de um contexto comum a todos. Numa sociedade multicultural nao se 

assiste a uma situac4o de assimilac&o nem de exclusdo de culturas, mas antes 
a preservacdo de uma diversidade de culturas no quadro de um patriménio 

comum a todos. 

No que toca 4 participagéo dos museus na educac&o multicultural, é de 

salientar a exposi¢ao Peopling of London que teve como objectivo 

demonstrar a longa tradig&o de diversidade cultural da capital inglesa 0 que 

76 

  

  



  

   
certamente questionou ideias feitas acerca do conceito de londrino. O suces- 
so desta iniciativa teve enormes consequéncias na prdtica do museu, pro- 
jectando-se uma reformulagao das suas galerias permanentes a fim de melhor 
transmitir a diversidade londrina. Também de acordo com a politica educati- 
va do Victoria and Albert Museum, a educacao multicultural é uma dimen- 
sao relevante a toda a pratica pedagégica do museu. Considerando as inicia- 
tivas surgidas em torno de uma das suas galerias, a Nehru Gallery, é de citar 
o Mughal Tent Project, que envolveu mulheres de todo o pais, sobretudo da 
Asia do Sul. Essas mulheres foram convidadas a fazer tapecarias de uma 
escala semelhante 4s do V&A que foram depois expostas nos jardins do 
museu. 

A par destas actividades os museus deviam também empenhar-se na ela- 
bora¢gao de politicas de aquisicio que reflictam a diversidade da sociedade. 
Uma das formas de 0 conseguirem é solicitarem a participacio das comu- 
nidades como recurso em termos de artefactos, ideias e sensibilidades. Neste 
ambito o museu de Leicester tem tido uma accio significativa. Em 1983, 
houve uma exposicao de traje de noiva indiana, tendo sido muitos vestidos 
expostos temporariamente cedidos pela comunidade indiana. O sucesso deste 
tipo de actividades depende muito do trabalho dos chamados 'advogados das 
audiéncias' ou mediadores que analisam as actividades do museu segundo a 
perspectiva dos visitantes ou potenciais visitantes e identificam quais os sec- 
tores da comunidade que ainda nao est&o presentes quais as accdes a desen- 
volver para os envolver. 

Para terminar, gostaria de destacar, uma vez mais, o papel fundamental 
dos museus na construgio da sociedade cognitiva. Através das suas activi- 
dades pedagdégicas, os museus podem e devem ajudar os seus diferentes 
publicos a aprender a aprender. O espaco museolégico é, pela sua natureza, 

um local privilegiado para desenvolver aptid6es cognitivas essenciais a um 

bom desempenho na sociedade em que vivemos. Mas a missdo do museu nao 
se esgota em mobilizar os seus recursos para desenvolver a propensado do 

individuo em aprender. Na verdade, 0 museu é também um agente de 

mudang¢a social e cultural na medida em que pode promover uma melhor 

interacg&o entre pessoas de diferentes origens étnicas e culturais. Neste con- 

texto, as teorias e sistemas desenvolvidos pelo Professor Reuven Feuerstein 

sao de grande relevancia para os museus no que toca as actividades didécti- 
cas e 4 educac4o multicultural. Nao sé dotam os profissionais dos museus 

com instrumentos de andlise e aperfeigoamento do comportamento cogniti- 

vo, como oferecem parametros para estruturar a sua interaccdo com as varias 

audiéncias. 
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6. Redes Profissionais - algumas reflexdes e consideragées 

Elisabet Olofsson 

SAMP - Swedish African Museum Programme, Estocolmo, Suécia 

Background 

1- Swedish museum consultant (by Asdi/Sida), in dialogue with 
Departamento de Museus em Mocambique, since 1987; 

2- involved in the Africom development since the first meeting in 1991, 
until the creation of Africom as a non governmental organisation in 
1999, October in Lusaka; 

3- co-ordinator of SAMP the Swedish African Museum Programme 
since the first contacts in 1984, but with the first activities in 1989. 

(Many Networks in African museological context, meaning experience is 
there SADECC, WAMP, PDMA, EPM...) 

How does SAMP work NETWORK 

(A word that must be defined each time, with set objectives!) Professional 
dialogue/working together, exchanging experiences, over a long time, insti- 
tutional twinning, but based on engaged individuals, all working categories 
in a museum, all kinds of museums and preferably outside capitals and big- 
ger cities. 

Starting point 
E= 

a 
ce 
4- 

55 

All museums and cultural heritage institutions - the same objective 

collect, preserve, disseminate/show our culture and heritage, the past 

today for the future; 

no national limitations, any country from the African continent; 

no language restrictions, English, French and Portuguese; 

no limits of academic fields - archaeology, ethnology, history, art his- 

tory, natural history, etc.; 

no professional limits, all category of staff could and should be 
involved. 

' Criteria for a project in SAMP 
mutual beneficial 

transparency in the budget 

new professional approach 

  

  



   

    

Example of what has been done 

training- workshops for everybody 

training - workshops organised for and by twins, with or without external 

partners 

publications -newsletter, books 

projects - Kenya- Uddevalla; Zambia - Skelleftea 

Lesson drawn 

being aware of the multifold of cultures 

the needs of society as a starting point 

mutual exchange 

preconceived notions takes time 

north - south and south - south 

need to not be afraid of change, new context 

need to know and trust each other 

need for long term contacts 

need to know each other 

need for continuous contact 

need for knowledge about each once working context and organisation 

need for a common professional language 

need for communication means, email © 

need to take the engagement serious at personal as well as institutional 

level 

 



  

   
7. Cultura luséfona: Projecto de um ciclo de Exposicées temporarias 

Natalia Correia Guedes 
Presidente da Comisso Nacional Portuguesa do ICOM 

Museologia e Comunicacao 

De entre as fungdes bdsicas de um Museu tem vindo a afirmar-se, cada 
vez com maior persisténcia, a comunicacio. 

N§o estao em causa a importAncia das sucessivas etapas de recolha, con- 
servacao e investigagao das coleccGes; elas constituirao sempre 0 substracto 
das instituigdes museoldégicas, o fundamento légico da sua existéncia; porém, 
servir a comunidade, cultivando-a, é a razio primordial de um Museu. 

Tera, portanto, que Ihe ser facultado acesso, quando, como e do modo que 
melhor lhe convier, salvaguardando os interesses comuns de seguranga. 

Qual 0 mecanismo dessa comunicacio? Transpondo 0 esquema classico 
emissor-mensagem-receptor, temos como emissor 0 Museu, como contetido 
de mensagem 0 universo dos objectos, como receptor o visitante-utente. 

A primeira questo que se coloca consiste em saber se o Museu se assume 
integralmente como emissor, se 0 seu “tempo de antena" é sintonizdvel por 
qualquer utente, se a graduacio e cadéncia siio acessiveis, se, uma vez ultra- 
passado a fase de recolha de objectos, ha inteira consciéncia de que estes se 
destinam a corporizar uma mensagem especifica. 

Se comunicar 6, portanto, funcdo primordial do Museu, ha que lhe pro- 
Pporcionar a aplicabilidade de todas as caracterfsticas de um emissor. 

A interacgao informatizada e os multimedia tém, a curto prazo, a sua 
entrada assegurada e imprescindivel nos meios museolégicos. 

Uma vez reconhecidas as condigdes bdsicas para funcionamento do 
Museu-emissor, em pleno, acompanhando as modernas tecnologias, poder- 
se-4 percorrer 0 trajecto comunicativo, mas, é condi¢ao basica garantir a 
reuniao de programas expositivos até agora encarados apenas numa 6ptica de 
"design"; tal como o grau de decibeis pode impedir uma boa audicio, o 
€spago, a cor, a luz, os acidentes do percurso, se utilizados erradamente, 
podem inviabilizar a comunicabilidade. 

As componentes estéticas, fisicas e ambientais sao exigidas condigdes de 
perfeita conexdo entre a transmissio da mensagem e 0 receptor. 

Deste facto resulta a necessidade de emitir, de apresentar a mensagem, de 
modo a que o visitante a receba dentro dos seus quadros de referéncia, o 
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cative, compreendendo correctamente o seu contetido, a considere util e 

necessaria, sinta que lhe é dirigida directamente. Vejamos com que invélucro 

a mensagem/objecto deve ser apresentada: liberta de todas as condicionantes 

ou pressupostos genéticos, promovida numa escala de valorizagao econdémi- 

co-social, neutralizada ou esterilizada de influéncias exteriores? Estas, as 

op¢des comummente praticadas, mas que as estatisticas de visitantes nos 

confirmam que levam ao fracasso. 

A escolha correcta é, pelo contrario, a integragao no contexto real do 

objecto reproduzindo-o material ou fotograficamente, é a chamada de 

atengfo para a pluridisciplinaridade de causas que proporcionaram o efeito- 

objecto. 

O despojamento do contetido energético de cada pega apenas favorece o 

seu anonimato a médio prazo; e a recuperacio desta, se testada numa fase de 

desinserciio definitiva das origens, pode perigar a autenticidade reconstituti- 

va por falta de elementos crediveis. 

O método sera a captacao da mensagem-objecto no local de vivéncia original 

com registo grafico e sonoro simultaneo, no sé do habitat, mas de toda a cadeia 

evolutiva que 0 pressupés. Obteremos, assim, um relato tao aproximado quanto 

possivel da realidade que, uma vez transposto para o Museu, comunicara por 

inteiro todo o seu contetdo. 

Ao suporte da mensagem atribuimos a maior ateng4o; pode ser: visual - a 

exposicio permanente ou temporaria com as publicag6es inerentes; oral - 

conferéncias, visitas guiadas; ou audio-visual, se houver conjugacdo das duas 

primeiras e, neste campo, as opgGes séo cada vez mais diversificadas - do 

filme ao discolaser. 

No triangulo de responsabilizagéo museoldgica - recolha, conservagao, 

divulgaciio - é nesta Ultima fase que habitualmente assentam os objectivos da 

comunica¢ao. 

Nao esquecamos no entanto que a recolha e selecg&o dos objectos impli- 

cam, de igual modo, comunicago, contacto com os locais de origem, com os 

anteriores proprietarios, tal como a conservagéo pressupde o empenhamento 

e esclarecimento da comunidade para, numa fase de recuperacdo ou de segu- 

ranca do objecto, colaborar directamente com os técnicos; referimo-nos, 

neste caso, especialmente aos objectos que, embora expostos, permanecem 

no local de origem, ao culto, integrados no interior ou exterior do edificio 

com caracteristicas de manifesto interesse museolégico embora habitual- 

mente nao definido como tal. 

Um passo em frente, profético, e teremos atingido o cerne do Museu do 

século XXI - em que nfo mais nos espartilharemos apenas com edificios, ver- 

bas e pessoal como tinico meio de garantir a continuidade de conservagao e 
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divulgacao do patriménio cultural, mas iniciamos nova fase: a de aceitar e 
recomendar essas acgdes proporcionando-lhes condigdes de permanéncia nos 
locais de origem. Serdé o final de um ciclo demasiado longo, de séculos, de 
pilhagem sistematica, consciente ou inconsciente, clandestina ou legalizada 
revolucionariamente em perfodos sucessivos. 

Ja assistimos presentemente ao dealbar dos primeiros sintomas desta 
viragem de técnica de difusio da mensagem. 

O museu da comunidade ja se pratica, sendo seu tedrico Hugues de 
Varine. "O Museu da comunidade, diz-nos, tem que descobrir que objectos 
possuem as pessoas nas suas proprias casas e fazer um inventario delas de tal 
modo que as possam utilizar para as exposigdes quando e como queiram. Nao 
hd necessidade de colocar esses objectos no Museu. A comunidade é a "reser- 
va", 0 armazém. Nao ha colecgdes para um lado e ptiblico para o outro. O 
publico é o Museu e o Museu € 0 publico™, 

Esta afirmacao leva a interrogarmo-nos em permanéncia, seguindo o 
evoluir da sociedade, sobre a inter-relag4o comunidade-objecto de interesse 
museol6gico, sobre a valorizac4o do objecto cultural, sobre 0 conceito glo- 
bal de heranga. 

O acompanhamento deste processo ideolégico em rapida transformacao 
esta intimamente ligado ao processo de desenvolvimento dos povos; 
atingem-nos quem souber ouvir a mensagem museolégica, quem souber ver 
através dos objectos a possibilidade do seu processo evolutivo. 

A transferéncia mtitua de experiéncia num didlogo permanente por nds 
Proporcionado facultard linhas de rumo tanto mais positivas quanto gradual- 
mente se for intensificando a relagio emissor/receptor entre Museu €, visi- 
tante ou, em termos de grande modernidade, entre 0 Musedlogo e a comu- 
nidade, existam ou nao muros ou outras barreiras fisicas ou psicolégicas que 
Seja necessdrio transpor. 

Comunicar ser4 entdo uma troca recfproca de informaciio que conduz a uma 
compreensao miutua, beneficiando os dois intervenientes, quer sejam singulares 
ou colectivos. 

Este 0 verdadeiro sentido de "comunicar" que radica no vocdbulo latino 
"por em comum". O receptor, neste grafico de comunicabilidade museolégi- 
ca, € o visitante. 

Tal como convem ao emissor cumprir determinados pressupostos ao 
receptor sao fundamentais qualidades "ab initio", a aprendizagem, a iniciagao 
a0 cddigo que Ihe € proposto para, moldando-o aos seus interesses, 0 regis- 

  

” EMYA News, Bristol, Winter 1993-1994. Pag. 2. 
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tar, dele se servindo como bagagem adquirida para novas e sucessivas 

descodificagées. 
A sabedoria do emissor/Museu esté neste caso em conseguir manter a 

curiosidade latente do auditério/visitante de exposi¢des e em o conduzir, para 

ele proprio, proceder a selecgiio e memorizag4o da mensagem sem qualquer 

imposi¢ao aparente. 
Numa segunda etapa, entre dois visitantes ou grupos de visitantes que 

contemplam o mesmo objecto, entrar4 um novo elemento - também do 

museu mas agora mensagem/factor humano - que aproxima aqueles, que 

estimula o didlogo através da contemplacéo mtitua do mesmo objecto for- 

mando como que um losango de intercomunicabilidade. 

Esta, a funcao do servicgo educativo ou de acgao cultural do Museu - for- 

mar 0 visitante, lev4-lo a participar activamente, a pensar e agir completando 

nocgdes ausentes do seu esquema mental, proporcionar o entendimento pro- 

gressivo das coleccg6es, favorecer mudangas de atitude, apagando eventuais 

agressividades latentes motivadas pelo desconhecimento de causas ou 

matérias. 

O éxito s6 se obtém se o absurdo estiver ausente, se a compatibilidade 

entre emissor/receptor for préxima. 

A transmissio da mensagem implica, compatibilidade com o receptor 

sobretudo com os seus sistemas visual, oral e mental; no 4mbito pedagégico, 

essa compatibilidade aplica-se aos conhecimentos adquiridos anteriormente, 

ao nivel e grau de aceitagéo de novos dados, como a diversidade de eventu- 

ais interpretagdes de comunidade para comunidade - 0 emprego de cddigos 

diferentes para diferente tipologia de receptores é premissa a ter em consi- 

deracio, tal como o tempo para os transmitir. 

Usando métodos essencialmente participativos, a utilizagéo do tempo na 

transmissio da mensagem € condicionada a factores humanos do receptor, 

mais do que a disponibilidade do emissor. 

A idade, a preparacao escolar, o ambiente em que habitualmente se insere 

0 visitante condicionam a utilizaco temporal da visita sendo-lhe prejudicial 

se exceder 0 limite de absor¢io; para este aspecto os conhecimentos de psi- 

cologia do emissor-monitor de Museu sdo-lhe muito titeis sobretudo se tiver 

de exercer a sua actuacio junto de visitantes carenciados a quem se pretende 

transmitir conhecimentos a um nivel primdrio - a sua atencdo sera tanto 

maior, quanto mais préximos forem os objectos da sua vida real, quando for 

exequivel a experiéncia que lhes é proposta. A motivagdo proporciona um 

aumento de atencio, facilita o registo dos dados adquiridos, predispde para 

nova aplicabilidade. 

Neste caso est4 aberto 0 caminho para que o emissor volte ao Museu 
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porque este o conseguiu atrair e, degrau a degrau, de causa a efeito, das 

nogées basicas se evoluira para as mais complexas. A cor, a nogdo de quente 

e frio, de volumetria, de eixos e de todas as restantes componentes basicas, 

aproximarao 0 n&o-iniciado 4 visio integral de uma obra pictérica sem que 

esta lhe seja imposta ou provocadora de rejeig¢ao sumaria. 

Menos dificil se mostrara4, numa segunda fase, o ajudar a "saber ver" con- 

ceitos ou ideias abstractas implicitas em objectos - a mensagem ideoldgica 

contida em objectos que " falam" por si préprios como os que sdo feitos em 

materiais raros (ouro, pedras preciosas), os que sao superiormente conce- 

bidos (como apresentar o "Discébulo" a um n@o iniciado). 

Esquematizando, dirfamos que de uma experiéncia concreta, facilmente 

perceptivel, se conduz o visitante para a compreensao de simbolos, gestos e 

audigdes gradualmente de maior complexidade, percorrendo etapas em que 

os factores de disponibilizacao se integram e enriquecem cumulativamente. 

A descodificagao processa-se em linguagem comum, simples, clara, concisa 

e sugestiva, de facil memorizag¢ao. 

Tradicionalmente é a exposi¢do permanente que ocorre em primeiro lugar 

' quando se programa a abertura do Museu ao publico - uma sequéncia temati- 

ca ou cronolégica de objectos, escolhidos de entre os de maior significado 

histérico; durante um hordrio rigido, correspondendo 4 disponibilidade habi- 

tual dos funciondrios, qualquer cidadio a pode visitar se mediamente inicia- 

do nos esquemas turistico-culturais da localidade. Tera tanto maior impacto 

quanto mais completo e cientificamente elaborado fér o material diddctico 

disponivel - catdlogo, roteiro, textos explicativos, acompanhando as legendas 

sumarias de identificagio. As estatisticas provam-nos que a afluéncia a este 

tipo estatico de exposigGes é reduzida; apenas alguns eleitos espagadamente 

as visitam, desconhecendo-as o grande putblico. 

Um bom processo de alterar esta situagdo de rotina consiste em expor fem- 

porariamente colecgdes que possam exercer grande impacto - selecc&o de 

pecas habitualmente em reserva, objectos cedidos para o efeito por outras 

instituigdes - chamando a atenc&o de tematicas originais. 

A conciliagao entre a coleccfo existente e o objectivo a atingir, cultivar a 

comunidade, coloca-se entio. Pelo facto de um Museu dispor apenas de 

determinado tipo de colec¢ao nao fica impossibilitado de actuar num campo 
mais vasto - o empréstimo de objectos ou a transferéncia temporaria estao ao 

seu dispor, convindo apenas que se mantenha uma certa coeréncia entre a 
colecg%o-tipo e a exposigéo temporaria. No Museu dos Coches, por exem- 

plo, compreende-se uma exposic4o sobre "Mecanismo vidrio", ja mais difi- 

cilmente encararemos outra sobre "Genética humana"; processos vantajosos 

para fomentar a associacao de ideias que o publico possa formular entre a 
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vocagao de um determinado Museu e as suas actividades tempordrias, porque 

sera um meio de garantir clientela fixa. 

Nas quatro Ultimas décadas as instituigdes museolégicas portuguesas 

transformaram-se em verdadeiros cadinhos experimentais - deram-se passos 

decisivos em matéria pedagdégica, que obtiveram resultados significativos; 

ensaiaram-se apresentagdes de colecgdes completamente desconhecidas e 

que permaneciam nas reservas ou arrecadacGes; iniciou-se o inventdrio sis- 

tematico e o estudo das colecgées; e, finalmente, comecaram a surgir os 

primeiros resultados praticos do binémio coleccio/publico perante as 

exposig6es temporarias. 

As portas das "arrecadagdes" abriram-se para desvendar conjuntos 

inimaginaveis; nio me refiro apenas a colecgdes de menor qualidade do que 

as habitualmente expostas, mas as verdadeiras "descobertas" de nticleos con- 
siderados intocaveis. Recordo, por exemplo, a abertura que presenciei, em 

1967, de varios caixotes com parte da carga de um barco alemio, o 

"Kerousquia", proveniente de escavagdes arqueolégicas do Médio-Oriente, 

aprisionado durante a 2* Guerra Mundial e que foi guardado e selado no 

Museu Nacional de Arte Antiga durante varias décadas. 

Com o advento das "exposi¢6es temporarias", estas tornaram-se pretexto 

para 0 estudo sistemdtico das colec¢ées, nao incluindo apenas seis ou sete 

items referenciais, mas desenvolvendo e relacionando elementos histdricos, 

técnicos e estéticos; colecgdes conservadas nos Museus e complementadas 

com objectos de outras proveniéncias a titulos varios - depositadas, transferi- 

das temporariamente, com um Ambito cronolégico alargado, deixando assim 

de ser sindnimo de coleccio museolégica apenas a colec¢ao antiga, classica, 

mas por vezes até pecas criadas propositadamente (como foi a obra de José 

Guimaraes para o Palacio Nacional de Sintra, em 1992, ou a de Joao Vieira 

para o Museu Nacional de Arte Antiga, em 1989, reinterpretando os Painéis 

de Nuno Gongalves). 

Uma terceira etapa se atingiu quando se comecou a rentabilizar as 

exposi¢des temporarias e, transpondo o espac¢o original para que foram con- 

cebidas, se apresentaram as mesmas coleccdes como conjunto estruturado, 

noutros locais - iniciando-se assim a itinerdncia. Os musedlogos reinvidicam 

para si esta criagdo, dizendo-a tao recente como a jovem ciéncia de que sao 

especialistas; mas as raizes mergulham bem no fundo da ancestralidade 
medieva - é, afinal, o montar e desmontar da tenda que andava de terra em 

terra. 
Mostrar, apresentar, expor, divulgar, em suma, objectos cuja origem, uso 

ou apenas aspecto sio exéticos ou fora do comum, sera sempre ponto de 

atracg4o de qualquer ser humano, fazendo parte constitutiva da curiosidade 
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que lhe é inata. Para que obtenha sucesso, usam-se processos exteriores de 

chamada de atengao - publicidade, antecipadamente distribuida, encontros 

prévios com agentes educativos - tendo-se especialmente em conta a recep- 

tividade e o grau de conhecimentos adquiridos pela comunidade local sobre 

as matérias a apresentar. 

Um elo de ligagéo, mesmo que ténue, a essas matérias constituira um 

chamamento propicio para a aceitagéo do convite 4 exposi¢ao; mas, nesta, 

nenhum pormenor pode ser menos analisado se se pretender captar a atencao 

do visitante. "Para uma comunicagio eficaz o melhor canal € 0 que mobiliza 

maior nimero de capacidades do destinatario para uma percep¢ao e interpre- 

taco correctas da mensagem. O uso simulténeo de varios canais torna a 

descodificag&o mais rigorosa". 

Nesta 6ptica, dirfamos que uma Exposi¢&o temporaria deve dar resposta 

aos cinco sentidos - uma correcta visio global proporcionando uma leitura 

clara do espaco interior envolvente, sem compartimentagdes desnecessarias. 

Primeira visio global intuitiva, completada por um grafico de localizagao, 

encaminhando-se o visitante para um percurso decorrente da posi¢gdo dos 

objectos colocados em sequéncia légica. 

Ao som musical, falado ou de ambiente - que cada vez mais complemen- 

ta espacos de ensino e lazer - integrado na formacao do individuo, da-se a 

mais cuidada escolha; tal como os objectos a incluir, ele deve ter em conta os 

habitos, emogGes e sensibilidades especificas; a graduagdo, o ritmo, o tema 

recaiem em textos que se integrem no ambiente geral sem quebrar, por 

demasiado monétono ou agressivo, o tempo da visita. O siléncio sera 

respeitado ciclicamente ou interrompido qualquer som a pedido dos visi- 

tantes. 

Junto das vitrines, dois sistemas sonoros se podem empregar directamente 

relacionados com os objectos - auscultadores individuais para explicagao 

pormenorizada do que estd exposto ou gravacio de intensidade perceptivel a 

um maximo de meio metro da vitrine com 0 mesmo efeito referido, exten- 

sivel, neste caso, a mais do que uma pessoa. 
  

® "Experiéncias realizadas recentemente mostram que a pessoa média retém aproximada- 

mente: 10% do que 1é; 20% do que ouve; 30% do que vé; 50% do que ouve e vé ao mesmo 

tempo; 70% do que faz; 80% do que diz; 90% do que diz e faz ao mesmo tempo." FER- 

REIRINHA, Homero. Comunicacio e Desenvolvimento Rural, Porto, 1993. Pag. 57. 
"Para uma comunicacio eficiente deve recorrer-se tanto quanto possivel a canais que utilizem 
© maior nimero de sentidos do destinatario." S.A., "The five senses in the Museum", EMYA 

News, Bristol, Winter 1993-1994. Pag. 5. 

® "Quando falamos com alguém, «uma parte do cérebro, situada no cértex, funciona como 

fonte; uma outra parte situada na zona temporal do hemisfério esquerdo (para quem usa a di- 

reita), funciona como codificador. Os impulsos provenientes do centro de codificagao vao 
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O conhecimento de qualquer objecto enriquece-se especialmente com a 

visio tactil; o peso, o volume, o trabalho de goiva, o polimento, ou a agres- 

sividade das arestas, a altura do relevo, melhor do que perceptiveis 4 vista, 

sfio-no ao tacto. Em todas as exposicGes dar-se-4 a possibilidade de manuse- 

amento de um minimo de 25% dos objectos; e se, pela raridade ou extrema 

fragilidade de algumas pecas, tal nado for aconselhdvel, disponibilizar-se-ao 

cépias para aquele efeito; ultrapassar-se-d, assim, a sacralizagao de determi- 

nadas pecas que originalmente foram concebidas para conviver com 0 ser 

humano, na sua proximidade e que pelo seu valor venal ou raridade, os 

Museus classicos tornaram inacessiveis. 

Poderd parecer, numa primeira andlise, que o olfacto do visitante nao é 

sensibilizado durante a visita a uma exposi¢ao; na pratica, pode e deve ser 

atingido, embora quase inconscientemente. Nao s6 os objectos expostos, mas 

os préprios suportes, se forem de materiais vegetais, animais, ou sintéticos, 

exalam odores especificos para os quais, em muitos casos, convem chamar a 

atencao (por exemplo, madeiras, tintas, etc.). O cheiro provocado para com- 

pletar ao pormenor as exposicGes é cada vez mais empregue nos Museus do 

Norte da Europa, quando se pretende idealizar ambientes de forte compo- 

nente sensitiva - a vida quotidiana nos bairros pobres de Londres na Idade 

Média, em que o cavalo de tiro coabitava préximo do agregado familiar, o 

bazar turco invadido de esséncias orientais. 

Finalmente, a sensibilizacg#o para 0 aspecto menos atingido, o paladar, 

deve ser tido em conta; e se apenas a visdo de uma tela com frutos, por exem- 

plo, pode excitar instintos pavlovianos - 0 tema "alimenta¢ao", se escolhido 

como principal motivo de interesse, pode constituir dos mais importantes 

contributos para esclarecimento, nos paises em desenvolvimento. 

A eficdcia das exposic6es temporarias 

Em diversas ocasides, Portugal marcou presenga, por iniciativa do 

Governo, em exposigdes de tematica geral; na Europa, destacamos as 

exposigdes realizadas em Sevilha (1929), em Paris (1931 e 1951) e em 

Londres (1956), na primeira metade do século, em que a escolha dos objec- 

  

modelando a energia actistica produzida por um aparelho que tem a ver com o sistema mus- 

cular, o aparelho respiratério e o aparelho de fonagdo. A energia modelada € transportada ao 

longo de uma via constitufda pelo ar ambiente e é captada por um aparelho receptor, consti- 

tufdo pelo ouvido externo, o timpano (que é um transformador de energia), 0 condutor 

automatico dos ossfculos e 0 ouvido interno, que envia as modulagdes para o centro de 

descodificagiio, através do nervo auditivo. As modulagées descodificadas sao, entao, rece- 

bidas pelo destinatdrio, que est4 situado no cértex cerebral do ouvinte» (Escarpit, 1976, 30- 

31)" in WOLF, M.. Teorias da Comunicagdo. Pag. 100. 
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tos recaiu sobretudo nas "obras-primas" de pintura, escultura e artes decora- 

tivas de melhor qualidade de execucao. 

Demos os primeiros passos em matéria de grandes exposi¢6es: "uma ver- 

dadeira revelacéo", diz-nos Reynaldo dos Santos, no catalogo da Exposi¢ao 

Portuguese Art 800-1800 (pag. 7), "tem constituido a que se apresentou na 

Royal Academy de Londres, como nunca se fez nem mesmo em Portugal e 

em que algumas obras essenciais como o poliptico de Nuno Gongalves, se 

expuseram pela primeira vez de uma forma mais légica e€ rica de significagao, 

mais grandiosa de composi¢ao". 

As exposigées de tematica restrita intensificaram-se na década de oitenta, 

pés-revolucio, coincindindo com a criagéo de um organismo especifico inte- 

grado na Secretaria de Estado da Cultura, ao qual foi conferida a missao de 

transmitir a imagem do pais no estrangeiro, o Gabinete de Relagdes Culturais 

Internacionais. 

Até esse periodo, apenas duas exposi¢Ges de tematica restrita se tinham 

realizado dignas de nota - "Ourivesaria Portuguesa e Francesa", Paris, 1954, 

tendo por objectivo "mostrar 0 tesouro tinico de ourivesaria francesa do sécu- 

lo XVIII na posse do Estado Portugués e de colecgdes particulares que a 

Franca nao conhecia"® e "O Natal e o Povo Portugués", apresentada na Casa 

de Portugal em Paris, 1959. 
O empréstimo de pegas, isoladas ou em pequenos grupos, solicitadas para 

integrarem exposicdes organizadas por Museus ou outros organismos cultu- 

rais europeus foi-se mantendo paralelamente até atingir o ponto maximo que 

colocamos na actualidade - o empréstimo é moeda corrente, antevendo-se o 

risco de transformar o Museu em entreposto, necessitando o publico local de 

calendario para conhecer a presenga de determinada pega no Museu a que 

pertence. 

Com a exposicao "Cultura Portuguesa em Madrid" (Madrid, 1977) ini- 

ciou-se um novo estilo, globalizante, enriquecido com aspectos comple- 

mentares dos objectos, promovendo-se simultaneamente conferéncias, visitas 

guiadas, reunides de imprensa; os poderes ptiblicos acompanhavam, deste 

modo, 0 evoluir da ciéncia museoldgica, introduzindo exigéncias pedagégi- 

cas e pluridisciplinaridade de intervengao. 

Seguiram-se-Ihe diversas exposicdes sobre temas restritos - 0 azulejo 

(exposi¢ao “Evolucao do Azulejo em Portugal do Século XV ao Século XX", 

que itinerou em capitais europeias durante seis anos consecutivos), a porcelana 

portuguesa, a ourivesaria e 0 traje, assim como exposigdes documentais, evi- 

denciando-se, entre estas, "Na Rota dos Navegadores Portugueses", "A 

  

® Exposigdo de ourivesaria portuguesa e francesa. FRESS, Lisboa, 1955. Pag. 7. 

89  



    

    

Cartografia Portuguesa e a Construgio da Imagem do Mundo" 

(1989),"Portugal na Abertura do Mundo" (1990), etc.. 

Favoravelmente acolhidas pelo pubtico, estas exposigdes serviram de 

teste para novas e maiores iniciativas. 

Em 1985, o Centro Cultural Conde Duque, de Madrid, acolheu "Cem 

Obras Primas de Arte Portuguesa", "porventura o conjunto de maior 

importancia apresentado nos tltimos anos no estrangeiro", transcrevendo as 

palavras de abertura da Directora do Gabinete de Relagdes Culturais 

Internacionais®. Cinco anos mais tarde, "Roma-Lusitana, Lisboa-Romana" 

fez sucesso em Roma, no Palacio de S. Miguel Trastevere, englobando obras 

seleccionadas entre as mais significativas, produzidas por artistas romanos 

que trabalharam ao servigo do monarca magn4nimo. Passo decisivo foi, em 

1991, © conjunto de exposig6es integrado na "Europalia", para consolidar a 

nossa presenga cultural em circulos eruditos europeus. 

Teriio estas exposicgdes sensibilizado as Comunidades portuguesas na 

Europa? Dificil ser4 responder afirmativamente, se a intencAo fér a de as atin- 

gir em profundidade. Apenas e pela primeira vez a exposi¢do "A Linguagem 

dos nossos Ourives" (planeada para acompanhar a visita oficial do Presidente 

da Reptiblica ao Luxemburgo, em 1988) teve em conta expressamente 0 

publico portugués ali residente. Visou "reforgar o relacionamento entre os 

dois paises que tém sido, em grande medida, assegurado e justificado pelo 

relevante nimero de portugueses que aqui trabalham e que com as suas 

familias aqui estabeleceram importantes lagos de intercomunica¢ao"®. 

A Africa e ao Brasil raras exposigdes chegaram relacionadas com 

Portugal; destacamos "Arte Metropolitana", apresentada em Luanda em 

1948, "Arte Portuguesa, 1550-1950" (Rio de Janeiro, 1965), "“Gravura 

Portuguesa Contemporanea" (Rio de Janeiro, 1978), "D. Pedro de Alcantara 

e Braganga" (Rio de Janeiro, 1986). 

Mario Chicé, Comissdrio da Exposig&o do Rio de Janeiro, 1965, esclare- 

cia entéo que "nao é uma exposiciio de obras primas, mas de obras represen- 

tativas das constantes da arte portuguesa e do seu papel de elemento trans- 

missor das correntes artisticas da Europa para a Asia, para o Brasil, para as 

Ilhas do Atlantico"™. Foi, alids, este um tema retomado por Pierre Léglise- 

Costa na exposic¢iio "Circulagao das Formas Arquitecténicas nas Regides sob 

o Dominio Portugués" (mostra fotografica que iniciou a itinerancia, em Paris, 

em 1987), tendo sido projectada especificamente para sensibilizar as segun- 

  

® 100 Obras Maestras del Arte Portugues. Madrid, 1985. Pag. 17. 

A Linguagem dos Nossos Ourives. Pag. 7. 

® Arte Portuguesa 1550-1950. Rio de Janeiro, 1965. Pag. 7. 
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das geragdes de emigrantes em Franga para o patrimonio cultural; exposicao 
de que nos chegaram ecos de bom impacto no publico escolar francés e que 
viria a ser apresentada, em Mafra, durante o "II Encontro de Museus de 
Paises e Comunidades de Lingua Portuguesa" (ICOM, 1989). 

"Cultura Luséfona" - Ciclo de exposicées dedicado aos Paises e 
Comunidades lus6fonos 
Objectivo e 4mbito 
S6 recentemente se comecaram a sensibilizar "as novas geracgdes de 

lusodescendentes para os valores da lingua e da cultura" portuguesas, 
segundo palavras do Secretério de Estado das Comunidades, em 1990, por 
considerar aqueles valores "o elo mais forte que liga todos os portugueses 
onde quer que residam; os nossos compatriotas que vivem no estrangeiro, 
mais do que agentes econdmicos, eles sao importantes agentes culturais, quer 
em relacdo as comunidades portuguesas que integram, quer em relaciio as 
sociedades de acolhimento", 

Poucos anos antes Fernando Moser diria que chegara 0 tempo "de o povo 
portugués repensar a cultura, tomar plena consciéncia dela, das suas forgas 
centripeta e centrifuga, postas 4 prova no passado, para, assumindo o passa- 
do criticamente mas sem complexos, consciencializar a sua identidade pro- 
funda e com ela construir o futuro", 

Neste aspecto, politicos e historiadores proclamam as mesmas intencées: 
em 1987, no discurso proferido por ocasiio das ceriménias do Dia de 
Portugal, afirmava o Presidente da Reptblica: "Em comunhio com as 
Comunidades Portuguesas espalhadas pelo Mundo, onde quer que se encon- 
trem, com o Brasil e as Nacdes Africanas, onde floresce a mais admirdvel 
semente das descobertas - a lingua de Camdes, Machado de Assis e Pessoa - 
com todos os Paises que honram e reconhecem 0 sinal da presenga portugue- 
Sa Nos cinco continentes, fagamos destes anos, até ao fim do século, uma elo- 
quente e viva afirmagao da nossa maneira humanista, livre e fraterna de ser- 
mos portugueses"”), 

No mesmo ano, 0 Primeiro Ministro, na tomada de posse da "Comissio 
Nacional para as Comémoragées dos Descobrimentos Portugueses", divulga- 

  

® Vd. Actas. Pag. 205. 
® Idem, Ibidem. P4g.10. 

“° Idem, Ibidem. Pag. 41. 

“” MOSER, Fernando de Mello. "Para uma Perspectiva da Cultura Portuguesa", in Revista do 
ICALP. N° 1, 1985. Pag. 31. 

) Discurso do Presidente da Republica, nas ceriménias do Dia de Portugal, de CamGes e das 

Comunidades. 10/6/1987. 

  

  



  

   
va intengdes programaticas com idéntico sentido - "Queremos que seja cada vez 

maior entre nds o conhecimento profundo da Nagio que fomos e da Nagao que 

somos e que esse conhecimento se projecte para além fronteiras, de forma que 

a imagem de Portugal no Mundo corresponda 4 grandeza da nossa histéria e a 

realidade e potencialidade das nossas coordenadas presentes"”, 

No entanto, decorridos mais de dez anos destas boas intengGes, aos cerca de 

quatro milhGes de individuos”, espalhados de Malaca, Baticaloa e Singapura 4 

Califérnia, tem sido dedicado escasso apoio cultural; s&éo as suas prdéprias 

Associagdes ou Clubes que angariam fundos e recolhem meios técnicos para 

actividades, nos Paises onde se inserem. 

Reconhecendo esta grave lacuna e a crescente importancia da cultura no 

desenvolvimento integral e equilibrado de qualquer comunidade, propomos a 

realizacao de um ciclo de ExposicGes destinado especialmente a dois tipos de 

publico - os luso-descendentes, dispersos pelos cinco continentes e o ptblico 

em geral dos Paises de lingua oficial portuguesa. 

Inseridos desde os primérdios num espa¢o europeu, caracterizamo-nos em 

saber filtrar o que do velho continente recebiamos, para o transmitirmos a ou- 

tros povos e, com as suas culturas, caldearmos em comum a cultura luséfona. 

Por constatarmos a quase total escassez de elementos relacionados com a 

actividade cultural dos luso-descendentes, de modo a que neles pudessemos 

assentar os estudos preparatérios de uma exposic¢fo, dirigimos ao Instituto de 

Apoio as Comunidades Portuguesas um questiondrio; a recolha dos elementos 

nele solicitados decorreu os seus tramites, nio sendo as respostas suficientes 

para servirem de base a uma programacio de itinerancia de uma exposicfo. 

O Brasil, entretanto, esta a dar um passo decisivo na recuperac4o e reco- 

Ilha de materiais dos seus antepassados, organizando o Museu do Emigrante 

Portugués, pretendendo "ante as ameacas da evolucdo descontrolada do tu- 

rismo predatério, da ignoraéncia, do desconhecimento de valores, do aban- 

dono e interferéncias desvirtuadoras, da destruigéo consciente ou até incon- 

sciente com que hoje deparamos e com que o futuro nos acena, a preservagao 

da mem6ria lusitana, através dos tempos, num testemunho vivo e real da pas- 

sagem benéfica portuguesa nestas terras". 

O percurso de exposigdes tempordrias organizadas por entidades por- 

tuguesas, oficiais ou privadas, raramente foi africano; as exposi¢gdes de 

prestigio, na Europa e posteriormente nos Estados Unidos, constituiram sem- 
  

“) Discurso do Primeiro Ministro, na tomada de posse da Comissio Nacional para as 

Comemoragées dos Descobrimentos Portugueses. 7/1/1987. 

“) JESUS, Manuel Filipe Correia. Comunidades Portuguesas - Uma politica para o Futuro. 

MNE, Braga, 1990. Pag. 40. 
“*) Regulamento que cria o Museu do Emigrante Portugués. Belo Horizonte, 1990. Exemplar 

dactilografado, cuja informagiio se deve a Pintora Conceigiio Pil6. 
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pre o primeiro objectivo quer no empréstimo de pecas isoladas, quer na 

reunido de conjuntos de tematica exclusivamente nacional". 

Para Africa nunca houve uma programacio de exposigdes temporarias, 

com continuidade, a partir de colecgdes da metrépole, embora, por vezes, 

excelentes oportunidades tenham existido. Teria sido 0 caso, por exemplo, da 

exposicao de Sevilha (1929) se tivesse sido apresentada em qualquer das 

cidades luso-africanas. "O seu objectivo", introduz-nos José de Figueiredo, 

"limita-se a um Gnico aspecto, embora dos mais importantes da nossa cultura 

artistica nesse perfodo, ou seja o reflexo que os Descobrimentos e conquistas 

trouxeram a Arte portuguesa de entio e por sua vez a projecgao que esta teve 

nos territérios que conquistamos e onde a sua influéncia se afirmou desde a 

Africa do Norte até A India para 14 de atingir, com a China e 0 Japao, o mais 

remoto Oriente". 

Em Novembro de 1991, durante o I Encontro de Museus Africanos (Togo) 

e o III Encontro de Museus de Paises e Comunidades de Lingua Portuguesa 

(Bissau), que Aquele sucedeu, solicitémos a diversos africanos presentes (per- 

sonalidades de destaque na profissio) a resposta a um questiondrio que 

elaboraémos propositadamente - eram representantes de Cabo Verde (Dr." 

Nélida Lima Rodrigues, técnica do Instituto Nacional de Cultura), da Guiné 

Bissau (Dr. Leonardo Cardoso, Director do Museu Nacional Etnogréfico), de 

Mocambique (Dr.* Alda Costa, Directora do Departamento de Museus da 

Direcgao Nacional do Patrimdénio Cultural) e de S. Tomé e Principe (Dr. 

Armindo Aguiar, Director Nacional da Cultura). 

Houve coincidéncia muito préxima nas respostas: disseram-nos interessar 

aos africanos sobretudo tematicas artisticas e técnicas de épocas anteriores ao 

século XIX. Exposi¢io que aconselharam seja média (cerca de 200/300 m’), 

facil de transportar, para percorrer as principais cidades de cada Pais e 

incluindo algumas pegas originais. 

Um museu de facil acesso sera 0 local mais adequado a sua apresentagao, 

caso seja habitualmente frequentado pelo ptiblico; como alternativa, esco- 

" Ther-se-4 uma associagiio ou outro edfficio ("hall" da Assembleia Nacional, 

Centro Cultural Portugués, Arquivo, Biblioteca). 

Interessa que a Exposicio atinja, de um modo geral, a comunidade, 

devendo-se criar condicées propicias especiais para as visitas escolares, de 

preferéncia com nivel secundario. 

Para a divulgacao, um desdobravel com referéncia aos principais objectos 

expostos, um pequeno roteiro e material audiovisual foram, pelas referidas 

  

“9 Consulte-se 0 Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga, anos de 1939 a 1961. 

“” Exposigao Cultural Portuguesa da Epoca dos Descobrimentos. Sevilha, 1929. 
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personalidades, considerados indispensdveis; emissdes na radio e na tele- 

visdo, cartazes colocados nos estabelecimentos comerciais e altifalantes- 

mdéveis percorrendo as ruas nas vésperas da inauguragéo, completariam a 

publicidade, seguindo os métodos a que a populacao é habitualmente mais 

sensivel. 

A época do ano para o evento e a sua durac&o (nunca inferior a um més) 

variam de local para local, com condicionantes climatéricas, de movimen- 

tagao populacional (festas e feiras) ou de periodos escolares; por ser funda- 

mental atingir a populagdo em idade escolar, nunca a exposi¢&o deverd decor- 

rer em periodo de férias. 

Normalmente sao as entidades oficiais que se responsabilizam, técnica e 

financeiramente, por este tipo de iniciativas, recebendo raramente apoio de 

entidades privadas; as infra-estruturas para o transporte, montagem e divul- 

gacao podem-se também encontrar, em principio, nas entidades oficiais. 

Trés anos sao necessarios para iniciar os contactos prévios, de modo a 

cumprir as exigéncias burocraticas e proporcionar a inclusao de visitas a 

exposi¢ao na programacao escolar. 

Aquelas personalidades foram unanimes em reconhecer que iniciativas 

deste género serao recebidas com o maior interesse, dada a escassez de mate- 

rial disponivel sobre cultura portuguesa. 

A complementaridade da exposi¢4o, que teoricamente lhes propusemos, 

far-se-ia através de referéncias a elementos do patriménio local com aquelas 

relacionaveis. 

Lugar de destaque se daria 4 tradigdo oral, que prevalece como uma das 

principais herangas, sendo necessdrio recolhé-la por métodos cientificos. 

Pascal Makambila, Arquedlogo e Professor de Museologia na 

Universidade de Brazzaville, foi também convidado a responder ao nosso 

questiondrio; as suas respostas em muito se assemelharam 4s acima referidas, 

informando-nos que o seu Pais, através do Departamento de Histdéria da 

Universidade, promove actualmente um inventdrio sistematico dos teste- 

munhos quinhentistas relacionados com os europeus com quem o Reino do 

Congo teve os primeiros contactos - os portugueses. 
Conhecedor do ambiente estudantil de Bissau, Orlando Gomes (guineense 

licenciado em Histéria e participante no III Encontro) sugeriu que a 
Exposi¢4o coincidisse com a Feira do Livro (organizada anualmente pelo 

Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro) e um torneio de "futebol de 

cinco", para comemorar e fazer maior publicidade, com adesao garantida da 

juventude... 

Para compulsar um futuro visitante-tipo, apresentamos o referido ques- 

tionario 4 Dr.* Maria Leonor Amaral Fortes (professora-cooperante em 
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Bissau, desde 1988); céptica de inicio por ter quase perdido a esperanca de 

participar em iniciativas como a que propomos naquele Pais, indicou algu- 

mas sugestGes que consideramos de incluir. Assim, como local, daria prefe- 

réncia a um salfo, sobretudo se f6r novo, moderno; fundamental o apoio 

pedagégico, traduzido em legendagem clara e concisa, visitas acompanhadas, 

material audiovisual. Na preparacéo da exposi¢io 0 comprometimento da 

comunidade é vital, disse-nos; a exposigéo é concebida para ela, devendo 

"cortar barreiras" entre os organizadores oficiais e a populacao local. 

Propomos, pelos motivos atrés apontados, a realizagéo de um ciclo de 

exposicdes sob o tema genérico "Cultura Lusdéfona" - a Arte, a Literatura, a 

Ciéncia e a Técnica nele serdo analizadas com detalhe, com o objectivo de, 

enquanto decorre cada ac¢4o, informar e promover um didlogo aberto junto 

dos especialistas, dos politicos, do grande pubblico e, a médio prazo, estimu- 

lar e colaborar na elaboracg4o do inventario do patriménio local, eventual- 

mente "fundo" inicial de um futuro museu, na formacao de artifices e outros 

agentes culturais, técnicos e cientificos, na constituigdo de pequenas empre- 

sas, contribuindo para o desenvolvimento sécio-econédmico das comu- 

nidades. 

Terd deste modo duas componentes de proveniéncia distinta: a compo- 

nente portuguesa, proveniente de Portugal e a componente do Pais onde se 

realiza a Exposic&o, com pecas deste provenientes. 

Nas exposicdes de Arte apresentar-se-4o os subtemas - arquitectura (mi- 

litar, civil e religiosa) e artes decorativas (talha, ceramica, azulejaria, 

ourivesaria) - relativas a actividades histéricas que evidenciem um cunho 

portugués, transposto para outros continentes, onde adquiriram volumetrias, 
técnicas ou policromias diversas, mantendo caracteristicas da matriz original. 

A literatura de viagens, o emprego e tradugao de linguas autéctones, as 

monografias locais, a poesia, serao tratados no tema Literatura. 

Nas exposigdes de Ciéncia, os subtemas desenvolvem aspectos relaciona- 

dos com a ciéncia nautica e astronémica, com as ciéncias da natureza. 

Nas exposigdes subordinadas 4 tematica Técnica incluem-se aspectos 

como a exploracdo mineira, a engenharia civil (construgdo de equipamentos 

urbanos, vias de comunicagio, sistemas de fornecimento de Agua), a pro- 

teccao do ambiente, a tecnologia agricola. 

Durante o perfodo de preparacao de cada um dos subtemas (que por si s6 

constituiraéo uma exposic&o) o pais receptor reunira elementos sobre teste- 
munhos locais que permanecem dignos de ser recuperados mencionados na 

€xposi¢io como complemento do material a expor proveniente de Portugal. 

Trabalho moroso que implica investigacao, dispéndio de meios finan- 
ceiros e técnicos, terd que ser rentabilizado o melhor possivel - com a publi- 
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cagao de catalogos, com a elaboracfo de relatérios sobre a conservacao do 

patriménio cultural local, com a reutilizagio de todas as estruturas expositi- 

vas que permanecem a itinerar no percurso total, admitindo-se um ritmo de 

uma exposi¢do por ano em cada pais. 

O segundo passo, o de selegdo e recolha de material para o museu local, 

sera obviamente dado pelos naturais do pais receptor; e nesta matéria citamos 

a autorizada opinidéo de Alpha Konaré, antigo Presidente do Conselho 

Internacional de Museus: “Nés nao estamos em condigdes de apresentar um 

modelo ideal. Cada povo, cada grupo étnico, cada comunidade cultural 

definira a partir das suas tradicdes, os tipos e estruturas de conservacao 

especificas. Em qualquer caso, compete aos préprios africanos (e nao a 

estrangeiros, mesmo que especialistas), libertando-se de toda a alienag4o cul- . 

tural, rejeitando conceitos estrangeiros, de descolonizar 0 Museu actual e de 

inventar os Museus que precisa.” : 

"E importante que sejam as populacdes a determinar, elas préprias, a 

escolha dos objectos a recolher. A atencdo devera recair sobre 0 que elas con- 

siderem representativo da sua cultura e do que elas aceitam mostrar ao publi- 

co; a opiniao das populacgées deve ser factor determinante"®. 

Comissariado do ciclo de exposicoes 
A organizag4o e itinerancia das Exposicgdes exige um Comissariado por- 

tugués permanente (cujas caracteristicas serao essencialmente a melhor qua- 
lificago técnica, experiéncia em iniciativas do género, disponibilidade total 
para deslocagdes e boa adaptagao a circunstancias inesperadas) e um 
Conselho de Comissdrios representantes dos paises interessados em receber 
a exposicao. 

O Comissariado portugués permanente devera ser composto pelos 
seguintes elementos: 

- Comissdrio - Conservador de Museu ou Mestre em Museologia, com 
experiéncia em actividades semelhantes e conhecedor dos problemas 
técnicos da montagem de uma exposicio itinerante. Serd o responsdvel 
por todo o programa nos seus aspectos pedagégico, cientifico, técnico e 
financeiro. Compete-lhe negociar a exposi¢ao e gerir toda a circulacao; 
estarao também a seu cargo a formacio e orientagao do pessoal. 

- Adjunto do Comissdrio - Conservador de Museu ou Mestre em 
Museologia, que orientaraé a montagem e desmontagem da exposi¢ao, 
todos os processos alfandegarios, substituindo 0 Comiss4rio nas suas 
auséncias ou impedimentos. 

- Designer - autor do projecto de apresentacio e da sua execucao em cada 
local, em fungdo da lista das pecas, fotografias e textos que lhe forem 
  

“® KONARE, Alpha. “Pour d’autres musées ethnographiques en Afrique” in Museum, Paris, 

1983. Pag. 146. 

 



fornecidos, assim como do espago, circuito e condicdes de conservacao 
e seguranga. Sera também da sua responsabilidade 0 estudo e acompa- 
nhamento da embalagem e desembalagem de todo o contetido da 
exposicado, de modo a que se respeitem os espacos e posicées relativas 
dos objectos. 

- Monitor para o servico pedagégico - ocupar-se-4, conjuntamente com o 
monitor local, de todos os contactos prévios com as escolas e da organi- 
zacao das visitas. : 

- Técnico-administrativo - gestor financeiro do projecto. 
- Escrituraria dactilégrafa - colaboradora directa do Comissariado, na 
especialidade. 

Durante a itinerancia, acompanham o Comissariado portugués um carpin- 
teiro, para o trabalho de montagem e desmontagem da Exposicao e um arti- 
fice ou técnico, com a especializac&o correspondente A matéria tratada (enta- 
Ihador, azulejador, ourives, técnico de nattica, de radio, etc.) para trabalhar 

na Oficina pedagégica anexa 4 Exposicdo. 

O Comissariado portugués podera recorrer 4 colaboragiio eventual de 
especialistas (historiadores de arte, cientistas, investigadores) para elabo- 
ragao do programa cientifico da Exposig&o, apresentando-o posteriormente 
ao Comissario representante do pafs receptor para conjugaciio de interesses, 
de percursos, de actividades complementares. 

O Conselho de Comissdrios, representantes dos paises que desejem rece- 
ber a Exposigdo, pronuncia-se sobre os projectos, em toda a sua extensio téc- 
nica, cientifica e administrativa, conduzindo, numa segunda fase, 0 processo 
administrativo e técnico com as entidades oficiais do seu proprio pais, man- 
tendo sempre estreita ligagdo com o Comissariado portugués. 

Ao Conselho de Comissérios seré pedido empenhamento directo na divul- 
gacao local da Exposigao e na recolha de elementos patrimoniais locais que 
se afigurem de interesse para complemento daquela. 

O Comissario local ser4 o responsdvel pela conservacao, seguranca e pub- 
licidade da Exposigiio e pelas accdes seguintes 4 Exposicao. Ele acompanha no 
local todas as tarefas de transporte, recep¢ao, montagem e desmontagem e de 
expedicao. 

Investigagao, seleccao dos objectos e recolha bibliografica 

Cada tema escolhido para ser integrado no Ciclo de Exposicées exigira 

um apoio de investigagao histérica, técnica e cientifica, conduzido com 

mintcia por especialistas; na materializacéo ou expresso fisica do assunto 
colabora 0 comissariado localizando, recolhendo e seleccionando objectos 

relaciondveis com os textos. 
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Uma vez seleccionados os objectos, é fundamental ter em conta nao sé 

aspectos relacionados com a conservacio e seguranga, facilidade de manuse- 

amento e transporte, mas também o grau de comunicabilidade do objecto; 

posteriormente, o complemento pedagdgico sera tanto mais desenvolvido 

quanto mais débil for a autosuficiéncia do objecto. 

Ao investigador competira a recolha bibliografica e, embora possa nfo vir 

a ser integrada na exposicao, ela € sempre um elemento imprescindivel no 

roteiro ou catélogo, como pista para posteriores estudos e prova basica da 

seriedade do projecto. 

Qualquer destas etapas referidas atinge normalmente um volume de tra- 

balho apenas em parte utilizado na exposic&o, mas que se revela da maior 

utilidade como pista para desenvolvimento futuro. 

Uma vez cumprida a primeira fase da pesquisa e selecc&o, habitualmente 

apenas tedrica, um elemento novo pode ser de grande utilidade - a audiéncia 

de colaboradores exteriores a todo o processo, quer sejam especialistas 

noutras 4reas, ou membros da comunidade em que a exposi¢do se vai inserir, 

eventuais visitantes com grande sentido critico e suficientemente conhece- 

dores do meio. Abrem-se, assim, as portas, oficiosamente, a uma colaboracgio 

benévola com a perspectiva quase segura de enraizamento do Museu ou da 

iniciativa pontual de muito melhor qualidade do que se f6ra projectada e con- 

duzida unilateralmente. 

Publicos 
Essencialmente destinado ao publico local esta Exposic4o ira ter como 

principais frequentadores grupos escolares e artesfos; visitantes comuns 

afluirao em numero menor, devendo no entanto serem tidas em considerag4o 

as suas disponibilidades de tempo, para que coincidam com o hordrio de 

abertura. 

Com a antecedéncia de um ano lectivo dever4o iniciar-se os contactos 

entre 0 Comissdrio local e o organismo oficial que tutela as direccdes das 

escolas, para preparar atempadamente a insercfo do tema proposto nos pro- 
gramas escolares; assim, ao visitar a Exposicao, os alunos ja estao sensibi- 

lizados para a matéria e sobre ela adquiriram conhecimentos basicos. Através 

desse organismo, uma circular-convite sera enviada a todos os professores, 

acompanhada de um desdobrdvel explicativo. 

Uma vez obtidas respostas significativas, os contactos processar-se-40 

entre 0 monitor local e os professores designados para acompanhar as visitas 

dos grupos escolares. 

Na Exposi¢ao € o préprio professor a conduzir a visita dos seus alunos; 

para tal, uma preparacao prévia deve estar prevista, sob a orientacao do 
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Comissariado portugués, que disponibilizaré um minimo de dois dias da sua 
estadia no Pais de acolhimento, com este objectivo. Uma pequena oficina, 
relacionada com o fabrico de pecas originais exibidas, ser4 facultada ao 
publico de modo a poder ensaiar a execuciio de cépias. 

Uma das funcdes do Comissariado local sera a de localizar artesaos e de 
os interessar para uma visita 4 Exposicio, proporcionando-lhes, se 

necessario, meios de transporte e estadia; o registo das oficinas, matérias-pri- 

mas, ferramentas ou outros instrumentos de trabalho, processos de fabrico, 

tipologia da produgao e comercializacgéo devem, nessa ocasido, ser efectua- 
dos nas melhores condicées. 

O trabalho empreendido desde 1987, em S. Tomé e Principe e na Guiné 

Bissau, por José Medeiros, com o patrocinio do Instituto do Emprego e 

Formag4o Profissional é prova evidente de que os artesios se mantém 

numerosos naqueles Paises, nem sempre dispondo, no entanto, de meios e 

materiais necessarios 4 continuidade da pratica do oficio. 

"Tendo percorrido a maior parte do territério dos dois Pafses", informa- 
nos 0 citado autor, "foram contactados, na Guiné Bissau, 157 artesios em 37 

povoagoes e em S. Tomé, 146 artesios em 30 povoacées, nado estando neste 

numero incluidos os individuos que trabalham em centros de producio de 
artesanato para turistas"”, 

Para estes artesdos se destina prioritariamente a oficina anexa 4 Exposicio, 
onde lhes sera proporcionado o contacto com um artesio portugués, a utiliza- 

¢ao de ferramentas e matérias préprias a cada officio, podendo, caso seja con- 

siderado conveniente pelo Comissario local, organizar-se também uma peque- 

na oficina para exemplificacéo de fabrico de objectos caracteristicamente 
locais - por exemplo, tripecas de Bambadinca, imagens rituais de Jambins, se 

se tratar de uma Exposicao sobre talha. 

Para a populagao local de idade pés-escolar, propomos um hor4rio espe- 

cial de abertura aos dias de semana, com a duracdo de trés a quatro horas ao 

fim da tarde e durante todo o dia nos fins de semana; de outro modo, se encer- 

rar as horas habituais europeias (17.00/17.30h) nao se registaria nenhuma 
afluéncia nos dias de trabalho. 2s 2 7 

Se para os jovens e artesaos a Exposicao constitui em si ponto de atencao 
suficientemente atractivo, porque ligado ao programa escolar ou a especiali- 

  

“® MEDEIROS, José. "Recolha e classificacaio de materiais etnogrdficos em paises africanos de 
lingua portuguesa", in Actas do III Encontro de Museus de Paises e Comunidades de Lingua 
Portuguesa. Bissau, Novembro de 1991. PAG. 166. Este autor define como artesanato "a ma- 
nufactura de objectos utilitarios ou decorativos produzidos por processos tradicionais, com o fim 
de os utilizar, trocar ou vender; esses objectos, fruto de um saber popular adquirido na vivéncia 
de geragGes utilizando os materiais existentes na regiao e produzido, em fungao das necessidades 
da comunidade a que se destinam, sao uma das caracteristicas das ciéncias agrarias." 
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dade propria, para o visitante comum sera necess4rio recorrer a técnicas de 

divulgacao de maior impacto - anuncio nas principais artérias da cidade, 

através de cartazes colados nos locais frequentados assiduamente, dis- 

tribuigao do "Jornal da Exposigéo" nos clubes ou associagGes culturais e 

recreativas, propaganda na emissora local. O Comissariado local procedera a 

um estudo prévio da receptividade para determinar a melhor adequacfo da 

publicidade ao publico; M. Wolf considera esta fase um ponto fulcral: "a 

eficacia dos mass media so € susceptivel de ser canalizada no contexto social 

em que funcionam. Mais ainda do que o contetido que difundem, a sua 

influéncia depende das caracteristicas do sistema social que as rodeia"™. 

Para grupos especiais - analfabetos, deficientes visuais ou auditivos - sera 

destacado um monitor, dispondo de gravag6es sonoras e registos de leitura - 

tactil, atento a qualquer pedido de esclarecimento complementar. Os acessos 

a espacgos interiores terao em conta a circulagdo de deficientes motores e de 

invisuais. 

Um pequeno objecto-simbolo, confeccionado artesanalmente e de temati- 

ca afim 4 Exposicao é oferecido ao visitante, para que se prolongue em casa 

a experiéncia visual ou tactil adquirida. 

No final da visita, o ptiblico sera convidado a preeencher um inquérito, 

elemento basico para a avaliacfo da eficacia da exposi¢ao. 

Localizacao 

A escolha do local para a montagem da Exposic¢do deve ser extremamente 

cuidada, diria mesmo que dela depende, em grande parte, 0 éxito ou o fracas- 

so da iniciativa. 

Na agenda das primeiras reunides preparatérias do Comissariado por- 

tugués com o Conselho de Comiss4rios locais, devera constar a andlise de 

trés hipdteses de localizagao, objecto de posterior estudo no local. Optar-se- 

A por reunir as seguintes condigdes minimas: facil acesso a pé, a partir do 

centro da cidade, parque de estacionamento préximo, frequéncia habitual sig- 

nificativa, servigo de transportes colectivos, infraestruturas de apoio ao 

publico (pequena cafetaria, servicos sanitarios), instalagdes eléctricas e 

canalizag6es de 4gua em perfeito funcionamento e com a poténcia necessaria 

ao equipamento que consta da Exposic¢ao. 

Se existe museu na cidade onde se pretende fazer a Exposigao e se lhe sao 

reconhecidas todas as condigdes que acabémos de referir, este é 0 sitio ideal. 

Se 0 ptblico nao vai ao museu com frequéncia, teremos ent&o que levar a 

Exposicgio ao ptiblico em local mais apropriado - junto do mercado, do esta- 

  

° WOLF, Mauro. Teoria da Comunicacdo. Editorial Presenga, 2.* Edigao. Lisboa. 1992. Pag. 43. 
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dio, do café mais frequentado, da igreja, da praia, sem inibigdes sdcio-cul- 

turais. 

Partindo do principio que a escolha do edificio tem a melhor localizacio, 

mesmo que implantado no centro, esse facto nao dispensa que se assinale de- 

vidamente 0 percurso exterior de acesso a partir da entrada da cidade; sinaliza- 

¢4o0 bem visivel, com um simbolo que se repita em cada placa e utilizando cores 

contrastantes com as existentes. 

Se houver necessidade de obras de construcio civil no edificio escolhido, 

elas terao que estar terminadas um ano antes do inicio da Exposi¢ao para evi- 

tar eventuais humidades ou deficiéncias de montagem ainda ndo suficiente- 

mente testadas. 

Um espaco de dimensao média (entre 200 a 300 m’) é considerado 

necess4rio para a Exposi¢4o; este subdivide-se em portaria, recepgao, zona de 

exposi¢do propriamente dita e zona polivalente (conferéncias, projeccdes, 

oficina). 

Na portaria localiza-se a recepgéo com uma bancada de publicag6es para 

venda ou oferta e painéis introdutérios. 

O acolhimento do ptblico em geral é feito nesta zona que antecede a 

exposi¢do; por ela entendemos nao s6 a recepc¢ao, a primeira relacgdo fun- 

cionario-visitante, mas também a inclusdo de um espaco de iniciac4o a qua- 

tro pontos fundamentais - a instituigio, aos métodos utilizados, ao ciclo de 

exposic¢des e a temdtica em causa. 

Quanto aos métodos e critérios utilizados, refira-se uma introducdo 

sumaria das diferentes fases de elaboracéo da prépria exposicio, entidades 

que colaboram, critério de seleccao de. pecas, vocabuldrio de base para a 

compreensdo das tematicas que necessitem de maior iniciagfo, ensinando a 

"olhar" determinados objectos e estabelecendo comparacées. 

A esta, segue-se a zona de exposicfio, espaco tinico ou compartimentado, 

no qual as vitrinas, bases e painéis se ordenam conforme as conveniéncias 

didacticas e de conservacgdo e seguranca dos objectos. 

Conservacao e seguranca do edificio e das coleccdes 

O “seguro de porta-a-porta” significa para as companhias seguradoras a 

responsabilidade que assumem desde que um objecto sai de um local até que 
a ele regresse em definitivo; esta é a modalidade que convem a Exposicio. 

Paralelamente, o responsdvel pela conservacio, apés ter elaborado a ficha de 

existéncia do objecto, atenderé a todos os pormenores desde a safda até 4 sua 

devolugao, de modo a que este regresse intacto 4 origem. 

Para cada objecto a expor se construir4 uma caixa prépria, com os topos 

aparafusados (para posterior reutilizagao), onde entra protegido com papel de 
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seda ou cartéo ondulado, nao dcidos, folha de polietileno (com pH neutro), 

sendo todos os espacos vazios preenchidos com material de tipo esferovite. 

Exteriormente as caixas tém a indicacao do contetido e da posig4o que deve 

ser mantida durante o transporte. 

Juntamente com os objectos originais, seguirio nas caixas propositada- 

mente construfdas, todos os materiais para montagem (vitrines, bases, 

suportes) ferramentas e ventosas para montagem de vidros acrilicos, mate- 

rial eléctrico e de limpeza (caso haja necessidade de produtos especiais), 

assim como material e equipamento para afericio e correccao do ambiente 

(termohigrémetros, desumidificador, silica gel, etc.); uma verificagao atenta 

dos produtos de limpeza é necessdria para que nado sejam colocados junto de 

locais onde a sua integrac4o corra risco. Sempre que possivel, fixam-se defi- 

nitivamente aos respectivos suportes as legendas, textos, ie e ilus- 

tragdes, protegendo-as com material acrilico. 
Os cuidados a ter com as embalagens e posterior colocacao no contentor 

sdo téo importantes como os que exigem as pegas durante a exposi¢do. Sendo 

itinerante, as sucessivas montagens e desmontagens tém que ter em conta os 

materiais de protecc&o, nfo sé dos originais, mas dos painéis, graficos e 

fotografias, garantindo a imobilidade das pegas, rigidez e impermeabilidade 

dos materiais exteriores, bom equilfbrio da carga e das condigdes ambientais. 

Exigindo os maiores cuidados de conservacao e de seguranga, os objectos 

originais serio embalados tendo em atengio o grau de resist€ncia dos mate- 

riais de que se compée, fragilidade das arestas, assinalando em cada etapa e 

na respectiva ficha qualquer detalhe de ma conservagdo, de colagem, de 

restauro. Em caixas separadas seguirao todas as publicagdes, materiais 

pedagégicos e de secretaria. Nas caixas com peso superior a 40kg devem ser 

colocados rodizios para facilitar o transporte. 
Devera realizar-se através de empresas especializadas, tendo como 

"courier" um membro do Comissariado; caso haja grande dispersao de pegas, 

proceder-se-4 4 sua reunido prévia num tnico local, de onde, apés a vistoria 

alfandegdria, seguem para o cais de embarque. Para evitar demoras no decor- 

rer do processo de viagem, 0 que pode provocar prejuizos na conservagao, 

estabelece-se um contacto prévio com os agentes alfandegarios, obtendo-se 

uma vistoria tinica, imediatamente antes da contentorizac4o dos objectos. 

Ponderadas previamente as candidaturas (cuja inscricao, em ficha apro- 

priada, decorrer4 os seus tramites) e perante a presenga do ComissArio local, 

no recinto da Exposi¢ao, as caixas sao abertas; além da guardaria constituida 

por um minimo de quatro elementos, disciplinados, devidamente iniciados e 

conhecedores dos pontos mais sensiveis (pecas de maior valor, assim como 

locais dos contadores da Agua, electricidade e gaz), perfazendo trés turnos 

diarios, observar-se-o as seguintes precaucoes: 
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- no exterior do edifficio: iluminagao periférica ou, em alternativa, 

guardaria nocturna com cies-policia; proibic&o de estacionamento em frente 

da entrada principal; 
- no interior: colocag4o de extintores de incéndio em locais bem visfveis; 

encerramento permanente de todas as portas ou outros acessos nfo utilizados 

durante a Exposicao; verificagio da boa qualidade de todas as fechaduras; 

revisdo diaria das instalages, logo apds o encerramento ao publico, para evi- 

tar a permanéncia de algum intruso. 

Sempre que possivel, colocar-se-4o sistemas de protecc4o mecAnica con- 

tra intrusdo, roubo e incéndio, ligados 4 central da policia; no entanto e por 

muito sofisticados que sejam, estes no dispensam a guardaria humana referi- 

da. O controle periddico daqueles sistemas incumbe ao chefe dos guardas, o 

qual se mantera em contacto periddico com a policia e bombeiros, tendo estes 

previamente visitado as instalacdes e redigido um relatério circunstanciado 

sobre as condigées de seguranga. 

Evitar-se-4 que a iluminacg4o natural seja intensa, uniformizando-a medi- 

ante a utilizacgdo de persianas ou de filtros UV (ultravioletas); em conjugacdo, 

a luz artificial incandescente proporciona uma valorizacio complementar, 

pontual, com possibilidade de se regular a carga térmica, a orientacfo e cor 

adequada a cada caso. 

Os interruptores da iluminagio, climatizacgdo e equipamento de prevencio 

pontual devem estar fora das vitrines para evitar abri-las quando se pretende 

cortar ou estabelecer a ligacao. 

Apresentacao das coleccées 

O esquema construtivo deve ser concebido de forma a poder dar corpo a 

qualquer programa de exposicdes, sobre os subtemas do ciclo "Cultura 

Luséfona" - um espago amplo, polivalente, a utilizar para troca de experién- 

cias culturais entre Portugal, os Pafses luséfonos e as Comunidades por- 

tuguesas no mundo; a leitura da ficha de candidatura e de toda a documen- 

tagao que a deve acompanhar sera essencial para a elaboracao do anteprojec- 

to. 

O sistema, baseado em elementos modulados facilmente manipuldveis, 

deve permitir a embalagem das exposicdes de forma a aproveitar com rigor 

todo o volume de um sé contentor de carga (via aérea) ou no maximo de dois, 

a realizagdo de exposic¢des com dimens6es varidveis através de elementos 
modulaveis, a criagio de uma série de exposig6es simultaneas, itinerantes em 

varios locais e sobre assuntos diversos, meramente através da utilizacfo da 

mesma técnica de base, cujo esquema é: elementos modulados/1 a 2 con- 

tentores/montagem e desmontagem. 
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O veiculo essencial da comunicagéo sera sempre e sobretudo 0 som e a 

imagem. Pretende-se uma exposi¢do-espectaculo, que atraia o ptiblico e nao 

apenas uma exposicdo-informag4o que afaste parte desse publico. Por tal 

razao, entende-se nao ser necessario fazer circular pecas originais de valor 

excepcional, mas sim imagens que as evidenciem e ao seu contexto histédri- 

CO, as suas caracteristicas, detalhe e significado. 

Os espagos de instalag&o, os suportes e painéis devem ser neutros, apa- 

gando-se perante as pegas, as imagens ou a documentacifo a apresentar, de 

forma a permitir todo o tipo de exposi¢gdes. O relevo e destaque das dreas e 

das pegas sera dado por sistemas de iluminac¢4o; a luz modelara a exposicdo; 

a cor sera empregue em alguns painéis, nas transparéncias iluminadas e sera 

a das pegas em si. 

As armagGes e seus encaixes, bem como 0s suportes de iluminagdo podem 

e devem evidenciar na forma e nos materiais o cardcter desmontdvel da 

Exposi¢ao. 

Os painéis serao de estrutura tubular de aco, pintado em cinza claro ou 

antracite, o mais leve possivel, com encaixes simples, sem dobradicas ou ele- 

mentos de ligacdo fracos. Terminaréo no chao com encaixes soldados a pla- 

cas de 0,20m de diametro. A altura maxima é de 2,20m ¢ a largura, de 1,20m. 

Poderao existir outras larguras a acertar, desde que seja mantida a condigao 

essencial de base - agrupamentos informais dos varios médulos e méximo de 

versatibilidade. 

A placa do interior de cada mddulo sera de tipo especial (platex, con- 

traplacado ou aglomerado) podendo ser substituida por placas de madeira. 

Alguns painéis especiais daraéo suporte 4 projeccao de diapositivos ou 

videos; os estrados, se os houver, serio de madeira pintada e pregada sobre 

vigotas, de inteira execucfo local. 

As armaduras de iluminag&o serao encaixadas nos painéis; incluirao, além 

dos aparelhos e armaduras correntes, armaduras de baixa voltagem (haloge- 

nio), projectores para destacar pegas e luzes regulaveis por redstato, para cri- 

arem iluminagao geral quando dirigida para 0 tecto. 

O alcado das vitrinas sera fechado, de preferéncia, com vidro acrilico, 

porque nao sé reduz consideravelmente o perigo de quebra, como filtra os 

raios ultravioleta. 

Divulgacdo - apoio pedagogico e publicitario 

A Exposigao é feita para que o ptblico aproveite da melhor maneira o 

maximo de ensinamentos. H4, portanto, que utilizar processos de chama- 

mento ou de atraccdo exteriores (colagem de cartazes, distribuigéo de fo- 

Ihetos ou desdobraveis, circulagdo de viaturas com altifalantes, divulgacao na 
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  imprensa, radio e televisfo) e aplicar com modernidade as mais eficientes 

técnicas de elaboracdo de legendagem, redac¢4o de catdlogos e outros textos 

de apoio. Uma das imagens de marca é 0 desdobravel que permanece como 

"memoria"; ele deverd transmitir de forma concisa, equilibrada e com perfei- 

ta legibilidade a mensagem da exposicio, procurando obter uma "agressivi- 

dade de ritmo sonoro"’”. O comprimento das frases deve ser proporcional a 

dimensa&o dos caracteres, utilizando um suporte de papel de dimensao média 

(A4), um claro grafismo de caixas, cores e espacos atraentes. 

A sinalizagao interna da Exposicao indicando o percurso é fundamental 4 

perfeita orientagao; um painel introdutério deve explica-lo, tendo préximo o 

programa de toda a série de exposicdes que o Comissariado se prop6e apre- 

sentar, em que aquela se integra, assim como 0s itinerarios previstos e respec- 

tiva calendarizacao. 

Nessa zona, a que chamamos portaria, estara disponivel diverso material 

didactico (gratuito ou a adquirir por prego mddico), onde nao devem faltar 

cépias, fac-similes, modelos, diapositivos, postais. 

Na Exposic¢ao, 0 visitante tera 4 sua disposig&o um texto fixo, reproduzi- 

do por processo serigrafico, em painel esclarecedor de cada agrupamento de 

objectos e na especialidade, legenda prépria, concisa, referindo a designagio, 

autor, época e local de fabrico de cada objecto, proveniéncia e coleccao a que 

pertence, sendo utilizada letra compreensivel a uma viséo normal, distante 

um metro do visitante, dimenséo que aumentara proporcionalmente a distan- 

cia. 

Para encorajar a leitura das legendas, utilizar-se-40 processos apelativos 

como a formulag4o de perguntas, cartografia de informag&o esquematizada, 

parcelamento ou subdivisaéo da informagao (folhas volantes, textos informa- 

tizados). 

A lingua utilizada nos textos sera a portuguesa, admitindo-se a possibili- 

dade de o crioulo ou uma lingua autoctone figurar paralelamente nas legen- 

das ou no desdobravel. 

Esta provado que o visitante que veja primeiro um video ou assista a pro- 

jecgao de diapositivos retem mais facilmente os conhecimentos do que se os 

vir apenas no final da exposi¢ao; por este motivo, prevemos projeccao de 

audiovisuais na recep¢io, com sequéncia na Exposi¢ao. 

Factor de atraccio é sempre uma oficina (ou laboratério), onde um arti- 

fice, conjuntamente com o monitor ou o professor, sabera encorajar o ptbli- 

co a fazer as suas préprias experiéncias e até mesmo imaginar novas formas. 

A colocagaéo dos objectos na oficina deve seguir, tal como na zona de 

  

“) LETERRIER, Alain. La plaquette publicitaire. Condé-sur-Noireau. 1988 Pag. 101. 
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exposi¢ao, uma metodologia acessivel ao visitante comum, pré6xima da sua 
utilizac&o real, evitando colocagées aberrantes, tais como expor uma carru- 
agem a 2m de altura, um conjunto de bacia e gomil no chao, uma credéncia 
atrés de uma coluna ou uma bancada de carpinteiro forrada com material 
plastico. 

A reconstituigao de ambientes de época é recurso de sucesso garantido, 
para transmitir a imagem quotidiana de uma oficina, laboratério, gabinete, 
conforme se trate de artifice, cientista ou literato. 

Estimativa de encargos da Exposicao 
Serao encargos a suportar pelo Comissariado portugués: remuneracgdes 

certas € permanentes (Comissariado, Designer, Técnico administrativo, 
Monitor, Escriturario-dactilégrafo, Carpinteiro-montador, Artifice ou técnico 
para a oficina ou laboratério anexos 4 Exposicio), remuneragGes eventuais 
(Especialista-consultor), Exposicio (projecto grafico de suporte expositivo, 
incluindo os encargos com os respectivos materiais, execuc¢ao de painéis, le- 
gendas, textos, sinalizagio, graficos), contentorizacao, montagem e desmon- 
tagem da Exposi¢&o (mio de obra e materiais para embalagem), material de 
secretaria e portes de correio, edicdes - material pedagégico e de publicidade 
(desdobravel, cartaz, catdlogo, jogos, pequena oferta para os visitantes), 
transportes (deslocagdes do Comissariado e dos membros do Conselho de 
Comissdrios locais e transporte de bens - transporte dos objectos a expor e 
outros materiais expositivos, desde 0 local onde se conservam até A alfande- 
ga portuguesa e regresso), estadias (estadias de membros do Conselho de 
Comissdrios locais em Portugal para participacio nas reuniOes), seguros, 
encargos alfandegarios. 

Nao se incluem despesas relacionadas com a instalagaio do Comissariado 
em Lisboa (mobilidrio de escritério, fornecimento de Agua, electricidade e 
telefone, manutengao de limpeza) pelo pressuposto de que sdo da respon- 
sabilidade do organismo oficial promotor da Exposicdo. 

As verbas a dispensar com 0 projecto grafico, o suporte expositivo e a 
contentoriza¢4o sao um investimento para todo 0 ciclo de exposic¢ées. 

Serao encargos a suportar pelos Comissariados locais: remuneracoes cer- 
tas € permanentes (Comissariado); remuneracdes eventuais (Especialista- 
-consultor para colaborar no levantamento de elementos do patriménio cul- 
tural local, relacionados com a tematica da Exposigdo, 2 operdrios para 
colaborar na montagem e desmontagem da Exposig4o0, 1 recepcionista, 4 
guardas); exposi¢ao (encargos com pequenas obras no edificio onde decor- 
rera a Exposi¢ao, com a manutengio de limpeza e fornecimento de agua, luz 
e telefone); material de secretaria; transportes, (deslocagdes de membros do 
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Conselho de Comissdrios locais a Portugal para participar em reunides 
preparatorias e transporte de bens - transporte dos objectos a expor e de ou- 
tros materiais desde a alfandega local e regresso, incluindo, sempre que pos- 
sivel, Lisboa/Pais receptor); estadias - de membros do Comissariado por- 
tugués nos locais da Exposicao. 

Calendarizacao 

Com um ano de antecedéncia 0 projecto e todo o suporte técnico e finan- 
ceiro jA deverdo estar garantidos pelas partes intervenientes; integra-se esta 
exigéncia no seguinte calenddrio que propomos para cada exposi¢iio: 

3 anos antes da abertura da exposicio 

-  nomeagao do Comissariado portugués da Exposicio; 

-  elaborag&o de um esboco prévio baseado no esquema de planeamen- 
to da exposi¢o itinerante; 

- consulta escrita aos diferentes Paises luséfonos eventualmente inte- 

ressados em receber a Exposic4o, com o pedido de nomeacao de um 

representante por Pais para o Conselho de Comissarios locais; 

- envio do projecto aqueles Paises, pedindo sugestées; 
2 anos antes 

- primeira reuniéo do Comissariado portugués com o Conselho de 

Comissdrios locais e os directores de museus ou representantes dos 

Organismos que iréo emprestar os objectos e de quem o 

Comissariado ja obtivera autorizagao de principio; 

- recolha de elementos cientificos, técnicos e financeiros para elaborar 

0 projecto da Exposi¢ao; 

- visita do Comissariado portugués aos locais de itinerancia da 
Exposi¢4o, promovendo, nessa ocasiao, uma segunda reuniao com os 

ComissArios locais; 

- assinatura de um protocolo conjunto, oficializando a iniciativa, a que 

se anexa uma relagdo de pequenas obras a realizar no edificio, caso 

sejam consideradas necessérias 
1 ano antes 

-  encomenda do projecto grafico; 

= execuciio de todo o material expositivo, incluindo sinalizacdo e le- 

gendagem; 

-  elaboracio e edicg&o de todo o material pedagégico (catdélogo, desdo- 

bravel, cartaz, jogos, etc.); 

-  contactos com as companhias de seguros e transportes para con- 

cretizagao de datas e assinatura de acordos; 

-  execugao de pequenas obras de reparacdo e de reforgo de seguranga 

nos edificios escolhidos para receberem a Exposic¢ao; 
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contactos com as escolas locais e inclus&o, nos respectivos progra- 

mas de actividades complementares; 

-  terceira reunido do Comissariado com o Conselho de Comissdrios 

locais para aprovacao definitiva do itinerario, acerto de datas e pro- 

grama de inaugurag4o; apreciacdo minuciosa de aspectos relaciona- 

dos com a montagem e desmontagem da Exposic¢ao; 

-  elaboragao do calendario de embalagem, transporte e desembalagem 

dos objectos; 

- contacto com os meios de comunicagao locais para programar a 

divulgagéo da Exposic&o e a realizagéo de uma conferéncia de 

imprensa a ter lugar na véspera da inauguracao; 

3 meses antes 

-  reuniao de todos os objectos cedidos, num s6 local (de preferéncia, 

num museu em Lisboa) para verificagiio alfandegdria, contentoriza- 

cao e transporte para 0 cais de embarque ou aeroporto. 

As datas de abertura e encerramento serao fixadas consoante as con- 

veniéncias do Pais receptor, nunca ultrapassando a duragdo de dois meses em 

cada cidade. 

Conclusao 

A exposi¢ao itinerante transporta em si 0 saber adquirido pela nacdo de 

onde provém as pegas; interessa completa-la no local onde € apresentada, 

recolhendo o contributo da civilizagéo que a acolhe, de modo a que se pro- 

porcione um didlogo de mtituo enriquecimento. Afirmaram os participantes 

no atelier do Togo que "os museus devem tornar-se instituigdes mais abertas 

que, além da salvaguarda do patriménio cultural tradicional, deverao ter 

novas iniciativas em matéria de investigagdo, de documentacao, de consti- 

tuigdo das coleccdes, de concepgio de exposi¢ao, de educacdo que integrem 

a cultura urbana e contemporanea de modo a que estejam mais intimamente 
implicadas na vida do seu ptblico e da sua comunidade"™. "Constata-se, 

igualmente, que os programas escolares dio pouca atengo aos modos de 

vida, ao estudo das culturas nacionais, as tecnologias e conhecimentos autéc- 

tones antigos e actuais, enquanto que o estudo da histéria privilegia muitas 

vezes a hist6ria politica e factual em detrimento da histéria da comunidade. 

Cria-se um vazio importante e perigoso"™. 

  

©) Quels Musées pour l'Afrique?. ICOM, Paris, 1991. Pag. 5. 
®) Idem. Pag. 7. 

 



    

    O didlogo cultural interactivo é, pois, o objectivo primacial do ciclo de 

exposicdes "Cultura Lusdfona"; justamente afirma o Prof. Mesquitela de 

Lima: "os contactos culturais nao sao um fenédmeno contemporaneo, poden- 

do mesmo dizer-se que sao um dos mais velhos processos do dinamismo cul- 

tural. Sem contactos, as culturas estariam condenadas a uma quase esta- 

gnacao, na medida em que conheceriam um progresso insignificante. E pre- 

cisamente dos encontros de povos e de culturas que se vao dando os proces- 

sos de adopcao, selecc4io e adaptagao de novos elementos, base de toda a 

evoluciio cultural. Por vezes, como ja referimos, os contactos sao psicologi- 

camente estimulantes, porque dos choques de diferentes padr6es de cultura e 

de diferentes concepc¢des de vida, surge como que um despertar da letargia, 

propria do isolamento de cada cultura". 

Aprender a trabalhar com pessoas desconhecidas, a compor com dados 

abstractos® (nas sucessivas montagens e desmontagens) saber seleccionar, 

por um lado, objectos e suportes de maior resisténcia e mobilidade, por outro, 

de mais forte contetido simbélico serdo desafios para os autores da aventura 

que propomos. 

A superacao dos riscos acrescidos pela itinerancia - na manipulagdao, na 

mudanga brusca de ambiente, na presenga de pubblico com hdbitos imprevis- 

tos - € o melhor teste para a afirmagao cientifica e técnica do comissariado. 

A comunicaciio 17 apresentada por Ana Maria Brandao a este V Encontro da-nos 

precisamente conta do éxito da primeira experiéncia de itinerancia de uma exposi¢ao, 

integrada no ciclo “Cultura Lusdfona”. 

N.B. Esta comunicagiio segue parcialmente alguns Capitulos do estudo “Museologia 

e Comunicagiio”, apresentado 4 Universidade Nova de Lisboa (Departamento de 

Antropologia), em 1994 e que constituiu Tese de Doutoramento. 

  

°) LIMA, Augusto Mesquitela. Introdugdao a Antropologia Cultural. Pag. 200. ae 

°) Vd. FOREST, Michel. Le défi de l'exposition itinérante, Musée de la Civilization. 

Montréal, 1990.



  

    

    
  

Esquema de planeamento de uma exposi¢ao itinerante 

Temporizacao percentual 

Escolha do tema 
Ambito, oportunidade, aceitacao 

Pré-seleccao das pegas 

originais ou cdpias 

Consulta ao Conselho de 
Comissarios locais 

Aniflise do ptiblico 

potencial visitante 
Investigacao 

recolha bibliografica 

Selecgio definitiva 

de pegas e material de apoio (1) 

Negociacao dos empréstimos 

através de protocolo ou contrato 

Preparacao, limpeza e restauro 
de cada pega seleccionada 

Concepgio museografica (2) 

estudo 

execucao 

Teste sobre a eficdcia 

dos métodos de comunica¢4o 

Publicagées: redacgio, ilustragao (3) 

estudo 

execucdo 

Tramites alfandegarios 
estudo 

execucao 

Seguros 

estudo 

execucao 

Embalagem/transporte/desembalagem 

estudo 

execugao 

Montagem da Exposi¢ao 

Divulgacao (comunicagio social) 

estudo 

execucao 

Apoio pedagdégico 

estudo 

execucao 

Desmontagem/reembalagem/transporte 

estudo 

execugao 

Gestao financeira 

Recolha de elementos para avaliagao 
da eficdcia da exposicao (4) 

Avaliacéo da exposicao 

 



(1) 

(2) 

(3) 

(4)     

    Seleccfio definitiva de pegas e material de apoio: 

de pecas; 
de materiais audiovisuais (diapositivos, filmes, registos sonoros e 

videograficos); 

de materiais complementares (cartas geograficas, diagramas, dese- 

nhos, fotografias); 

de material para o servico educativo e para utilizacao nas oficinas ou 

laboratérios anexos 4 exposi¢ao. 

Concepgio museografica da exposi¢ao: 

apresentacao das pe¢as; 

suportes (horizontais, verticais ou suspensos); 

iluminag¢ao; 

circulacao do publico; 

circuito interno (administrativo e técnico); 

condig6es ambientais; 

seguranga. 

Publicagées - redaccao, ilustracdo, design, impressao: 

catélogo; 

roteiro; 

desdobravel; 

cartaz; 
postais e diapositivos; 

filme em suporte video; 

dossier para a comunicacao social. 

Elementos para avaliacao da eficacia da exposigao: 

relatérios de frequéncia; 

inquéritos; 

recortes de imprensa; 

gravac6es de entrevistas.





  

   
. Experiéncia comparativa sobre interpretacao cultural 

Ulla Rosenquist 
Museu Nacional de Etnologia, Nampula, Mogambique 

Introducéo 

E uma grande honra e prazer para mim ter a oportunidade de falar neste 
forum, onde muitas pessoas de diferentes pafses e culturas estdio reunidas 
para discutir 0 conceito de cultura e multiculturalismo. 

Quando se chega a Africa pela primeira vez, como eu fiz ha nove anos 
atras, as primeiras Obvias diferencas culturais stio muito visiveis: o sol brilha 
muito mais, é quente, as pessoas vestem-se de uma forma diferente, as casas 
sao construidas de material diferente, em todos os aspectos é um novo ambi- 
ente com que se tem que relacionar. Mais tarde, quando 0 ambiente vira roti- 
na, descobre-se que mesmo na vida didria, constantemente se confronta com 
diversidades culturais, que dio uma nova perspectiva a sua prdépria cultura. 
Trabalhar na drea da cultura faz 0 aspecto destas observacGes cada vez mais 
interessantes e complexas. 

As minhas observagées pessoais do trabalho relacionado com assuntos de 
interpretagGes culturais nos trés paises, (primeiro na Dinamarca, mais tarde 
no Museu de Moto Moto, na Zambia, e agora no Museu Nacional de 
Etnologia de Nampula, Mocgambique) formarao a base do seguinte: a abor- 
dagem difere de museu para museu, em relagdo ao ambiente, cultura e publi- 
co em cada pais. 

Comegarei pela abordagem cultural na Dinamarca, particularmente onde 
trabalhei, como explicagaio dos antecedentes através dos quais percebi a abor- 
dagem nos dois paises africanos. Para cada pais, eu farei primeiro uma 
pequena apresentagao do ambiente do museu e do museu em si seguido de 
observagées sobre a abordagem com incidéncia no balango entre o artefacto 
ou tema de orientagao com variagées focais de actividades de ar livre e téc- 
nicas elaboradas através de exemplos praticos dos projectos em que eu estive 
envolvida. Cada pais terminaré com observagées do tipo de publico. 
Finalmente apresentarei alguns comentérios comparativos, o material nos 
trés paises concerteza que nao sera uma base cientifica de comparacdo, mas 
a minha inteng4o, ao compartilhar as minhas préprias experiéncias convosco, 
€ abrir algumas novas perspectivas, com esperanga que mais tarde possamos 
trocar reflexdes para beneficio mutuo. 
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    Dinamarca 

Museus 

Vou comecar pelo meu préprio pais. Em 1995, a Dinamarca tinha uma 

populagao de 5.200.000 habitantes e trezentos museus ptiblicos, dos quais um 

era Museu Nacional, quarenta e dois" eram Museus de Arte, dez de Historia 

Natural, cento e sessenta e sete eram Museus de Cultura Local e oitenta ou- 

tros tipos de Museus. 

O ambiente museoldgico é ilustrado na pequena Ilha chamada Bornholm 

onde trabalhei. Bornholm tem a populagao de aproximadamente 45.000 habi- 

tantes € tem cinco museus piblicos culturais. Bornholm tem um museu prin- 

cipal que cobre no geral a histéria e cultura da Ilha, e quatro outros que sao 

museus tematicos, especializados em diferentes assuntos. Existem seis outros 

museus culturais, os quais fazem de Bornholm com os seus cerca de 600 

Km2, uma sociedade com diversas entradas para a sua propria cultura. 

Abordagem 

A abordagem dos museus na Dinamarca partiu da simples apresentagao de 

artefactos, para a presente apresentacaio de temas. Esta abordagem desen- 

volveu-se e foi mesmo além, ao estabelecimento de museus tematicos. 

Adicionalmente Aas exposigdes tempordrias sobre varios assuntos, tém-se 

desenvolvido muitos museus tematicos individuais sobre cultura. 

Devido a propésitos educacionais, sao criadas exposigdes de acordo com 

teorias pedagdégicas comuns dinamarquesas, que afirmam que se os assuntos 

forem apresentados de uma forma viva que encoraje os estudantes a usar tan- 

tos sentidos quantos possivel, a percepgdo e memoriza¢ao serao melhoradas. 

Esta é uma das razdes do uso frequente de museus vivos. A competi¢gao entre 

os diversos museus para atrair visitantes pode ser outra. 

Artefacto/tema 

Falarei sobre dois dos dez museus temdticos em Bornholm, isto €, o de 

Agricultura e o da Pedreira. Para fortalecer o tema, estes museus situam-se 

nos seus ambientes originais. O Museu de Agricultura situa-se numa antiga 

casa de fazenda, com a combinacio de exposigao de artefacto/tema e 

exposicao viva. Tudo acerca da cultura agricola local foi registado e analisa- 

do. Como as pessoas viviam, como se vestiam, como comiam, etc.. O museu 

da Pedreira foi estabelecido numa antiga pedreira. Bornholm € a tnica 

provincia na Dinamarca, onde existem condicgdes geograficas para fazer 

pedreiras, portanto é um especffico museu cultural, que motiva pessoas de 

todo o pais. 

Ar livre 

Como consequéncia do auténtico meio, actividades ao ar livre podem 

suplementar as exposigdes interiores, e apoiar a percepgao do tema. No 
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Museu de Agricultura, diversas actividades de varias estacdes sio de- 
monstradas na pratica na fazenda, como colher, como armazenar 0 grio, 
como preparar o solo, etc. As vezes, sao organizadas competi¢des entre 
idosos, que ainda sabem das praticas antigas. No Museu de Pedreira, antigos 
pedreiros que conhecem as técnicas e o uso de antigos instrumentos eram 
contratados para trabalhar no exterior. 

Pratica 
Um exemplo compreensivo de trabalho de anélise e registo de cultura 

local, € um projecto do museu principal, ao qual eu estava ligada, como uma 
das arquitectas. A equipe registava todas as casas tradicionais, desde o sécu- 
lo XVIII ao XX, em trés cidades. Todas as casas eram medidas e tudo regis- 
tado através de esbogos, incluindo as variedades locais em estilo, divisdes 
dos compartimentos, em geral, como e porqué as casas eram construfdas. 

Ar livre/tema 

Este contexto dinamarqués de explicacdes compreensivas, permite muitas 

possibilidades de combinacSes entre abordagem de exterior e tema. 

Por exemplo, eu fiz uma pequena brochura sobre a arquitectura costeira e 

de portos, para os servicos de Turismo locais. Bornholm tem uma posicio iso- 
lada no Mar Oriental, perto de outros paises como a Polénia, Alemanha e 
Suécia em relagdo ao restante territério dinamarqués. Daf que se desenvolve- 
ram caracteristicas especiais arquitecténicas, o que é visivel quando se anda a 
volta da ilha, mas o como, porqué e onde nfo sao patentes para os visitantes. 

Na brochura que eu elaborei, falei sobre como olhar para um edificio, 

como observar o material utilizado, da diferenca entre casas de fazenda e 

casas da cidade, a forma como foram decoradas, as dimens6es, os fins, os 

armazéns, Como as pessoas armazenavam 0 seu peixe e outras mercadorias, 
como elas construiam seus portos de acordo com o ambiente geografico e os 
ventos, se era na regido Norte ou Sul da Ilha, etc. Em resumo, um guia com 
texto e fotos para o uso dos préprios visitantes em excursdes, ou somente 
para curiosidade pessoal. 

Publico 
Com a densidade de um museu para cerca de 18.000 pessoas, os 

Dinamarqueses desenvolveram 0 comum habito de visitar museus. Em 

Bornholm nao somente a populaco local visita os museus, mas é também 

uma atracgao para familias irem de férias para Bornholm visitar os diversos 
Sitios culturais, assim como as praias. No curriculum das escolas 
Dinamarquesas, estd inclusa a possibilidade de excursées a varias provincias, 

€ Bornholm, devido a sua especificidade cultural e ambiente geografico, é um 

destino vulgar. Isto significa que apesar da sua localizacio isolada, os museus 
sdo bem visitados por alunos durante todo o ano. 
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Zambia 

Museus 

Com esta experiéncia de fazer uma descri¢&o cultural detalhada e analiti- 

ca, concorri para um trabalho como Cooperante num museu em Africa, e tra- 

balhei no Museu de Moto Moto, na zona Norte da Zambia durante 3 anos. 

ZAmbia, com uma populagao de cerca de 9.000.000 de habitantes, tinha 5 

museus ptblicos culturais, um dos quais era Moto Moto. 

Abordagem : 
O museu de Moto Moto tinha trés salas de exposigdes. Duas de tamanho 

médio, sendo uma para exposigdes tempordrias e outra com exposi¢des 

etnoldgicas de diferentes paises africanos, com uma exposi¢ao compreen- 

dendo instrumentos musicais de Bemba. A maior sala de exposi¢do acolhia a 

exibicdo permanente central e, para minha surpresa, aproximadamente 1/5 da 

exibico era da Idade da Pedra, 1/5 acerca do comércio de escravos e inde- 

pendéncia, 1/5 sobre armadilhas e varias tecnologias de todo o pais, e final- 

mente, os tiltimos 2/5 (dois quintos) na cultura de Bemba, com maior enfoque 

nas artes da bruxaria e da iniciaco feminina. Foi ligeiramente apresentado o 

Amago da cultura. Com certeza que a reprodugao feminina é uma parte 

importante da cultura popular, mas o interesse etnografico é mais do que 

aquilo. 

Dificilmente existiu informacio escrita a acompanhar os itens expostos, 

mas os guias estavam treinados para explicar aos visitantes que quisessem 

mais informagoes. 

Artefacto/tema _ = : 
Sob o ponto de vista cultural dinamarqués, familiarizado com analises e 

descricdes sequenciais, estruturadas e elaboradas, a exposi¢ao permanente 

nao era coerente. Na minha forma de pensar como orientadora, faltavam a 

linha histérica, o porqué e o como. Se 0 titulo era Bemba, porque € que as 

pessoas da Idade da Pedra tomavam uma grande parte, e onde estava a apre- 

sentacéo compreensiva da cultura de Bemba, ou como estava ela relacionada 

a outros grupos étnicos mostrados na exposigao, era muito mais uma 

exposicao baseada nos artefactos. 

Ar Livre : : : 25 2 

O Museu dificilmente tinha actividades de exterior. No inicio da minha 

estadia um grupo de danga estava ligado ao museu e apresentava dancas 

tradicionais todos os sdbados por uma taxa simbdlica de entrada. A apresen- 

taco era muito popular, mas rapidamente parou devido a constrangimentos 

financeiros. 

Pratica 
Eu estava ligada ao Departamento de Educagao e dedicava-me ao traba- 

lho de informacio e loja de artesanato. O Departamento de Educagao tinha a 
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sua propria caixa pedagdgica com cépias dos artefactos das exposicées, as 

quais podiam ser tocadas pelos alunos. Quando nds lev4vamos para uma 

escola rural, ou quando escolas vizinhas vinham ter aulas no museu, nds ofe- 

reciamos Os nossos servi¢os, como suplemento para o curriculo escolar. Mas 

mesmo nas caixas educacionais do museu, 0 equipamento da Idade da Pedra 

era grandemente representado, e havia uma serie de coisas sem sequéncia 

nem tema. 
Eu comecei a "tapar furos" na linha histérica do material educacional. 

Ajudar pessoas duma cultura diferente a descrever a sua prépria cultura, é 

como ajudar um bom amigo a fazer o seu proprio C.V.. Tem que se lembrar 

a pessoa: "mencionaste aquele perfodo das tuas experiéncias, lembra-te que 

fizeste isto e aquilo, etc.". 

No Departamento de Educagao nds escolhemos a focalizagao de um tema 

de artesdos e suas técnicas. Fizemos dois estudos de pesquisa com vista a 

facilitar a geraco presente nas técnicas de seus antepassados: um sobre a 

execucao de tecido a partir de cascas de arvores e outro sobre a extraccao de 

sal de capim. 

Técnica 
Neste aspecto, uma das vantagens em Africa é que as pessoas nas zonas 

rurais remotas conservam o conhecimento de antigas técnicas. Com a auto- 

rizacéo de um chefe, nds fizemos slides de todos os processos, e quando 

voltamos para 0 museu organizamo-los num contexto etnoldgico para pro- 

mover a apreciacao e fortalecimento da cultura. Ao contrario de um filme em 

video, uma exposi¢do de slides da ao professor ou monitor a possibilidade de 

trocar ideias nas explicagées, variar o tempo de apresentacao de cada slide de 

acordo com o interesse do piblico. E um meio simples e facil de editar e 

alterar de acordo com o grupo alvo. Para criancas pequenas nds esco- 

Iheriamos poucos slides. Para grupos mais idosos nés faziamos uma comple- 

ta sequéncia do tema. Com certeza que a caixa escolar do museu foi também 

apetrechada com itens ligados ao tema do slide, com os quais nds con- 

seguimos um amplo e flexivel material atraente para os diferentes sentidos 

dos alunos quando tocavam o item, enquanto assistiam a exposi¢ao dos slides 

e escutavam a explicacao do oficial de Educacao. 

Explicacgées ao vivo 

Para a sequéncia da idade da pedra, foi feita uma exposic¢iio de slides si- 

milar. Em colaboracao com a escola mais pr6xima nds fizemos uma pequena 

peca teatral baseada na vida na Idade da Pedra como uma apresentagao dum 

grupo étnico ao invés de uma questéo meramente duma escavacao moderna. 

Por tirar slides de toda a sequéncia da actuagfo, nds conseguimos material 

para uma exposicao de slides para distribuir por outras escolas, onde os 
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alunos gostavam de ver seus contemporaneos actuando como pessoas da 

Idade da Pedra. 

Publico 
A promogao do Departamento de Educagao teve um significado especial 

no Museu de Moto Moto, porque o museu estava situado a 4 Km duma 

pequena vila na regido Norte, com infra-estruturas pobres. Poucas pessoas 

locais num dia quente andavam aqueles 4 Km para visitar 0 museu, e espe- 

cialmente poucos estrangeiros iam visitar aquela zona. Mas havia uma boa 

coopera¢ao entre o Departamento de Educacio Distrital e o museu; a organi- 

zacao de visitas de alunos era 0 nosso maior publico. 

Mocambique 
Muset 

Mocambique, que em 1997 tinha uma populacdo entre 18 a 19 milhdes, 

tem muito poucos museus culturais e, como uma parte da politica de descen- 

tralizagao, o "Museu Nacional de Etnologia" MUSET esta situado em 

Nampula na regido Norte. 

Abordagem 

No rés do chao funciona a exposic&o permanente, organizada como uma 

evolucao dos objectos da vida didria, desde o homem primitivo aos dias mo- 

dernos, num ambiente de vitrinas de estilo artistico. No primeiro andar exis- 

tem duas exibigdes. Uma de trajes e adornos e a outra sobre um grupo étni- 

co, da cultura e vida Maconde. Existe no primeiro andar também uma sala de 

apresentacao de video, que atrai muitos visitantes. 

Artefactos/tema 

Dos relativamente poucos museus africanos que eu ja vi, este € o mais 

bonito. Ha uma boa sequéncia da cultura mogambicana desde o homem pri- 

mitivo ao tempo moderno, a exposigaéo é comparada ao enfoque dinamarqués 

artefacto orientado. 

Na Dinamarca os artefactos devem ser acompanhados de uma série de 

explicacdes. Como exemplo, nds temos um tema interessante acerca de 

dangas e instrumentos musicais, que na Dinamarca seriam acompanhados de 

descrigéo detalhada do tipo dangas, seus fins, de que parte do pafs, para 

homens ou mulheres, que instrumento é usado para aquela danga, etc. 

O mesmo seria com os cestos. Para mim uma peneira nao é apenas um 

cesto. Pode-se ler uma série de informagdes se se souber como. As peneiras 

sao feitas de diferentes materiais consoante a zona em que sao feitas e de 

diferentes estilos mesmo que para o mesmo fim. 

Vistos sob uma abordagem tematica, a exposi¢ao elaborada que represen- 

ta tio bem o 4mago da cultura mocgambicana, pode também representar as 
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pessoas da Idade da Pedra com a sua prépria cultura, como eles melhoraram 

técnicas constantemente, usando a pedra melhor num processo de constante 

desenvolvimento, 

Ar livre 

No recinto do museu, nas traseiras do edificio ha varias actividades. 

Algumas delas séo aut6nomas mas interligadas com o museu. Existe por 

exemplo, um grupo de escultores e arteséos macondes que trabalham e ven- 

dem aos visitantes ao mesmo tempo que o Museu tem a oportunidade de 

apresentar ao vivo 0 trabalho de artesanato maconde. O mesmo acontece com 

a Casa Velha, um grupo de jovens dangarinos que ensaiam e dangam dancas 

tradicionais da zona. O som dos tambores na 4rea cria um bom ambiente de 

percep¢ao da cultura. 

O terceiro projecto é uma loja-galeria de exposic&o, com varios artesaos 

produzindo para a loja. Uma pequena palhota com dois ourives da costa e um 

homem fazendo tambores 4 sombra da mangueira, acrescenta 4 atmosfera 

uma cultura viva, que atrai visitantes. E 6bvio ver como as pessoas gostam 

de andar naquela area. A forma viva de apresentac&o cultural tem a mesma 

linha de ideia pedagdégica dinamarquesa, quando as pessoas depois de verem 

0 objecto exibido no interior, podem toc4é-lo, compra-lo ou assistir a sua pro- 

ducio, fortifica a percepcao. 

Pratica 
Eu trabalhei bastante na parte exterior do museu, com os artesaos. Nés 

fizemos pequenos contratos com varios grupos para promover a cooperac¢ao, 
e fizemos pesquisas de artesanato e arteséos, para fazer uma boa apresentacado 

e atrair mais visitantes. Na sala de exposicéo temos muitos cestos bonitos. 

Pode-se pensar que estes itens tradicionais nao se encontram hoje. Mas ao 

fazer pesquisas, nds encontramos pessoas da gerac¢ao jovem, que sabem 

como fazer itens quase esquecidos. E impressionante que nds nado tenhamos 

encontrado somente velhos que ainda se lembram das técnicas, mas também 

encontramos geragéo jovem que ja os sabe fazer. Antes de comecarmos a 

intensificar a procura, eles raramente produziam algo, e geralmente eles nao 

valorizavam muito o seu artesanato. 

O conceito de desenvolvimento algumas vezes € mal interpretado, na 

medida em que desvaloriza o artesanato tradicional. Ao reactivar estas técni- 

cas e promover 0 artesanato, um novo foco e percepgao da arte mogambicana 
se desenvolvera pouco a pouco. 

Publico 
Outro aspecto interessante e tinico do Muset é que é bem visitado. A 

entrada é gratuita e todo o tipo de pessoas de Nampula entram. Adultos e cri- 
angas, meninos de rua e alunos que estejam s6 de passagem, dao uma volta 
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nas salas de exposigio. As escolas podem marcar uma visita, mas 0 

Departamento Provincial de Educagéo nao tem uma organiza¢ao e colabo- 

racaéo formal com o museu. 
Comentarios conclusivos 
Como disse no injcio, as trés experiéncias nao so cientificamente repre- 

sentativas, contudo, irei fazer alguns comentarios conclusivos. 

Artigo/tema 
A mais significativa diferenga que encontrei entre a Dinamarca e os dois 

paises Africanos em que trabalhei, é a diferenga entre a orientacao "artefacto 
e tema". Os museus dinamarqueses descrevem muito mais todo o meio ambi- 

ente 4 volta do objecto. Nés fazemos sequéncias e informagGes escritas acer- 

ca de tudo o que esté relacionado com o tema da exposi¢ao. 

Publico/Artefacto/tema 
O ambiente dos museus na Dinamarca é basicamente diferente do ambi- 

ente dos museus em ambos os paises, Mogambique e Zambia, por exemplo, 
com uma significativa diferenga na densidade dos museus. Consequente- 
mente os visitantes sdo diferentes, na Dinamarca o grupo de visitantes é 
muito homogéneo, todas as pessoas tém o costume de visitar museus por um 

motivo ou por outro. Além disso, nds nao temos o grande desafio de atrair 
iletrados (analfabetos). Isto com certeza que nos permite ter mais abordagem 

tedrica, mas basicamente todas as pessoas sAo curiosas, e pode ser um desafio 

melhorar uma parte tematica das exibigdes nos museus Africanos. 

Publico 
Na Dinamarca os museus sdo mais uma parte integrante da cultura e do sis- 

tema escolar do que nos dois pajfses africanos. Por outro lado, na Zambia ha 
uma aproximagdo e mais cooperagao formalizada entre os departamentos de 
educagiio a nivel provincial do que em Mogambique. Mas em Mogambique o 
Museu é mais visitado por grupos de pessoas informais. Eu néo me lembro do 
numero de visitantes do museu de Moto Moto, mas lembro-me que no ano 

passado, quando visitei outro museu na Zambia, o museu de Livingstone, o 
ntimero de visitantes por més era em media 2.500 pessoas, aproximadamente 
o mesmo do que temos em Nampula. Somente aqui temos mais visitantes vo- 

luntdrios, penso que a razio disto pode ser a entrada gratuita. 

Cooperacao multicultural 
Eu trabalho para uma Organizagao MS - Associagao Dinamarquesa de 

Cooperacio Internacional, que trabalha em parcerias. E neste método que eu 
acredito. Quando trabalhamos juntos, e combinarmos nossas experiéncias 

com varios antecedentes culturais nds conseguimos uma perspectiva mais 

ampla do que se trabalhassemos separadamente. Se combinarmos 0 conhec- 

imento profundo de pessoas que cresceram e se formaram na cultura e que se 

focalizam nos artefactos com a perspectiva tematica do exterior, con- 
seguimos ir longe. 

  
 



   

  
  

   . Museu Nacional de Histéria Natural versus patrimonio cultural 
Ana Paula dos Santos Correia Victor 
Directora do Museu Nacional de Histdria Natural, Luanda, Angola 

Introducéo 

O Museu de Hist6ria Natural é uma instituigao publica de investigacao, de 
cardcter cientifico e cultural, aut6noma do ponto de vista administrativo e 
financeiro. 

Esta sob tutela do Instituto Nacional do Patriménio Cultural do qual 
depende a orientagao metodolégica dos Museus. Est4 intimamente ligada a 
zoologia como tnica disciplina que conforma o acervo do Museu, com- 
preendendo os seguintes grupos: Mammalogia, Ornitologia, Herptologia, 
Ictiologia, Entomologia e Malacologia. O Museu tem a missdo cientifica, 
educativa e sdcio-cultural, empenhado-se nos trabalhos de divulgaco, pondo 
ao conhecimento do publico o resultado das suas investigagdes para fins 
educativos, formativos e informativos. 

Salas Adjacentes 

O Museu comporta duas salas fundamentais de exposi¢des permanentes: o 
saléo dos mamiferos situado no primeiro piso, com 37 dioramas de mamifferos, 
aves e répteis, e 0 salao dos peixes situado na cave, com11 dioramas de peix- 
€s € outros animais marinhos, 13 dioramas de aves e uma coleccao de molus- 
cos, registando um total de 3.429 espécies. 

Além das salas de exposig6es permanentes, o Museu possui um auditério 
para conferéncias com uma capacidade de 165 pessoas; um hall, um saliio 
internacional para exposicdes temporérias, uma biblioteca e uma sala de 
leitura. 

Historial 
O Museu de Angola foi criado na cidade de Luanda, pela portaria 

Ministerial n.° 6, de 8 de Setembro de 1938. Utilizou-se para a sua instalagao 
a Fortaleza de S. Miguel. O Museu teve as seguintes seccdes: Etnografia, 
hist6ria, zoologia, Botanica, geologia, economia e arte. Anexo ao Museu foram 
criadas uma biblioteca e um arquivo hist6rico colonial. A instituigao dedicava- 
se fundamentalmente aos trabalhos de exposi¢des permanentes, temporérias e 
a conservacdo simultanea de colecgdes de grande valor socio-histérico e cien- 
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tifico. O conservador era o Director do estabelecimento e superintendia em 

todos os servicos administrativos do Museu e servigos anexos. Entretanto em 

1956 foi construido o actual edificio, situado na rua da Miss&o para onde foi 

transferido o acervo museoldgico, ligado as Ciéncias Naturais, que se encon- 

trava na fortaleza de S. Miguel. Este facto, permitiu que apdés a nossa inde- 

pendéncia o Museu de Angola passasse a ser designado Museu Nacional de 

Histéria Natural, instituicio ptblica e cultural, com a responsabilidade de 

recolher, investigar, classificar, conservar e inventariar o Patrim6nio Histérico 

cultural e p6-lo A disposigao do ptiblico no campo da Educagao e divulgagao 

do acervo. Com o decorrer dos anos, a falta de recursos, sobretudo materiais e 

em parte humanos (colectores, preparadores, etc.), prejudicou totalmente a 

qualidade de trabalho do Museu nas diferentes dreas, originando assim a sua 

paralisagéo. Neste momento o Museu encontra-se numa fase de elaboracao e 

apresentagao de projectos, na busca de possfveis apoios financeiros para a sua 

reabilitacdo total. Esta acg&o esta a ser desenvolvida com o recrutamento de 

técnicos especialistas para a formacio do pessoal. 

Perfil do quadro profissional 

O pessoal do Museu € constituido actualmente por 50 funcionarios, entre 

Bidlogos, Quimicos, Auxiliares, pessoal de apoio e colaboradores. 

Accées realizadas 

- Infcio das obras de reabilitacZo das infra-estruturas fisicas do Museu. 

- Recuperacio parcial do acervo museoldgico e sua manutengao. 

- Criagio e apetrechamento parcial da biblioteca e sala de leitura. 

- Aumento qualitativo dos trabalhadores, garantindo uma maior capaci- 

tacaio de quadros humanos e meios técnicos. 

- Elaboracdo e publicagao de boletim informativo do Museu, em curso 

- Realizacao de exposigdes tematicas ou temporarias. 

- Identificagao e classificagao de novos exemplares 

- Taxidermizacio ou embalsamento de novos exemplares 

- Procura de financiamento para a manutengdo dos trabalhos. 

- IntercAmbio cientifico com instituigdes congéneres ou afins, nacionais, 

estrangeiras e organizagdes internacionais. 

- Controlo e manutengaio do embelezamento do edificio 

Formacaéo de quadros 

A requalificagio dos quadros e meios técnicos, constitui uma das acc6es 

prioritarias no 4mbito da Ciéncia. Assim o Museu em solidariedade com 

instituigdes congéneres tem solicitado 0 apoio de alguns especialistas para a 

ministracao de cursos que abaixo descriminamos: 
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    - Taxidermia 

- Restauro 

- Educagao ambiental 

- Gestéo museoldégica 

- Administraga4o patrimonial e material 

- Administracio publica 

- Protocolo e relagdes publicas 

- Secretariado 

- Informatica 

- Elaborag4o de projectos 

E de realcar que os referidos cursos foram ministrados por técnicos 

estrangeiros e nacionais. 

Convénio de cooperacao/ intercémbio nacional e internacional 

Actualmente o Museu coopera com as seguintes Instituigdes Nacionais: 

SONANGOL, Faculdade de Ciéncias, Instituto de Investigagéo Pesqueira, 

Instituto de Desenvolvimento Florestal e as Internacionais: Aquario Vasco da 

Gama e Transvaal Museum. 

Os referidos convénios tém como objectivo reactivar e promover as 

actividades cientificas de investigagéo técnica de materiais destinados a 

preservacdo, organizagio e pesquisa de interesse de ambas as partes. Sao 

convénios com compromissos de colaborac4o e beneficios mutuos no ambito 

das Ciéncias da Natureza, nomeadamente expedic6es cientificas, deslocagdes 

para o interior ou exterior do Pais, visando objectivos de caracter técnico- 

cientifico, acesso a informagées bibliogrdficas, cedéncia de quadros espe- 

cialistas de determinadas areas de interesse em materias ligadas 4 fauna e 

flora de Angola. Possibilitam ainda aos técnicos, estagios de formaciao e 

superacdo profissional acesso a aquisig&o de novos exemplares, realizagao 

de exposi¢gdes conjuntas, palestras, Workshops e semindrios. Essas activi- 

dades sao controladas através de planos anuais de actividades e relatérios de 

balango. SAo convénios validos por 5 anos, renovaveis por iguais e suces- 

sivos periodos de tempo, enquanto nfo fér rescindido por qualquer uma das 

partes. 

Investigacao cientifica 

E nossa intenco proporcionar as condicgées para a investigacao nos dife- 

rentes dominios da historia natural. 

Entretanto no ramo da investigagio o Museu tem minimamente criado 

programas para a realizacgdo de exposigdes temporarias ou tematicas, mostras 

do més, conferéncias complementadas com a projeccio de filmes, videos e 

slides sobre a fauna e a flora nacional. Fornecemos alguns dados cientificos 

aos estudantes, visitas guiadas ao ptiblico em particular alunos de varios 
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niveis de ensino, trabalhos de educacio ambiental, etc. Realizou-se uma 

média de 8 exposig6es tematicas: 

- Hiena Malhada 

- Planta e Arte Floral 

- Manatim/ Peixe mulher 

- Aves de rapina 

- O mar como fonte de riqueza 

- A mabanga/ Arca senilis 

- Cacusso/ Tilapia 

- O Misterioso Mundo dos Insectos 

Com estas actividades o Museu é visitado pelo piblico com uma média de 

1.700 pessoas por més, entre nacionais e estrangeiros. 

Perspectivas /metas 

- Termino das obras de reabilitagao total do Museu 

- Conclusao de edigo do catélogo do Museu 

- Criac4o do sector da botanica e geologia 

- Criago de um Museu Shop e 4rea de lazer 

- Procura de financiamento para a criacio e a manuten¢do de um aquéario 

vivo na sala dos peixes 

- Palestras proferidas pelos técnicos superiores das diferentes areas 

- Catalogaciio informatizada do acervo zoolégico existente no Museu 

- Enriquecimento das exposig6es permanentes 

- Criagao de laboratério de taxidermia 

- Criagio de paiol de produtos quimicos 

- Aumento qualitativo dos trabalhadores 

- Organizagaio de safdas de campo para a recolha de novos exemplares 

- Manutengio dos exemplares 

- Ministragao de semindrios sobre Ciéncias da Natureza 

- Intensificacio dos trabalhos de animacao cultural e educagao ambiental 

- Maior divulgacao das actividades cientificas e de todos os trabalhos 

complementares 

- Proporcionar ao visitante um aumento e enriquecimento do conheci- 

mento sobre a fauna e a flora do pais. 

- Reabertura das portas ao publico 

- O Museu, como local de poder consagrado 4 sociedade, também pre- 

tende criar uma rede interactiva com o publico. 

  

  

 



  

  

  

Museu / Patrimonio 
Valorizacao e conservacao do patriménio histérico-natural 

O Museu como lugar de guarda tem como desafio a responsabilidade de 

preservar os bens patrimoniais e transmitir a sociedade presente. Esta trans- 

missao da heranga patrimonial e institucional é feita através de trabalhos de 

divulgaga4o de objectos, pecas, coleccdes museoldgicas, etc. Para a geréncia 

da informacdo temos criado esforcgos para um equilfbrio entre a salvaguarda 

por meios de técnicos de preservaco e a comunicacao. Insistimos que o con- 

junto de bens identificados como patriménio e preservado para sua perpetu- 

acdo possa ser sempre actualizado no que respeita a identificagdo, registo, 

recuperacao, organizacdo e divulgacdo através de exposicGes, papeis, traba- 

lho cientifico, boletins informativos, comunicacio oral, etc. 

Museu como tnica instituigao em Angola vocacionada para as cién- 

cias da natureza 

O Museu Nacional de Histéria Natural é 0 tinico Museu em Angola voca- 

cionado para as ciéncias da Natureza, o que implica que ele seja representa- 

tivo, abordando no seu acervo espécimens da nossa fauna e flora a nivel 

nacional. Existe um plano de accao para a recolha dos espécimens raros a 

nivel do pais. 

Por outro lado é de realgar que apesar de existirem a nivel da museologia 

bases técnicas e metodologias comuns, o Museu tem intensificado a sua rede 

museoldégica com instituigdes congéneres para sua revitalizagdo, troca de 

experiéncia, ofertas, trocas de pecas e melhor circulacao da informacio cien- 

tifica. 

Salvaguarda 

Tendo em conta os 5 momentos importantes para um trabalho museolégi- 

co, nomeadamente a identificacdo, inventariagao, conservac¢ao, valorizacao e 

a comunicagdo, temos ja registado o n.° total do acervo, cujo dados estado a 

ser informatizados. Quanto aos procedimentos sistematicos da conservacao 

temos a realcar 3 aspectos: 

- Formagao e treinamento do pessoal para a recuperacao dos espécimens 

- Aquisi¢ao do equipamento adequado 

- Manutengao do pessoal e do equipamento 
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10.Museu privado em Mocambique? 

Malangatana Ngwenya 

Artista Plastico, Maputo, Mocambique 

Ao ser convidado, perdao, ao ser dada oportunidade para apresentar 

museus privados, ainda perdo, ao ser incumbido de uma tarefa ardua, ‘acei- 

tei com honra mas com muitas hesitagdes. Ainda hoje nao me sinto bem nesta 

tarefa tao elevada. 

Nao sei se admito existirem ja hoje museus privados em Mocambique. 

Musealizar nao é uma tarefa menos complexa. 

Aquilo que, de facto existe como museus privados, nao passam de lugares 

onde obras de arte estéo acumuladas 4 espera de um dia em que, de facto, 

estarao em Museus. 

Mas nao quero avancar muito nessa caminhada negativa, antes que as 

proprias pecas esculturas, pinturas, livros e outras me chamem nomes e 

comecem a reivindicar melhores condig6es, sem lhas poder dar. 

Tenho receio que as pegas de Alberto Chissano (Mubungulana) se levan- 

tem e movimentem zangadas, porque eu proprio ja admiti estarem num 

museu: 0 Museu Chissano, no Bairro Sial entre a Machava e a Matola. 

O escultor, o grande Mestre mogambicano de Escultura, de facto, deixou- 

nos uma heranca. Uma daquelas herangas que possuem um elevadissimo 

valor. Chissano "criou" o seu Museu, antes de pensar no Museu real. Foi tudo 

moldado de uma forma muito natural. Juntou pegas todos os anos na sua 

casa-atelier. Algumas delas viveram debaixo da sua cama para fugirem aos 

olhos dos visitantes. Ao ser abordado inimeras vezes para as vender, negou. 

Para néo negar sempre escondia-as em qualquer lugar onde coubessem. O 

tempo foi passando e as obras foram ficando, aumentando e de muito valor. 

Nele foi crescendo a vontade de juntar mais obras da sua autoria mas também 

de outros. Mubungulana coleccionou também. Durante a vida do artista foi 

nos ultimos anos que foi pensando e idealizando um museu, uma Fundacdo e 

talvez nfo sé. Nas suas conversas de muitas coisas falava como quem fazia 

planos sobre o que fazer da sua obra, sobretudo da utilizagio da sua obra, 

como apoio 4 formagao. Muitas vezes falava no lugar de ensino na prdpria 

Fundagio, onde as pessoas, sobretudo docentes, deviam primeiro aprender a 

lingua changana, ter conhecimentos dos costumes culturais mogambicanos 

para que o docente fosse capaz de atingir e fazer evoluir o discente. 
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O Museu Chissano é lugar onde tudo ficou por ser feito, por ser organi- 

zado, classificado, clarificando nao sé a obra em si como as suas ideias reple- 

tas de muita riqueza. Mesmo que estivesse vivo teria feito 0 necessdrio para 

uma missdo tao delicada e cara? 

Agora que a Mamana Eliza e seus filhos ficaram de volta daquela riqueza 

artistica podem o qué para que o Museu seja uma realidade? 

E necessdrio transformar aquilo que Chissano deixou como heranca em 

algo diddctico. A sua conservag&o requer cuidados que, a nivel da familia, 

nunca conseguirao ser levados a cabo pelo seu elevado custo financeiro. 

Uma solucao mais abrangente, precisa de ser encontrada. Desde o mece- 

nato aos amigos do Museu, como existem exemplos espalhados pelo Mundo. 

Algo tem de ser encontrado para transformar o Museu Chissano, num 

Museu real. 

  
O pintor Malangatana, na assembleia, durante o debate apds uma das comunica¢oes. 

Em primeiro plano Elisabet Olofson, coordenadora do SAMP (programa de Museus Suecos € 

Africanos). 

  

    

  

   
    

  

    

       

 



MUSEU BIBLIOTECA DE MATALANA, MOCAMBIQUE 

Fotografias da maquette nos varios 4ngulos, Projecto do Arq.° José Forjaz 
para o complexo cultural em construgio na aldeia natal de Malangatana, por 
iniciativa deste Artista Plastico. 

    

 



 



  
11.Documentagao dos objectos do Museu Etnogréfico Nacional 

Victorine Lopes Soumah 

Museu Etnogr@fico Nacional, Bissau, Guiné-Bissau 

Situacao antes do conflito 

O Museu Etnografico Nacional (MEN), inaugurado a 31 de Maio de 1988, 

€ uma estrutura vocacionada para o estudo, recolha, conservaciio e divul- 

gacao da cultura material e espiritual dos diferentes grupos étnicos da Guiné- 
Bissau. 

Todos os materiais destinados a esses fins sio documentados conforme a 

natureza, regides, grupo étnico, a sua finalidade e a sua importancia. Essas 

documentagées fazem-se através de registos nas fichas, como as fichas de 

inventdrio: no terreno e no Museu; os livros de registos e cadernos de movi- 

mentos. O Museu Etnogréfico contava com importantes colecgdes de 

tecelagem tradicional, escultura, olaria, cestaria e cordoaria; de instrumentos 

musicais; de traje e adornos, das quais faziam parte objectos herdados do 

Museu da Guiné-Portuguesa. 

Impacto do conflito 

Em consequéncia da ocupagio das instalagdes do Museu pelos militares 

estrangeiros (Senegaleses) que vieram apoiar as tropas fiéis ao Presidente 

Nino Vieira em 1999, o MEN ficou condenado & desgraca, tendo sido dani- 

ficado pelas bombas e pelos malfeitores. Coleccdes desapareceram na totali- 

dade ou foram reduzidas ao minimo. As documentacées ficaram desapareci- 

das na sua totalidade e o mobilidrio foi destruido. Numa sé frase, 0 seu 

espolio foi pilhado e danificado. Esta desgraga abalou todos os servicos afec- 

tos ao Museu Etnografico Nacional. 

Sao estes servicos: 

a) Servigos Administrativos e Pessoal 

O mobilidrio de secretaria e os equipamentos, nomeadamente, armérios, 
ficheiros, secretdrias, cadeiras, ventoinhas, mAaquinas de escrever manual e 

um computador com a sua respectiva impressora foram danificados e rouba- 
dos. 

b) Secg%o Audio-Visual (Laboratério) 

O equipamento audio-visual, constituido por um jogo de revelacio, apa- 
telho de video, televisor, camara de filmar desaparecem na sua totalidade. 
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c) Sec¢ao de Exposigdo e Animagaéo 

Esta seccio conheceu a mesma sorte que as duas acima referidas. As ven- 

toinhas foram roubadas, assim como os aparelhos de controlo de humidade e 

temperatura. Estes aparelhos desapareceram igualmente dos servigos de 

reserva onde se encontram todas as pecas em depésito. As estantes metélicas 

e os suportes foram danificados. 

d) Colecgdes 

Para além destes danos, aconteceu o mais triste, pois esta relacionado com 

as colecges tinicas ou dificilmente recuperdveis: colecgéo de tecelagem, 

constituida por cerca de 180 panos, desapareceu em 99,9%; colecgao de ces- 

taria e cordoaria foi muito danificada, uma vez que os cestos foram utiliza- 

dos para depositar lixo; coleccfo de olaria, devido 4 sua fragilidade, foi sig- 

nificativamente afectada; foram partidos e fragmentados sete objectos; objec- 

tos que faziam parte da colecgdo dos instrumentos musicais, tais como 0 

Kora, Balafon, Tonkoron, Tambores diversos, Flautas, etc. foram roubados. 

Restaram apenas dois em péssimo estado de conservagao. 

Devido a estes factos, a documentacao e as pegas museoldgicas existentes 

no Museu Etnografico Nacional, neste momento encontram-se em péssimas 

condigdes por motivo do Museu nao possuir um edificio nem os materiais 

indispensaveis a este trabalho. 

  

Victorine Soumah, do Museu Etnografico Nacional de Bissau, entrevistada por um jor- 

nalista no intervalo das sessOes. 

  

   



  

    

    12.Museus da Ilha de Mocambique (The Museums of Mozambique Island) 

James Riley 
Museus da Ilha de Mogambique, Mocambique 

Ilha 
First I'd like to tell you a little about the island that is called Ilha de 

Mocambique. Approx. 22 km long and 2-300 meter wide. Polulation around 

11-12.000. 

Vasco da Gama arrived on the island in 1498. During the years that fol- 

lowed, a small Portuguese trading station developed into a Portuguese settle- 

ment with connections going to Goa in India and further on to Malacca and 

Macao. 

The settlement turned into the administrative center of the Portuguese co- 

lonization of this region. For a time it was under the supervision of the vice- 

rey in Goa, but from 1752 it was directly under Portugal and was declared a 

‘vila’ and became what can only be seen as the capital of Mozambique. A 

position which lasted until 1898, when Lourengo Marques - now Maputo - 

received that honor. 

As the most important Portuguese settlement on the Eastern African coast 

for more than 300 years, Ilha has not only a rich history but has also an 

impressive amount of monuments and houses that date back to the 17th, 18th 

and 19th centuries. 

In 1991 Ilha de Mocambique was declared a World Heritage Site by 

UNESCO. 

Fortaleza is the largest structure on the island. Fortaleza de S. Sebastiao, 

built between 1558 and 1620, is the largest fort in Southern and Eastern 

Africa. It was attacked a few times around 1607 by the Dutch, but it was 

never taken. ; 

Capela da Nossa Senhora do Buluarte, stands just outside the Fortaleza. 

It should be the oldest complete European building south of the Sahara. It 

was constructed in 1522 and built in the Manuelino style. It was restored a 

few years back. 

Fortim de S. Lourenco ison a small island just of Ilha - built first time in 

1588. This construction is a reconstruction from around 1700. 
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A third fortress is the Fortim de St.Antdénio. A large part of the fortifica- 

tion has been pulled down, so only the church is left. It dates back to 1587, 

although most parts are reconstructions from later times. It is beautifully si- 

tuated at the end of the bay. 

The majority of the population on Ilha is Muslim. The main Mosque 

Mesquita principal is from the last century, but it is listed as one of the major 

mo-numents on Ilha. As Ilha was an important colonial town, it has a large 

number of Christian churches. Even with all the churches, the African popu- 

lation in this area were Muslims during the whole period. 

Igreja da Saiide is one of the largest churches on Ilha. Igreja de Satide is 

just across from the Hospital. It has recently been rehabilitated, and it is from 

the first half of the 17th century. 

Igreja de Misericérdia was rebuilt after a Dutch attack in 1607. Some 

alterations were made over the times. The facades have recently been reha- 

bilitated and painted. The church is next to the Museum complex on Ilha. 

The Palace of S. Paul's or Palacio de S. Paulo, built 1610 as a Jesuit col- 

lege, it was destroyed by fire in 1670. Reconstructed in 1674. When the 

Jesuits were expelled from Portugal and its colonies in 1759 it was turned 

into the residence of the Captain General or the Governor of Mozambique. 

The 1st floor contained the official and private areas. The ground floor held 

official offices from time to time. 

Capela de S. Paulo, as all Jesuit colleges, this one also has a Chapel 

attached. The construction is from the same time as the Palace, but the tower 

was altered in 1864. It used to be shorter. 

Palacio de S. Paulo 
Palacio de S. Paulo in 1969 was restored and later turned into a museum. 

The main exhibition area is on the 1st floor. The museum contains a very 
large and unique collection of Indo-Portuguese furniture, some of which can 
be dated back to the 18th century, a collection of Chinese porcelain, some 

tapestries and historical artifacts which used to serve the Governors. The 
museum presents a historical epoch in the Mozambican history and it shows 
the importance that Ilha de Mocambique used to have in the whole region. It 
also gives a glimpse of the splendor, that the Governors lived in during the 
‘golden age’ of colonialism. 

Museu da Marinha 
The old administration areas of the Palace was turned into a maritime 

museum in 1972. These areas are on the ground floor of the Palace, towards 

the sea just opposite the old pier of the island, where all ships had to embark. 

The museum contains maritime items from old Portuguese sailing ships, 
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    such as canons, compasses, navigation equipment, anchors and other ship 

parts, items from the local region, such as small boats made of bark or of one 

trunk, items from the large Fort of S. Sebastiao, such as canons and canon 

balls, and models of historical sailing ships. 

Capela de S. Paulo 

The chapel was constructed by the Jesuits and is in an integrated part of 

the Palace. The chapel contains some valuable exhibition items, such as a 

unique 17th century Indo-Portuguese pulpit with Chinese influence, an Indo- 

Portuguese altar and 16 painted tables from the 18th century. 

The chapel today also serves as an exhibition hall for temporary exhibi- 

tions. 

Museu de Arte Sacra 

The museum of sacred art was opened in 1971 in the historical quarters of 

the Hospital de Misericordia. It is situated directly between the Palace build- 

ing and the Igreja de Misericordia, and consists of 2 large rooms, one on the 

ground floor and the other on the Ist floor. The 2 exhibition rooms are an 

integrated part of the museum complex of Ilha de Mocgambique. 

The museum contains items from the old Catholic churches of Ilha de 

Mogambique, and some items from other churches in other parts of the coun- 

try. It has a collection of silver items used for religious services, unique 

amongst these are 2 silver chests from late 17th century and 3 small silver 

ship models of 16th century Portuguese ships used for scents, 3 large pain- 

ted tables from 17th/18th century, statues, and a uniquely carved Makonde 

Christ. 

Museum activities 

When I arrived at Ilha de Mocambique in 1996, the Museums only had 5 

employees with a very basic educational background or none at all. My tasks 

were to reestablish all basic museum routines, such as administration, docu- 

mentation, exhibitions and other activities. 

Since 1996 the Museums have experiences a number of changes. 

- We have now a well functioning administration. 

- We have registered our collection of items. 

- We are in the process of documenting the collection. 

- We have visits af a conservator. 

- And we have been able to establish some activities: 

- For a time we had a children's dance group that were successful in cre- 

ating a local awareness of the Museums 
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   - We established a few temporary exhibitions 

- And we developed a center which contains a mixture of a café, a muse- 
ums shop and a tourist information center. 

Rehabilitation 

The mayor activity during the last 2 years has though been a full blown 

rehabilitation of the museum complex. The Royal Norwegian Embassy 

decided 1998 to accept a project proposal from our Museum to rehabilitate 

the main exhibition area of the Palace - the Ist floor. During 1999 we suc- 

ceeded in having a second project proposal accepted by the same donor to 

rehabilitate the remaining areas, the ground floor, the Maritime Museum, the 

Chapel and the Museum of Sacred Art. A donation that totals 3.3 million 

Norwegian Crowns - more than 400.000 USD. 

Just to point out the size of the works, I can mention, that the 1st floor con- 

tains around 40 rooms, some are very large - others are small. The remaining 

area contains equally 40 rooms, but this also includes the largest spaces 

within the Chapel. 

The main tasks were to solve a number of construction problems espe- 

cially related to corroding iron in the walls. The climate on Ilha is very humid 

and the air has a high content of salt, which do not go very well with iron. 

Other problems were: 

- Water infiltration from the roofs 

- Incorrect use of materials. Because of lack of knowledge about the ori- 

ginal construction materials, reparations had for a long time been made 

by using cement. The original material was lime, sand, stone and a glu- 

ing substance called 'marappa’. This material allows humidity to 

enter/exit the walls. Cement is a barrier, where humidity does not pass. 

These 2 materials do not work together, and cemented areas causes dete- 

rioration of the walls. 

- There were also problems created by a lack of maintenance The pressure 

on the economic situation in general and the isolation of the island 

during the civil war kept reparations and maintenance on a very basic 

level. On top of this, reparations executed, were done without the ne- 

cessary professional knowledge. 

- The electrical system was also a security hazard. 

- And finally: Humidity within the building presented a problem. The 

readings were generally within the area of 75%, when it was low and 

85%, when it was high. One reading actually when up to 98%. The 

humidity was harmful both to the building itself and to for the historical 

items. 

  

  

  



  

  

So we set out to solve these problems. 

I will not go into any technical details. I have some slides from the works 

on the 1st floor, but none of the finished works. But you will probably get an 

impression of the magnitude of the works. 

Some decisions were made during the planning and the works itself. 

One was, that any solution that would give a larger airflow - so that the 

humidity could be brought down - was to have priority. Solutions based on 

electrical apparatus - such as dehumidifiers may be used in the future, but the 

electrical supply is not stable enough on Ilha yet. 

Other decision was not to do any alteration to the buil-ding. This always 

creates discussions and compromises, and I have plenty of these with the 

architect, but that was my point of view for this building. So we reopened a 

number of old doorways and windows that had been closed off sometime in 

the past, and we removed a whole toilet from an old hallway, but the only real 

alteration was, that we will put in 2 windows in secondary walls, because we 

need a larger ventilation of our new public and personnel toilet. We are tur- 

ning a storage room into 4 toilet compartments. 

Another decision was, that we wanted the rehabilitation work to have a 

high quality especially for all surfaces and for the presentation of the exhibi- 

tion areas. This was difficult. The construction companies here think that 

when the walls have been resurfaced and painted 3 times the work is over. A 

request that the wall surfaces are smooth and that repairs cannot been seen, 

and that a painted wall is not finished before it has the requested color all over 

the walls, is not always accepted as part of the agreement. 

I must though say, that the construction company did not complain much 

about the demands, and that they did try to accommodate our wishes. They 

have managed to do a job of an exceptional high quality. It has though had 

one consequence: The rehabilitation works have taken longer time than 

expected. 

A last point that I will mention is, that the rehabilitation will facilitate a 

number of changes within the Museums on Ilha. We expect to open a com- 

pletely new permanent kitchen exhibition within the old kitchen area. A 

number of more temporary exhibitions will be established in newly rehabili- 

tated rooms, that were not previously in use. Some rooms will also be desi- 

gnated for conservation and documentation activities. And lastly we will 

expand the existing Maritime Museum to about twice its size, with items 

from the local maritime life. 

NOTA DO EDITOR: O Autor desta comunicagio apresentou, em diapositivos, 

aspectos exteriores e interiores do Museu da Ilha de Mocambique. 
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13.A requalificagdo do Museu de Aveiro e a coleccaéo indo-portuguesa 
Maria Isabel Sousa Pereira 

Directora do Museu de Aveiro, Portugal 

Sumula histérica: edificio e Museu 
A implementagio das ideias liberais trouxe, como consequéncia, a 

extin¢gdo das Ordens Religiosas, em 1834. 

O encerramento dos Conventos masculinos foi imediato. Os femininos 

continuaram em funcionamento, com severas restrigdes, até 4 morte da ulti- 

ma religiosa. 

Em Aveiro, 0 Convento de Jesus, convento feminino dominicano de 

clausura, foi definitivamente encerrado em 1874, com a morte de D. 

Henriqueta de Jesus. 

Todavia, apds longos impasses, até 4 implantagaéo da Republica, a area 

outrora conventual foi aproveitada para colégio. Primeiro, como recolhimen- 

to destinado a meninas pobres, depois, como colégio orientado pela Terceira 

Ordem Regular Dominicana. Distingue-se, nesta ultima fase, o trabalho 

educativo desenvolvido por Inés Duff Champalimaud (SANTOS, 1963). 

Em 1910, com a Repitblica, 0 colégio foi inevitavelmente encerrado. A 
cidade, tendo como impulsionador Melo Freitas (FREITAS, 1911) movi- 

mentou-se no sentido de instalar em Aveiro um Museu distrital ou municipal. 

Outras individualidades j4 teriam exposto a ideia. Joaquim de 

Vasconcellos preconizara a instalagao do Museu na Capela da Alegria (VAS- 

CONCELLOS, 1886) 
Por portaria datada de 23 de Agosto de 1911 (D.R., n.° 198) foram conce- 

didas 4 Camara Municipal de Aveiro dependéncias do antigo Convento de 
Jesus para nelas instalar um Museu "regional de arte antiga e moderna, na 

medida que for sendo necessario e, sob a administragdo da Camara 

Municipal". 

Em 25 de Junho de 1911 0 Governador Civil de Aveiro nomeou Marques 

Gomes para estudar e seleccionar as colecgdes com interesse museoldgico. 

Marques Gomes manteve-se em funcgdes até 1921. Montou e abriu o 

Museu ao pitiblico. Organizou a documentagio e a biblioteca especializada. 

As colecgdes do Museu foram organizadas conforme as grandes catego- 

tias e conceitos adoptados na época. As colecgdes apareciam, pois, organi- 
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zadas e distribuidas por grandes secgdes nomeadamente galeria de escultura, 

galeria de pintura, de méveis e retratos histéricos, sala de mobilia sacra e de 

estatuaria religiosa, sala dos tecidos e bordados, sala das talhas douradas, sala 

dos metais pobres (GOMES, 1921; VASCONCELLOS, 1921; NEVES, 

1975). 

Joaquim de Vasconcellos e Marques Gomes ja teriam experimentado esta 

metodologia quando da montagem das exposicGes de Arte efectuadas em 

Aveiro. A primeira realizada em 1882 - Exposicao districtal de Aveiro - 

(GOMES e VASCONCELLOS, 1883) e a segunda ensaiada no préprio colé- 

gio outrora convento, em 1895 - Exposic&éo de Arte Religiosa, (GOMES, 

1895). 

Passada uma década, a mutacfo do panorama politico conjugada com 

invejas e intrigas vitimaram Marques Gomes. Em 1921, foi afastado, vitima 

de um processo disciplinar com contornos pouco claros. 

Na direccio do Museu seguiu-se, por curto perfodo (1923/1925), o dr. 

José Pereira Tavares. Os seus multiplos trabalhos - pedagogo e reitor do 

Liceu - impediam-no de exercer 0 cargo em exclusividade. A seu pedido 

deixou o Museu em 1925. 

Em 1925 o dr. Alberto Souto iniciou fungées, dirigindo notavelmente a 

instituicgdo até 1958. 

Os conceitos museolégicos adoptados anteriormente, pelo fundador do 

Museu, nfo foram postos em causa, embora a exposic¢io tenha sofrido pro- 

fundas alteragdes. O edificio encontrava-se completamente degradado. 

Alberto Souto efectuou obras profundas. Todo o piso superior foi recuperado 

e aproveitado como drea de exposigao, dedicado as colecgdes arqueoldégicas 

e a reinstalacdo do nticleo de pintura. O claustro, a recep¢4o e a propria Igreja 

de Jesus sofreram obras consideraveis. 

Estes notdveis dirigentes, contudo, nao trataram, isoladamente, as 

colecgdes "Indo-Portuguesas". Encararam-nas, pelo contrario, ora integradas 

nas colecgées de escultura, ora nas colecgdes de mobiliario. 

S6 Clementina Quaresma, directora de 1984 a 1991, tentou inverter a situ- 

acao valorizando as colecgGes até entéo pouco consideradas. Neste sentido, 

no percurso das colecgées do periodo "Barroco" (fig. 1), expde os crucifixos 

"indo-portugueses", em mostruario proprio. (QUARESMA, 1991). 

A requalificagéo em curso: programa museolégico 

O projecto arquitecténico de requalificacgéo do edificio é da autoria de 

Alcino Soutinho. A concepgio e articulagio do projecto museolégico coube 

a toda a equipa do Instituto Portugués de Museus, com atribui¢des de respon- 

sabilidade concedidas aos técnicos do Museu de Aveiro. 
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A organizacao do projecto museolégico teve por base trés princfpios orienta- 
dores. 

O primeiro insistia na instalacdo no piso térreo, - rés-do-chio - de todos 
Os servicos de apoio nomeadamente entrada, lavabos, loja, cafetaria, bi- 
blioteca, auditério e servigos educativos. Propunha a obrigatoriedade do con- 
junto funcionar com o Museu aberto ao piblico e, contrariamente, da con- 
veniéncia de operar isoladamente, durante o encerramento do Museu, crian- 
do circuitos e entradas seguras. Este requisito foi conseguido, no projecto 
arquitecténico. 

O segundo pressuposto insistia na intocabilidade de todo o sector dito 
"monumental". Inclufa Igreja, Coro Baixo, Claustros - inferior e superior - e 
seus anexos, nomeadamente, Coro Alto, Capela de Nossa Senhora do 
Rosario, Capela da Paixao, Sala de Lavor ou Sala de Princesa. A importan- 
cia arquitect6nica, artistica e estética de toda esta 4rea impunha-se A consi- 
deracdo. 

Por ultimo, 0 terceiro pressuposto relacionava-se com as colecgées de 
objectos ditos "méveis", de varias proveniéncias. Propunha uma organizagao 
cronolégica nao esquecendo as técnicas de fabrico. Foram, pois, as coleccdes 
agrupadas em grandes categorias - pintura, talha, escultura, téxteis e 
ourivesaria. Na exposicao, apontava-se para uma disposi¢4o cronolégica per- 
mitindo, na mesma obra de arte, sinteses interessantes entre pintura, escultura 

e talha, especificamente no perfodo "Barroco". 
Ponderada a incorporacio, a riqueza, e a coeréncia das coleccdes, o 

nticleo "Indo-Portugués", assim como os outros acervos de origem Oriental 
que englobam colecgdes com origem na China e no Japao, nao foram con- 
siderados relevantes, no percurso da exposi¢ao permanente. 

A colecgao " Indo - Portuguesa": musealizacao 

A constitui¢éo do nticleo Indo-Portugués do Museu de Aveiro deveu-se, 
no geral, a lei que extinguia as Ordens Religiosas, publicada em 1834, con- 
firmada, posteriormente, pelas Leis da Reptiblica de 1910. 

As proveniéncias das pegas sao de origem variada. 

Ao ntcleo primitivo, pertencente ao Convento de Jesus, outros foram 
associados nomeadamente com origem nos Conventos das Carmelitas de 
Aveiro, de S. Vicente de Fora e das Oblatas de Lisboa e na Sé de Aveiro. 

Objectos isolados foram ainda incorporados, fruto da doagiio individual, 
nomeadamente o crucifixo, com cruz de tartaruga (inv. 8/D), produto da ge- 
nerosidade do Arcipreste Ferreira de Sousa. 

E inegavel a ligac&o familiar das religiosas de Aveiro com individuali- 

dades que prestaram servico na [ndia. Assim a religiosa D. Maria Ribeiro 

143  



    

Rangel, foi irma de Joao Godinho Rangel que teve profisséo de armas e 

prestou servico na India (QUADROS, 2000). Ainda no séc. XVII, Soror 

Margarida da Coroa, sobrinha de Frei Miguel Rangel, bispo de Cochim, man- 

tinha com 0 tio relagdes familiares muito fortes. 

Sabemos, por outro lado, que Frei Jorge de Santa Luzia, dominicano de 

Aveiro, séc. XVI, foi bispo de Malaca. Contudo nunca esqueceu 0 convento 

de origem. Com dinheiro préprio contribuiu para a instituigéo dominicana 

masculina de Aveiro. A compra de ricos paramentos e de outros ornamentos 

apreciados foi-lhe atribufda. A tradig&o, corroborada por Marques Gomes, 

atribuem-lhe a dddiva, ao Convento de Jesus, do frontal de altar de origem 

indo-portuguesa. Todavia, a discordancia cronoldégica - vida e permanéncia 

do bispo em Malaca e datagiio da obra - aconselham prudéncia. Outro frontal 

de altar, alterado, mas com os campos ainda originais apresentando deco- 

racdo de origem indiana, enriquece o mticleo de téxteis (fig. 3). 

Na 4rea do mobilidrio destacamos a porta em madeira, decorada com 

motivos florais embutidos, do séc. XVII. Foi muito restaurada. Separa o ante- 

coro do coro baixo, compartimento onde se encontra o ttimulo da Princesa 

Santa Joana. Foi ali colocado quando da beatificagao da Princesa, sob 0 

reinado de D. Pedro II (fig. 4). Uma outra grade que serviu, antes da remo- 

delacao Pedrina, de indicador do timulo raso da Princesa podera igualmente 

ser mencionada. 

De uso utilitério contam-se dois notdveis tabuleiros, de madeira, com de- 

coracao floral junto dos 4ngulos e com motivo decorativo central muito ela- 

borado e exuberante (Inv. 120/F e 121/F - fig. 5). Pelas dimensGes e pelo alto 

relevo da decoragiio do motivo central sugere que a sua utilizagdo se relacio- 

nou com 0 uso de panos ou de toalhas de altar ao servigo do culto religioso. 

Do conjunto do Museu merecem realce muito especial os rosdrios (Inv. 

247/D e 104/D). O rosario é composto por cinquenta e nove contas circulares 

de Avé-Marias, com lapis lazili, e sete contas filigranadas com incrustagao 

de rubis e granadas, que equivalem ao Pai Nosso. Os elos de ligagao tém a 

forma do nimero oito. O rosario concluf com conta filigranada com inclusao 

de pedras e cruz latina, de secg&o circular, também ela filigranada e com 

pedras (fig. 6). O outro rosario € igualmente composto por contas circulares 

filigranadas. As dos Pai Nosso tém alma de cor negra. Existem setenta e uma 

Avé-Marias e oito Pai Nossos. Os elos de ligacéo tém a forma de numero 

oito. O rosario conclui com cruz latina e conta de maiores dimensdes de 

forma oval também com alma, dela pendem quatro fios com pérolas e vidros 

de colora¢ao. 

Do conjunto das cruzes (fig. 1) merecem aten¢g&o muito especial trés 

exemplares. Citaremos, em primeiro lugar a cruz em madeira e cobre, do séc. 
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XVII, com resplendor central, ladeando a figuracgo de Cristo. Outro exem- 
plar interessante € a cruz de assento, de prata com alma em madeira e a fig- 
uragaio de Cristo em marfim. E uma pega do séc. XVII que, no séc. XVIII, 
sofreu transformac¢ées. Foi-lhe aumentado o comprimento. A parte inferior, 
acrescentada, apresenta decora¢do floral e enrolamentos imitando a original. 
Foram-lhe ainda adicionados os terminais em prata, ao mesmo tempo que 
outra figurac&o de Cristo lhe foi aposta. Existe, finalmente uma outra cruz, 
do séc. XVIII, em tartaruga. E uma cruz simples, bem dimensionada, com 
uma figuracao de Cristo excelente. 

A variedade e a falta de coeréncia interna de toda a colec¢4o indo-por- 

tuguesa do Museu de Aveiro tem condicionado a sua apresentacdo. 

Nao é facil elaborar um discurso expositivo coerente com base na 

colecgao. Resta-lhe, pois, o papel de ilustrar a classe social das religiosas 

dominicanas de Aveiro ou complementar, muito sumariamente, aspectos da 

Hist6ria de Arte abordados e explanados por outras coleccées. 

Num Museu, como o de Aveiro, podem surgir oportunidades de apresen- 

tagao, em exposig6es tempordrias, em conjunto com outros nticleos perten- 

centes a particulares, as Misericérdias ou a Igreja. A recolha, inventaria¢io e 

estudo dos diversos nticleos indo-portugueses dispersos por Aveiro é uma 

missdo que se impoe. 
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Fig. 1 - Museu de Aveiro. Crucifixos indo-portugueses. 
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Fig. 2 - Frontal de altar indo-portugués. 

  
Fig. 3 - Frontal de altar indo-portugués.     147  



  

     

Fig. 4 - Porta indo-portuguesa do séc. XVIII. 

  
Fig. 5 - Tabuleiro de madeira, indo-portugués. 
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14.Museu de Arte Sacra em Rachol 

Pe. Avinash Rebelo SJ 

Museu de Arte Sacra de Rachol, Goa, India 

Introducao: Identidade de Goa 

Qualquer pessoa que vem de visita 4 India e visita Goa também, reage 

dizendo que Goa tem uma identidade que a distingue doutros Estados da 

india. 

Em que é que Goa se distingue? 

A arquitectura das casas, a maneira de vestir do povo, os habitos 

culindrios, a vida social, os nomes das pessoas, a hospitalidade do povo, os 

varios simbolos da presenga da Fé Catdlica (suas Igrejas, Capelas, Cruzeiros) 

etc., sdo varios factores que tem dado ao povo goés uma certa identidade. 

Nao ha dtivida alguma que foi a influéncia do ocidente, precisamente a 

presenga de Portugal por 450 anos que deixou 0 marco indelével penetrando 

a personalidade goesa. 

Museu de Arte Sacra: 

Foi estabelecido pela Arquidiocese de Goa em 1994 e inaugurado pelo 

Presidente da Republica da India, ao tempo Sr. Shankar Dayal Sharma, aos 

23 de Janeiro de 1994. 

Este museu foi criado com auxilio financeiro da Fundagao Calouste 

Gulbenkian, Lisboa, sendo o seu administrador o Dr. José Blanco e com 

assist€ncia técnica do INTACH (Indian National Trust of Art and Cultural 

Heritage) 

A razao de estabelecer este Museu foi para preservar, manter, restaurar e 

apreciar o rico patriménio cultural, representado em parte pela Arte Sacra. 

A Arte Sacra em Goa é sem divida caracteristica. A influéncia da cultura 

ocidental por 450 anos e o intercAmbio entre esta e a cultura oriental existente 

ao tempo - mais precisamente a cultura hindu muito vibrante - deixou um 

marco indelével na Arquitectura e Arte Sacra criando 0 estilo Indo Portugués. 

Temos no nosso Museu uns 150 objectos quase todos dos séc. XVI - 

XVIII. 

Estes objectos consistem em: 

Estatuas: 
- de Cristo crucificado, em marfim e madeira 

- da Virgem Maria, também em marfim e madeira 
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   - de santos, em marfim e madeira 

Vasos sagrados: 

- Calices, Cibérios, Ostensérios, Relicarios, lavrados em ouro ou prata 

Candelabros: 

- de madeira 

Vestimentas: 

- Casulas, Estolas, Dalmaticas, Pluviais, Véus-humerais, bordados, 

muitos deles, em fio de ouro 

- Bandeiras processionais 

Mobiliario: 

- Cadeiras de bracos e encosto alto; batis embutidos 

Sacrarios: 

- Pelicano em prata (1,45 cm) 

O estilo Indo-Portugués é saliente principalmente nas estdtuas da Virgem 

Maria. As feigdes sao grossas, cabelos soltos até os ombros, o sari cobrindo 

0 corpo até os dedos dos pés. 

No séc. XVI os artistas locais imitavam servilmente as imagens vindas da 

Europa, mas pouco a pouco com a expansio do cristianismo em Goa, cri- 

aram-se mais e mais Igrejas - ja no século XVIII devia haver cerca de 100 

igrejas - consequentemente, houve necessidade de mais objectos religiosos 

de culto obrigando os artistas de Goa a fornecer esses objectos. Foi no perio- 

do dos séculos XVII-X VIII que os escultores e pintores, principalmente hin- 

dus, tiveram a oportunidade de se libertarem da necessidade de imitar os 

modelos da Europa. Foi nesse periodo que comegou 0 estilo indo-portugués. 

Este processo de inculturag4o ou indianisagao da Arte Sacra é visivel nos 

varios objectos do Museu. 

Desde 0 momento em que o Museu foi estabelecido, comegou 0 processo 

de conscientizagaéo quanto a necessidade de preservar e respeitar o 

patrimonio cultural. Algumas igrejas comecaram a criar os seus mini- 

museus. Mas o problema é de técnicos que possam ajudar no restauro do 

grande tesouro existente em cada Igreja. 

A grande necessidade ao presente em Goa é ter uma Escola de Restauro e 

criacao de técnicos adequados. 
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15.Contribuigao para o estudo da ourivesaria artesanal antiga e actual de 

Mocambique 

Sara de Sousa Teixeira 

Departamento de Museus da Direcgao Nacional da Cultura, Mogambique 

Como cooperante portuguesa, investigadora ao servico do Departamento 

de Museus e responsdvel pela documentagao dos Museus da Ilha de 

Mogambique, iniciei uma pesquisa sobre os ourives artesanais de 

Mocambique, para identificar uma nova coleccéo que o Museu-Palacio de S. 

Paulo tem vindo a constituir desde 1998, de adornos de ouro e de prata. 

Depois de analisar textos antigos com descricées do tipo de objectos rea- 

lizados artesanalmente pelos ourives de Mocambique, iniciei um trabalho de 

campo onde entrevistei ourives e observei as ferramentas e as técnicas que 

utilizam. Os resultados deste trabalho, comecado por uma perspectiva histdri- 

ca, continuado com o estudo das pecas existentes nos museus de 

Mocambique e concluido com a apreciagéo dos adornos de ouro e de prata 

artesanais fabricados actualmente, sio apresentados nesta comunicacao. 

Em Mocambique a ornamentacao do corpo é uma pratica de séculos em 

que homens, mulheres e criangas através de inimeros acessérios cumprem 

rituais, se embelezam, se diferenciam e se protegem. O prestigio de uma pes- 

soa €é também reflectido no tipo de ornamentos que ostenta. Por vezes é difi- 

cil distinguir os adornos utilizados meramente como enfeite e os que devido 

ao seu material ou cér tém um significado diferente. Os objectos de adorno 

que encontramos em referéncias antigas, em fotografias, em museus e até no 

corpo e em casas de algumas pessoas, sao o reflexo da fusao de influéncias 

africanas, orientais e europeias, que quando localizados em zonas de 

charmeira mais carateristicos se tornam. As zonas de Mocambique onde se 

desenvolveu desde cedo a ourivesaria artesanal foram as compreendidas 

entre as Provincias da Zambézia, Nampula e Cabo Delgado. 

Tal como o vestudrio, os adornos em geral tém variantes de regido para 

regiao, sendo a matéria prima um dos elementos que vai diferindo. Assim, no 

litoral ha a preferéncia pelas missangas, pelo arame, latéo, ouro e prata, 

enquanto que nos planaltos do interior sao as anilhas, os anéis e as pulseiras 
de cobre e de ferro que adornam os corpos."” 
  

 ROQUE, Ana Cristina - "Mocambique 0 Corpo e os Corpos". In Culturas do {ndico. Lisboa: 
Comisso Nacional parra as Comemoragées dos Descobrimentos Portugueses, 1998. Pag. 280. 
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Os ourives de ouro e de prata séo mais frequentes na costa norte de 

Mocgambique, nomeadamente em Pemba, na Ilha do Ibo, na Ilha de 

Mogambique, em Nacala e em varias regides periféricas, chegando até 

Nampula, onde actualmente, segundo informagées de um ourives artesanal, 

existem cerca de cinco dezenas de colegas da sua profissio. Na Zambézia 

também ha a tradicéo da ourivesaria, sobretudo na regiao de Sena e em 

Sofala, onde primeiramente houve a corrida ao ouro do Monomotapa, no séc. 

XVI e no séc. XVII a procura da prata das minas, nomeadamente Chicoa (no 

antigo império Monomotapa), que despertou o interesse econdmico dos por- 

tugueses. De ourives de Tete, «a mais antiga linha de penetracdo portugue- 

sa no continente africano pelo seu lado oriental...»®,existem varios objectos 

nas coleccdes do Arquivo Histérico de Mogambique, Museu Nacional de 

Arte e no Museu de Histéria Natural; séo em muitos casos pegas filigranadas, 

como: argolas de guardanapo, pregadores, pendentes, guarda-jdias, cintos, 

etc., feitos por ourives mocambicanos da Zambézia aproximadamente no 
primeiro quartel do séc. XX. 

Quando referimos os objectos de ouro e de prata produzidos no vale do 

Zambeze devemos mencionar a influéncia portuguesa incutida nos trabalhos 

de filigrana. Muitas das pegas executadas até 4 segunda metade do séc. XIX 

resultaram de encomendas feitas através da cépia de padr6es europeus trazi- 

dos pelos portugueses. Foram sem divida obras de notavel caracter que 

nasceram da mestria dos artesfios indianos e mogambicanos inspirados em 

modelos importados, como 0s rosarios. 

A ourivesaria artesanal de Mocambique é uma actividade exercida apenas 
por homens que se submeteram, geralmente bastante jovens, a uma apren- 

dizagem ou formagao que lhes veio a atribuir o titulo de mestres, 0 que sig- 

nifica que ja se encontram preparados para executar as técnicas necessérias 

sem a supervisdo a que se viram submetidos durante o perfiodo em que obser- 

varam e iniciaram a pratica do trabalho de ourives. 

Actualmente ainda existem ourives que perpetuam as técnicas tradicionais 

deste oficio, sendo as suas oficinas tao rudimentares que é€ possivel transferi- 

las rapidamente para outro lugar ou montar um oficina nova, desde que haja 

luz necessaria e claro, as ferramentas bdsicas. Os cendrios das oficinas dos 

ourives de Mogambique lembram os dos ourives indianos de quem herdaram 

este officio. 

  

® ALBERTO, Tenente Manuel SimGes - "Vila e Praga de Tete: Elementos de Estudo sébre as 
suas Antigas Obras de Defesa". In Mogambique: Documentdrio Trimestral. N°14, Junho de 

1938. Pag. 85. 

  

    



  

Uma imagem de meados do séc.XVI de um Cédice anénimo portugués, 

acompanhada por uma legenda onde se 1é «Bramanes de Guoa, Ourivez, 

Jintios», existente na Biblioteca Casanatense, em contraste com as 

ourivesarias que visit4mos na pesquisa que fizemos sobre a ourivesaria tradi- 

cional de Mogambique, encontramos um cendrio semelhante. E 0 tipo de 

constru¢ao da oficina, a utilizagéo do espago para cada aprendiz e mestre, a 

posicdo utilizada para trabalhar, os utensilios utilizados e as técnicas de exe- 

cugaéo das pegas. Podemos acrescentar que sao os trajes e as feicdes dos 

artesaos que menos se assemelham dos cendrios que observdmos. 

Quase 500 anos depois podemos ver artffices a trabalhar a prata e o ouro 

com a mesma técnica e quem sabe, a mesma habilidade que os afamados 

ourives de Goa, sentados em esteiras ou em pequenos bancos, tal como acon- 

tece no bairro do Areal da Ilha de Mogambique, no Bairro Pakitekete de 

Pemba e em tantos outros bairros populares espalhados por Angoche, Nacala, 

Nampula, Ibo, etc.. 

Se recuarmos até 4 primeira metade do séc. XX, sabemos de varias fontes 

que foram ourives indianos que mestraram os aprendizes mogambicanos no 

trabalho de ouro e de prata, principalmente nas zonas costeiras do Norte de 

Mocambique: Cabo Delgado, Nampula, mas também na zona do vale do 

Zambeze. Alexandre Lobato®, antigo Director do AHM, ao referir 0 ouro de 

Sena retirado do rio Zambeze, sublinha que os artifices baneanes da Ilha de 

Mogambique ja trabalhavam este ouro no séc. XVI, obtendo como resultado 

obras raras e admirdveis contando-se entre elas algumas encomendas para a 

igreja. 

Em Mocambique os ourives tém um local préprio para trabalhar, a sua 

Oficina, que podem improvisar dentro de um dos compartimentos de uma 
casa OU anexo, OU que erguem nos quintais em forma de pequenos alpendres 

fabricados com estacas e folhas de palmeira. 

Quando um ourives trabalha sézinho pode-se dar o caso de ter mais do 

que um sitio para trabalhar, conforme o nimero de mulheres ou de casas que 

possui assim é 0 numero de oficinas em que trabalha. Cada casa onde per- 

noita é apetrechada com uma oficina de ourivesaria improvisada pelo mestre, 

que aproveita todas as oportunidades para realizar trabalhos, que muitas 

vezes sao encomendas com data de entrega prevista. 

Trabalham por conta prépria e por encomenda sendo os bons clientes 

aqueles que tém loja, principalmente os de Maputo cujo volume de vendas 

  

© SALT, Henrique - "O Jantar de Gala e uma Baixela em Ouro de Sena". In Viagem a 
Abissinia: Relagao dos Estabelecimentos Portugueses na Costa Oriental de Africa em 1809. 

Lourengo Marques: Imprensa Nacional, 1944, Parte I, cap.V, pag. 34. 1938. Pag. 85. 
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permite um maior volume de encomendas. Também em Pemba e na Ilha de 

Mocambique ha lojas que comercializam objectos de prata, principalmente 

adornos. 

Muitos destes ourives aprenderam a sua profisséo com familiares, outros 

e principalmente os mais novos, aprenderam com mestres conhecidos da sua 

familia ou que simplesmente se prestaram a formar jovens com vontade de 

seguir esta profissio. Ha também os casos em que s&o os pais que incentivam 

seus filhos a aprender ourivesaria j4 que nao tém condig6es financeiras para 

os por a estudar numa escola oficial. O tempo em que os jovens aprendizes 

aperfeicoam as técnicas de ourivesaria nado é pago, mas assim que estes estado 

aptos a seguir a sua profissdo, o mestre comunica 4 familia do recém forma- 

do e em forma de retribuico recebe uma quantia pelo tempo que dedicou ao 

seu aluno. Ha casos em que o mestre oferece algumas ferramentas ao for- 

mando para que este possa abrir sem grandes demoras a sua propria oficina. 

Adquirimos estas informagées através de entrevistas e conversas infor- 

mais com ourives de Nampula, Pemba e da Ilha de Mogambique. 

Na ourivesaria do Museu Nacional de Etnologia de Nampula foram os 

mestres Amusa Selemane e Armando que nos falaram da sua profisséo. O 

primeiro é filho e neto de ourives, nasceu em Angoche e continua a utilizar 

as mesmas técnicas e ferramentas que os seus familiares usavam. O segundo, 

mestre Armando, trabalha como ourives desde os 20 anos e também apren- 

deu a sua arte com um familiar que por sua vez se tornou ourives pelos ensi- 

namentos de um mestre de origem indiana. 

Ainda numa outra oficina de Nampula, outros dois mestres, Momade 

Salimo e Muarabo contribufram com mais informagdes que nos ajudam a 

compreender como sobrevive de geracaéo em gera¢ao, a ourivesaria artesanal. 

Ambos viviam em Nacala antes de terem vindo para Nampula e foi ali que 

aprenderam o seu oficio. Na sua oficina trabalham com o auxilio de trés 

aprendizes que também um dia querem ser especializados e desta forma man- 

ter viva esta profissdo tao ancestral e multicultural. Muarabo nasceu em 

Matibane e foi nesta localidade do Mossuril que aprendeu a sua profissao. 

Tem hoje 32 anos e comecou como aprendiz com 14, tornando-se mestre aos 

16 anos. O seu mestre chamava-se Abudo Momade e nao era seu familiar. 

Apés o final da sua formacao Muarabo pagou a seu mestre pelos dois anos 

de ensinamentos, o valor de 550.000,00 m, equivalente a aproximadamente 

6.000$00 portugueses (de ha 16 anos atras), e em troca recebeu um conjun- 

to de ferramentas necessérias para a criacdo da sua prépria oficina de ourives. 

Momade, 0 outro mestre que trabalha com Muarabo, nasceu na Ilha de 

Mogambique hd 36 anos e iniciou a sua carreira de ourives com 25 anos. Sua 

irm4, residente em Nacala, é casada com um ourives e foi esse facto que lhe 
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proporcionou a hipotese de aprender o offcio, tendo para tal de sair da Ilha de 

Mogambique. Quando terminou a sua formacfo nao teve de pagar nada ao 

seu cunhado pela mestria, mas por sua vez teve de reunir sozinho as ferra- 

mentas necessdrias para a abertura da sua prdpria oficina. Momade fez 

questao de salientar que a ourivesaria tradicional do Norte litoral de 

Mogambique foi introduzida pelos indianos. Convém mencionar que os 

mestres que simpaticamente nos receberam sao seguidores da religiao mucul- 

mana. Nao conhecemos nenhum ourives cristéo, mas sabemos da existéncia 

de ourives cristaos através de pesquisas que fizémos: um trabalho de 1934 

sobre a arte indigena de Mogambique, menciona um ourives natural de Sena 

chamado Luiz Roque de Parse, cujo bisav6, também ourives, era natural da 

India Portuguesa e emigrou para a Zambézia, tal como tantos outros indianos, 

onde casou com uma zambeziana e constituiu uma familia cristé. Assim 

como o seu bisavé indiano, também seu pai e seus dois irmfos eram ourives. 

Da geracgdo mais nova era o seu filho Jo&o que se preparava para seguir o 

mesmo oficio. Ao que parece este ourives, Luiz Roque era considerado o 

«mais notdvel ourives da regido» tendo, nos primeiros anos do séc. XX, 

quando Azevedo Coutinho governava a Provincia de Mocambique, a seu 

convite executado pecas para os principes ingleses que visitaram a Provincia. 

Este mestre aos cinco anos iniciou a sua aprendizagem e aos dez ja fazia 

pecas sozinho. Podemos concluir com estas informagGdes que os ourives actu- 

ais iniciaram a sua formacao bastante mais tarde do que era usual iniciarem 

a 50 anos atras. Este ourives fazia variados trabalhos em prata, possivelmente 

encomendas, tais como argolas para guardanapo, pregadores, correntes para 

relégios, entre outro tipo de objectos que hoje ja € rara a sua encomenda. Os 

instrumentos utilizados por este ourives e outros desta zona séo também 

muito rudimentares, do mesmo género que observamos recentemente nas 

ourivesarias de Pemba, Nampula e Ilha de Mocambique, variando apenas o 

nome que se lhes da, devido 4s variacdes das linguas de regifo para regiao. 

O tipo de objectos que na Zambézia se produzia difere dos que encontramos 

actualmente, além de que o trabalho de filigrana tao exaustiva, ja nao é fre- 

quente. 
Nas Ultimas décadas a ourivesaria artesanal parece ser principalmente 

obra de mogambicanos, que embora tenham aprendido segundo ensinamen- 

tos de indianos e de portugueses (principalmente no vale do Rio Zambeze), 

foram j4 formados por ourives nacionais. 

  

® LIMA, Fernando de Castro Pires de - "Contribuicgéo para o Estudo da Arte Indigena de 

Mogambique". In Trabalhos do 1° Congresso Nacional de Antropologia Cultural. Porto: 

Edigées da 1* Exposicg&o Colonial Portuguesa, 1934. Vol. II, Cap.II, Pags. 375 a 380. 
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Entre os Macuas do Norte de Mocambique 0 uso de adornos antigos per- 

manece, podendo ainda hoje vermos usadas pelas mulheres da Ilha de 

Mogambique belas pegas como colares, pulseiras, maluatas, cintos, brincos e 

aneis cujo peso é sinal da sua antiguidade. 

Anifa Sinalo da Ilha de Mogambique foi fotografada quando ainda exibia 

as jdias da familia que utilizou no dia do seu casamento, realizado na semana 

anterior. Em Mogambique a aquisi¢c&o de joalharia constitui também um fac- 

tor social, tal como acontece na India desde tempos recuados, servindo desde 

logo como investimento ou forma de poupanga para alguma emergéncia. Na 

India as jdias que sao oferecidas as noivas passam imediatamente a fazer 

parte do seu patriménio. 

Voltando aos adornos da jovem Anifa da Ilha de Mogambique, as correntes 

de ouro que traz ao pescogo tém moedas e unhas de felinos penduradas; nas 

orelhas usa uma mistura de argolas de ouro recentes com brincos de forma 

semelhante a uma cornucépia, de modelo antigo; no pulso vé-se uma corrente 

de ouro também tradicional, no dedo um anel de ouro com desenho parecido 

com 0 dos brincos e no calcanhar uma maluata de prata, ou seja uma pulseira 

para os tornozelos que é utilizada pelas mulheres 4 longa data por influéncia 

da India onde as bailadeiras tilintavam a cada passo que davam. 

Na India, a ourivesaria divide-se em duas categorias: a que corresponde 

aos pesados ornamentos de prata utilizados pelas mulheres rurais e as deli- 

cadas e sofisticadas pecas de adorno utilizadas nas mulheres urbanas. Tal 

como acontece em Mocambique os modelos permanecem de geraco em ger- 

acdo, a matéria prima é que vai variando. 

Em Nampula, o Museu Nacional de Etnologia possui adornos de prata de 

forte influéncia indiana, como os cintos com flores ou moedas de prata, as 

pulseiras denominadas mascotes, as chamadas sete escravas, que também sao 

conhecidas em Portugal e varios outros adornos, como as maluatas. Em 

coleccdes de Maputo, nomeadamente no Museu Nacional de Arte, no 

Arquivo Histérico de Mogambique e no Museu de Histéria Natural, existem 
varios exemplares semelhantes aos acima referidos e igualmente de grande 

influéncia indiana. 

Na Ilha de Mocambique, existem trés museus que perpetuam memérias 

das vivéncias africanas, orientais e ocidentais. SAo pegas de culto religioso, 

séo embarcag6es tipicas destes mares, mobilias indo-portuguesas e porce- 

lanas da China, entre outros tantos exemplares da profusao cultural em que 

esta cidade sempre viveu cercada. 

No Palacio de S. Paulo, antigo Colégio de Jesuitas funcionam desde os 

anos 70 dois dos museus da Ilha, no r/c o Museu de Marinha e no 1° andar o 

Museu de Artes Decorativas. 

  

 



  

Os Museus da Ilha de Mocambique e o Departamento de Museus tém 

vindo a alargar as colec¢Ges ja existentes e a fazer novas colecc6es que sejam 

relevantes para o contexto cultural da Ilha. E neste contexto que se insere a 

colecgao de adornos de prata ali utilizados pelas mulheres, que vimos docu- 

mentando. 

Abriremos apos as obras de reabilitagao do Palacio de S. Paulo, em curso, 

um espaco dedicado aos adornos usados pelas mulheres da Ilha, homenage- 

ando também os ourives, criadores artesanais que mantém viva uma profis- 

sio tio antiga como o fascinio pela beleza. 

  

Artesanato em prata da Ilha de Mocambique. 
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16.0 Museu de Patologia Manuel Damaso Prates 
Joao Schwalbach 
Mamudo Ismail 

Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Mocambique 

Museu de Patologia Manuel Damaso Prates 
"Nunca serds médico se, ante um doente sé souberes recordar a 
ciéncia e ndo sentires que ele néo é somente um conjunto de 
Orgdaos que funcionam melhor ou pior mas, apesar de tudo, e 
sobretudo, um semelhante que sofre. " Carlos Seguin” 

Falar do Museu de Patologia Manuel Daémaso Prates é, mais do que referir 
um conjunto de objectos que possam traduzir uma obra, uma histéria, uma 
patologia, uma situagdo estranha é, na realidade falar, de um vincado desejo 
de querer que ele, museu, venha a ser a expresso visual, didacticamente 
desnudada, de uma patologia mogambicana. Mais! E principalmente recordar 
a dignidade e grandeza da vida e da dadiva, toda inteira feita a ciéncia médi- 
ca e a Mogambique, da pessoa que o concebeu, o Prof. Doutor Manuel 
Damaso Prates, e daqueles que o mantiveram e preservaram: Prof. Doutor 
Fernando Oliveira Torres e Prof. Dr. Carlos Eduardo Mayor Gonzalez. 

Especialista em Dermatologia e Venereologia®, 0 Prof. Doutor Manuel 
Damaso Prates, de nacionalidade portuguesa, da inicio nos primeirissimos 
anos da década de 40, 4 criacao do Laboratério de Anatomia Patolégica do 
Hospital Miguel Bombarda de Lourenco Marques. Observador fugaz e pro- 
fundo, entrega-se de uma forma dedicada e completa A organizacao dos 
servicos e 4 descri¢g&o das formas bizarramente exuberantes como lhe apare- 
cem as situagdes patolégicas dos diversos pacientes de ent&o. Querendo 
deixar estas tio bizarras formas perpetuadas no tempo, encontra Manuel 
Damaso Prates, a paciéncia e as habilidosas mios de dois "taxidermistas do 
ent&o Museu Alvaro de Castro de Lourengo Marques e de seus nomes, 
Mussoline Fajardo e,A. Peio Lopes"® que lhe "modela em gesso, perante a 
  

 SEGUIN, Carlos Alberto - Ta y la medicina. Cordoba, Republica da Argentina: Ediciones 
Assandri, 1957. 

® FREDERICO, Gertrudes ConceigSo (Auxiliar de Investigagao, Reformada do Laboratério 
de Anatomia Patolégica de Maputo) - Comunicagdo pessoal. Maputo, Mocambique, 2000. 
© CABRAL, Augusto (Director do Museu de Histéria Natural de Mocambique) - 
Comunicagdo pessoal. Maputo, Mocambique, 2000. 
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presenca dos préprios pacientes, as pecas que sdo hoje a grande riqueza do 

seu museu", que se pretende venha a chamar-se Manuel Damaso Prates. 

De 1944 a 1965, ano em que falece® o Prof. Doutor Manuel Damaso 

Prates eleva bem alto, em termos cientfficos, a posigao de Mogambique no 

campo da Patologia, comecando a ser conhecido e respeitado no mundo da 

ciéncia. 

Coube ao Prof. Doutor Femando Oliveira Torres a digna e honrosa 

responsabilidade de dar continuidade e desenvolvimento 4 obra do nasci- 

mento e crescimento da Patologia em Mogambique, iniciada por Manuel 

Damaso Prates. 

O Prof. Doutor Fernando Oliveira Torres, que acumulava as fungdes de 

Director do Servicgo de Anatomia Patolégica do Hospital Miguel Bombarda 

de Lourencgo Marques com as de docente e, apés ter percorrido nesta carreira 

da ent’o Faculdade de Medicina da Universidade de Lourenco Marques as 

sucessivas funcdes de Assistente, Professor Auxiliar e Professor 

Extraordinario, atinge o pico desta, o de Professor Catedratico do Instituto de 

Ciéncias Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto. O Prof. 

Torres, como ainda hoje é conhecido, tendo a nacionalidade portuguesa, pos- 

sui na verdade coracio de mogambicano, e como tal se sente. Escritas em 

1998, exprime-se sobre a sua nacionalidade, usando as seguintes palavras: 

"Trabalhando e lutando dia a dia ao lado do sofrimento das pessoas, depres- 

sa, como portugués, me tornei mogambicano. Lidei, convivi, pensei, agi e fui 

feliz."© Um ano antes, em 1997, em Maputo, quando convidado a proferir a 

Oracio de Sapiéncia por ocasiao da abertura do ano académico desse mesmo 

ano na Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, 

desabafa: "Sai de Mocgambique com a dor de um abandono entao tido por 

necess4rio e do qual nunca me recompus. Deixei para tras uma divida imen- 

sa, a divida de ter vivido, de me ter realizado. Nem a quase certeza de ter sido 

um pequeno auxiliador do verdadeiro Mogambique, em algo paga ou apaga 

a vastidao do meu reconhecimento."” 

Sobre Manuel Damaso Prates e sobre a sua prépria experiéncia, diz o 

Prof. Torres no documento por si elaborado com o titulo Mogambique Onde 

  

“ FREDERICO, Gertrudes Conceigao - Com. citada. 

®) TORRES, Fernando Oliveira - Mocambique Onde Vivi: O Meio, o Individuo, a Satide e a 

Doenga. Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane. Maputo, Mogambique, 

1998. 
© Td. Ibid. 

® TORRES, Fernando Oliveira - A Aventura da Vida, da Quimica as Expressées ditas 

Normais e Patolégicas. (Oracio de Sapiéncia) Faculdade de Medicina da Universidade 

Eduardo Mondlane. Maputo, Mogambique, 1997. 
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Vivi: O Meio, o Individuo, a Saiide e a Doenga e deixado na Faculdade de 
Medicina da Universidade Eduardo Mondlane®: "Quando cheguei a 
Lourengo Marques em 1957, j4 a Ordem dos Médicos me considerava 
Especialista em Anatomia Patolégica. Em Lourenco Marques estava, hé 
anos, o Senhor Prof. Manuel Damaso Prates da Faculdade de Medicina de 
Lisboa, o fundador do Servico de Anatomia Patol6gica em Mogambique. Os 
meus primeiros oito anos foram passados ao lado deste inddémito Professor, 
com o fulgor reactivado pela minha presenga e pela vastidao do projecto de 
cancro a cumprir. Um ano depois da morte do Prof. Prates, na Faculdade de 
Medicina j4 implantada, surge a Cadeira de Anatomia Patolégica no curricu- 
lo da Licenciatura em Medicina. Tinha eu, entdo, nove anos inteiramente 
dedicados ao estudo da patologia do africano, tendo j4 determinado a 
incidéncia das neoplasias malignas, acumulado um manancial espantoso para 
ensino e queria ensinar. Todo esse trabalho de nove anos, sabia-o, viria a ser 
aproveitado na Universidade." 

Falando um pouco mais da sua experiéncia e da experiéncia que adquiriu 
de Damaso Prates no campo da Patologia em Mocgambique, refere ainda o 
Prof. Torres no documento atrds citado®: "Realcei o valor do trabalho pio- 
neiro do Prof. Prates na apresentac&o do linfoma maligno da crianca africana, 
depois de 1960 conhecido por tumor de Burkitt que est4 ainda hoje no museu 
de Anatomia Patoldégica deste Hospital, representado por modelos realizados 
a partir de 1944 e reproduzidos para varios museus de patologia mundial. 
Alguns investigadores chegaram mesmo a chamar tumor de Prates ao tumor 
de Burkitt." 

De facto, e se atentarmos 4 hist6ria do tumor de Burkitt podemos aquilatar 
0 espanto do préprio Burkitt quando, citamos: "Visita Burkitt toda a Africa 
em busca de tumor semelhante e no resultado dessa visita «Tumor Safari in 
Africa» publicado em varias revistas, refere, 0 que tanto o impressionou no 
Laboratério de Anatomia Patolégica do Hospital Miguel Bombarda de 
Lourenco Marques. O seu tumor de hoje, estava hé 20 anos ja, documentado, 
sem 0 seu nome, claro, da maneira mais expressiva em modelos de gesso (...) 
€ OS Casos arquivados com estudo macro e microscépico. No trabalho referi- 
do (Burkitt, D. - A Lymphoma Syndrome in Tropical Africa. Int. Rer. Exp. 
Path. 2 : 67, 1962.) apresenta também Burkitt o conjunto destes modelos." 

  

“TORRES, Fernando Oliveira - Op. Cit. 
Id. Ibid. 

“° TORRES, Fernando Oliveira - "O Chamado «Tumor de Burkitt» de hoje (Uma interpre- 
tacao de 1964)" In Revista dos Estudos Gerais Universitdrios de Mocambique, Vol. IV, Série 
111, Lourenco Marques, Mocambique, 1967. 
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Com a saida do Prof. Torres de Mocambique, coube mais tarde a um 

jovem médico mogambicano, Carlos Eduardo Mayor Gonzalez a dificil tare- 

fa de garantir o funcionamento do Servigo de Anatomia Patol6gica em 

Mogambique. 

O Prof Dr. Carlos Eduardo Mayor Gonzalez nasce em Maputo a 28 de 

Fevereiro de 1953, falecendo subitamente a 4 de Agosto de 1994, no dia da 

chegada a Lisboa aonde se deslocava para tratamento médico. "Desde muito 

cedo, interessou-se pelos fendmenos biolégicos acabando por ingressar na 

Faculdade de Medicina da entaéo Universidade Eduardo Mondlane no ano 

lectivo de 1970/1971, tendo conclufdo o curso de Medicina a 30 de 

Dezembro de 1978. Mesmo antes de completar a sua formagdo superior 

esteve profundamente ligado ao Servigo de Anatomia Patolégica nos 

momentos mais criticos do seu funcionamento devido 4 saida dos quadros 

qualificados que af trabalhavam. Ele assegurou, praticamente sozinho, as 

tarefas de docéncia, rotina hospitalar, investigagio e direccéo do Servico, 

com muita dedicagao, zelo e competéncia, caracteristicas que lhe eram ine- 

rentes e que se mantiveram durante toda a sua vida." 

JA doente, Carlos Gonzalez inicia, em Novembro de 1979, a sua especia- 

lizagio em Anatomia Patolégica, passando pouco tempo depois a docente a 

tempo inteiro da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane 

e assegurando, com alto sentido de responsabilidade e grande rigor cientifi- 

co, todas as tarefas de professor licido, competente e sempre assiduo. "Em 

Agosto de 1987 apresentou-se ao exame de especialidade em Anatomia 

Patoldégica, tendo sido aprovado com a classificagéo de Muito Bom com 

Distingdo, tornando-se o primeiro Patologista mogambicano e 0 Unico até 

essa data. Em simultaneo foi-lhe conferida a categoria de Professor Auxiliar 

pela Universidade Eduardo Mondlane... O Prof. Dr. Carlos Gonzalez dedi- 

cou, assim, toda a sua energia em prol do desenvolvimento técnico-cientifi- 

co e social da Universidade, em especial da Faculdade de Medicina e do 

Departamento de Patologia, particularmente na formagao de um embriao de 

corpo docente e assistencial nacional de Patologia, com vista a assegurar a 

continuidade e desenvolvimento desta drea da medicina."“” 

O embriiio deste corpo nacional de Patologia para o qual Carlos Gonzalez 

afincadamente tanto se dedicou, existe j4 como realidade. Hoje, com os 

herdicos e abnegados esforgos de um grupo de jovens médicos mogambi- 

canos, salutarmente apoiados por colegas seus de outras origens e paragens 

  

“0 SCHWALBACH, Joao - Em Memoria. Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo 

Mondlane. Maputo, Mogambique, 1994. 

(2) Td. Ibid. 

    

 



  
  

  

      

    

    

    

    

   

    

geograficas, a patologia em Mogambique retoma a dignidade e 0 prestigio 
que sempre teve. Por isso, tem hoje cada vez mais sentido, oportunidade e 
pertinéncia, falar-se do Museu de Patologia Manuel Damaso Prates. 

Manter este testemunho e perpetud-lo é seguramente tarefa prioritdria se 
pretendemos manter a riqueza do saber da patologia de Mogambique e a 
memoria desse mesmo saber. 

Alias, parafraseando a afirmagao de Oliveira Torres no seu documento 
Mogambique Onde Vivi: O Meio, o Individuo,a Satide e a Doenca falat-se 
do Museu de Patologia Manuel Damaso Prates e realmente refazé-lo "é a 
certeza que algo se transmitiu e que, quando isso acontece, se vive." 

  

“) TORRES, Fernando Oliveira - Op. Cit 

Manuel Damaso Prates no laboratério de Anatomia Patolégica do Hospital Miguel 
Bombarda de Lourengo Marques.   



  Figura 1 - Tumor de Burkitt localizado na face 

(maxilar e mandibula), em crianga, antes chamado 

de linfo-reticula-sarcoma. 

Figura 2 - Tumor de Burkitt loca- 

lizado na 6rbita e maxilar inferior, 

em crianga de raca negra, antes 

chamado de linfo-reticula-sarco- 

ma.   
    

   

    

        

 



  

17.Exposi¢ao ''A Arte de Trabalhar a Madeira" - Mindelo, 1997: Primeira 

Itinerancia Nos Paises De Lingua Oficial Portuguesa 

Ana Maria Brandao 
Instituto Portugués de Museus, Ministério da Cultura, Portugal 

A Exposig&o "A Arte de Trabalhar a Madeira - Anténio Angelo um enta- 

Ihador do século XVIII" foi pensada para ser itinerante nos Paises e 

Comunidades de Lingua Portuguesa, sendo a primeira de um Ciclo "Cultura 

Lus6fona" que integraria um conjunto significativo das "Artes Portuguesas"”. 

Artes representadas por pegas que marcassem a sua evolucio artistica e a 

cuja técnica seria dada uma importancia relevante pela montagem de uma ofi- 

cina, em funcionamento, no percurso da exposig&o que fizesse a demonstracao 

do modo de fabrico, pudesse incentivar a troca de impressGes sobre as técnicas 

entre "oficiais do mesmo offcio" e que pudesse ser experiencial para o visitante 

"mais" interessado, nomeadamente para o ptblico das escolas. 

Pretendia-se com a itinerancia desta exposigfo como afirma a sua 

Comiss4ria, Doutora Natalia Correia Guedes, na Introducgao do Catdélogo 

"estreitar e fortalecer afinidades culturais e familiares (...) dialogar com os 

visitantes, pesquisando raizes comuns e colaborando na preservacaio do 

patriménio histérico local". 

Esta Exposi¢ao Itinerante "A Arte de Trabalhar a Madeira" teve, a sua 

primeira apresentagéo na Culturgest, em Lisboa, no Ambito do projecto 

"Cultura e Lusofonia" promovido pela Associagao dos Auditores dos Cursos 

de Defesa Nacional, de 6 de Dezembro de 1996 a 12 de Janeiro de 1997. 

Desenvolveu-se esta exposi¢ao em quatro 4reas: "na primeira, apresenta-se 

resumidamente a histéria da talha em Portugal; na segunda, descrevem-se os 

aspectos mais salientes da talha em Lisboa na 2.7 metade do Século XVIII, 

mencionando a regulamentagao do oficio de entalhador, a teoria e a pratica do 

ensino, critérios de selecgo de madeiras, perfis e modelos, os acabamentos, 

ferramentas utilizadas; na terceira, a obra de Anténio Angelo, entalhador sete- 

centista; na quarta, funcionou uma pequena oficina com um mestre entalhador 

da Fundagio Ricardo do Espirito Santo Silva"® montada por aquela Fundagio. 
  

 Consulte-se a comunicagiio 7 da autoria de Natdlia Correia Guedes, nestas Actas. 
® In Folha informativa distribuida 4 Imprensa e facultada aos visitantes e depois adaptada 

igualmente a Cabo Verde. 
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A Exposi¢ao dispunha de um catélogo cuja primeira tiragem j4 contem- 

plava a apresentagao em Cabo Verde. 

Para a itinerancia desta exposi¢ao foi sempre pensada a componente de 

pecas existentes no local e a colaboragio de artistas e artifices para apresen- 

taco das suas obras e demonstragao da sua técnica. 

Pensou-se igualmente na possibilidade de, posteriormente, um ou dois jo- 

vens artifices poderem efectuar um estégio numa Escola da Fundacao 

Ricardo Espirito Santo Silva, o Instituto de Artes e Oficios. 

Para a primeira apresentagao da Exposi¢&o foi considerado Cabo Verde. 

Assim, em Outubro de 1996, com o patrocinio do Gabinete de Relag6es 

Internacionais do Ministério da Cultura e o apoio da Embaixada de Portugal 

em Cabo Verde desloquei-me 4 Ilha de Santiago, cidade da Praia, num pro- 

grama de visita elaborado com a colaboragao do Conselheiro Cultural da 

Emvaixada de Portugal, Dr. Jofio Nuno Algada; programa que tinha por 

objectivo estudar as possibilidades de apresentagado naquele Arquipélago, 

conhecer espacos para a sua realizac4o, condicdes de conservacao e segu- 

ranca, contactar entidades locais para garantir colaborag¢fo e apoio a 

Exposic4o e o indispens4vel envolvimento do piblico estudantil. 

Obteve-se mecenato do Banco Comercial do Atlantico para garantir a pre- 

senca do mestre entalhador da Fundagao Ricardo Espirito Santo Silva. 

Com o apoio do Centro Cultural Portugués nomeadamente do Dr. Joao 

Nuno Alcada e Dra. Ana Cardoso que organizaram e acompanharam a minha 

visita a diversos locais da Cidade da Praia e promoveram contactos com enti- 

dades ligadas A cultura; depois de conhecidas as condigdes da Cidade da 

Praia, considerou-se que, para a integrac&o do trabalho em madeira realizado 

localmente, seria mais aconselhdvel a apresentagado no Mindelo. 

Com a patrocinio da Embaixada de Portugal realizei uma breve deslo- 

cago ao Mindelo onde, com o apoio da Cénsul de Portugal, Senhora D. 

Rosdlia de Vasconcelos conheci possiveis espagos para a apresentacgdo da 

exposicao, contactei artistas, visitei oficinas de trabalho em madeira, 0 

Colégio dos Salesianos e a sua oficina tendo-me sido sempre manifestada a 

maior simpatia pela iniciativa e interesse na colaboragao. 

O espaco que parecia oferecer melhores condigdes estava em obras de 

recuperacdo e adaptagao a Centro Cultural para realizagdo de conferéncias € 

exposic6es. Tratava-se da Alfandega antiga, espago muito bonito e bem situ- 

ado, no entanto as obras prolongar-se-iam o que nado veio a permitir que 

estivesse pronto em tempo oportuno. 

Sabendo da visita oficial de Sua Exceléncia o Primeiro Ministro de 

Portugal, a Cabo Verde, a Presidente da Associacgio de Auditores do Curso 

de Defesa Nacional e a Comissdria da Exposic&éo sugeriram integrar a 
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exposicao na agenda da visita, o que foi aceite. Assim, a seguir 4 apresen- 

tagao em Lisboa, a Exposi¢4o rumou a Cabo Verde, transportada em aviao da 

Forca Aérea Portuguesa que se deslocava a Ilha de Sao Vicente no 4mbito da 

Cooperacd4o por ocasiao daquela visita. 

Devido as condi¢gdes meteoroldgicas 0 aviio sé pode chegar dois dias 

mais tarde que 0 previsto 0 que causou grande preocupac4o, mas com muito 

empenho da equipe e boas ajudas da casa conseguimos té-la pronta em tempo 

Util. 
A equipa era composta por 6 elementos: conservadora, projectista, carpin- 

teiro, 2 monitores sendo um deles também conservador e o mestre entalhador 

da Fundacfo Ricardo Espirito Santo Silva. Localmente conseguimos outro 

elemento para ajuda da montagem e desmontagem. 

A exposicaéo foi apresentada na Ilha de Sao Vicente, no Mindelo, no 

Palacio do Povo, com o conjunto ja apresentado na Culturgest, em Lisboa, 

integrando uma seccao caboverdeana onde figurou uma banca de carpinteiro 

cedida pelo Colégio dos Salesianos para a oficina e com pegas de duas ofi- 

cinas de trabalho em madeira do Mindelo: a oficina de fabrico de instrumen- 

tos musicais de Mestre Baptista e a oficina de marcenaria de Mestre Pulu, 

tendo esta ultima contribuido, igualmente, com a demonstra¢gao do acaba- 

mento de cadeiras mantendo um artifice a realizar o empalhamento na ofici- 

na da exposi¢ao. 
O Palacio do Povo, permitiu uma excelente apresentagdo dado que pos- 

suia um conjunto de salas com boa comunicagio entre si o que facilitava a 

circulacdo dos visitantes. 

A exposi¢géo foi inaugurada com a presenga de Suas Exceléncias os 

primeiros ministros de Cabo Verde e de Portugal, Dr. Carlos Veiga e Eng. 

Antonio Guterres. ° 

Para os mindelenses tornou-se interessante a realizagdo no Palacio do 

Povo por se tratar de um local de grande prestigio a que a populagdo em geral 

nao tem facil acesso, tornando-se uma boa ocasiao para ser visitado. A sua 

implantacao na "baixa" da cidade também tornava acessivel a visita. 

Pensdmos o hordrio, seguindo o conselho de artistas locais, de acordo com 
0 clima e a drea de comércio circundante para poder receber 0 maior nimero 

de pessoas interessadas fora do hordrio laboral e da hora de calor mais intenso. 

Assim, abrimos de manha sobretudo para as escolas. Na hora de almoco 

fizemos um grande intervalo por ser a hora de maior calor e da parte da tarde 
prolongémos para além do hordrio do comércio de modo a que depois de este 

encerrar ainda fosse possivel visitar a exposi¢ao. 
Como o empréstimo do espaco para a realizacg4o da exposi¢do no Palacio 

do Povo era apenas de uma semana tivemos que mudar para o Centro 
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Nacional de Artesanato; ideia que muito custou a principio, pois além do tra- 

balho suplementar foi uma preocupacéo com o transporte das pecas mais 

frageis. E certo que, roubou trés dias de apresentacao da exposic¢ao ao publi- 

co para permitir a desmontagem no Palacio, a deslocag4o e a montagem no 

Centro. Mas, 0 que ja tinha sido muito bom no contacto com os visitantes, 

troca de experiéncias e convivéncia no primeiro local, intensificou-se extra- 

ordinariamente no Centro Nacional de Artesanato: primeiro, porque fomos 

acolhidos com muita simpatia, pela sua Directora Sra. D. Maria Augusta da 

Piedade e por todos os artesdos, apesar de implicar a desinstalagio do Museu 

do préprio Centro para a montagem da "Arte de Trabalhar a Madeira", depois 

porque o contacto e troca de saberes entre artistas, artifices, artesios (mesmo 
de materiais diferentes) foi muito gratificante. 

A oficina tornou-se ainda um pélo de atracgao mais forte, tendo presencas 

quase permanentes. 
Devido a pronta colaboragéo da Directora Geral da Educagao, Dra. 

Margarete Monteiro as visitas das escolas aumentaram enormemente, quer as 

visitas orientadas, quer as que nao tinham acompanhamento dos monitores da 

exposicao. 

A radio local transmitiu também a noticia da transferéncia de local da 

exposicdo e fez-lhe publicidade. 

A exposicao foi visitada por cerca de 1000 pessoas, 170 (aproximada- 

mente) no dia da inauguracdo, (entre comunidade portuguesa, comitiva de 

Sua Exceléncia o Primeiro Ministro e altas personalidades locais). Destes 

1000 visitantes, contam-se 414 criangas, jovens e alunos das escolas, alguns 

acompanhados pelos seus professores. 

Relatei uma experiéncia concreta: a deslocagdéo de uma exposi¢ao pensa- 

da para circular em paises de lingua oficial portuguesa que apanhou "boleia" 

devido a uma deslocagao do Primeiro Ministro e que se tornou num pélo de 

atracc4o para Os que a visitaram, proporcionando trocas de experiéncias entre 

artistas e artifices, permitindo um contacto facil entre culturas, ainda fami- 

liares devido a convivéncia que séculos de Histéria conjunta proporcionaram. 

Lembro com emogio a visita-surpresa que Mestre Baptista, num fim de 

tarde, fez 4 exposi¢4o, ainda no Palacio do Povo (o que depois voltou a acon- 

tecer no Centro de Artesanato) e pegando num instrumento de seu fabrico - um 

violino - tocou com mestria os Hinos Nacionais de Portugal e de Cabo Verde. 

Regressada a Exposi¢ao a Portugal, naio esquecemos no entanto a ideia do 

estégio na Fundacdo Ricardo Espirito Santo Silva. E assim um elemento da 

oficina de Mestre Piilu, Antao dos Sanios Aratijo e um artifice mogambicano, 

Angelo Filipe (por indicacao da Dra. Alda Costa), realizaram um est4gio de 

aproximadamente trés meses numa das Escolas da Fundacao Ricardo Espirito 
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Santo Silva, o Instituto de Artes e Oficios. A vinda, a estadia e 0 estdgio 

foram organizados pela Direcgio do ICOM, com o patrocinio da TAP, do 

Ministério da Educagao que proporcionou o acolhimento num dos lares para 

estudantes, e de Fundos comunitarios destinados a incentivar o emprego que 

financiaram o referido estagio. O estagio decorreu num bom ambiente pro- 

porcionado por professores e alunos, tendo sido ambos os estagidrios acom- 

panhados por um mestre entalhador. 

A sua actuagao também foi gratificante pelo empenho que puseram na 

aprendizagem e vontade de adquirir conhecimentos. A ambos foi ainda ofe- 

recido pela Direccio da Comissao Nacional do ICOM (Conselho 

Internacional dos Museus) um conjunto de ferramentas de entalhar. 

Com este estagio consideramos realizada a primeira itinerancia da 

exposicao "A Arte de Trabalhar a Madeira". Para concluir esta minha apre- 

sentagao do que foi a experiéncia de levar a "Arte de Trabalhar a Madeira" 

ao Mindelo, Cabo Verde, proponho que se dé continuidade a itinerancia desta 

Exposicéo pelos paises de lingua oficial portuguesa e que se realizem 

exposicgdes itinerantes que possam dar continuidade ao Ciclo "Cultura 

Luséfona". 

Estas exposi¢Ges s4o projectadas para serem de facil montagem e desmon- 

tagem. Incluem pegas que nao sofram com as condigées de ambiente natu- 

rais, se nao houver climatizagio no espaco da exposi¢do e que sao trans- 

portadas em embalagem prdépria que possa ser reaproveitada. Para este tipo 

de exposigdes podemos ainda recorrer a outros meios nomeadamente os 

audiovisuais e os informaticos, que permitiriam apresentar dados comple- 

mentares (textos e imagens), com alargadas possibilidades de pesquisa sem 

dar 4 exposic¢ao uma dimens4o muito alargada que torne dificil a sua deslo- 

cacao e obtencdo de local para apresenta¢ao. 

Cada exposicdo precisa de ser pensada conjuntamente para cada itineran- 

cia, por quem a organiza, e por quem a recebe, antes da sua deslocagao. 

Refiro-me a aspectos de museologia, niéo me debrugando aqui sobre o tra- 

balho dos servicos dos Ministérios envolvidos no processo de deslocagao a 

outros paises. 

Pelos contactos que proporcionam, sféo um pdlo de atracgao cultural 

importante. Nao se revestem de grandes encargos financeiros e estes podem 

ser partilhados. De notar que foi o Banco Comercial do Atlantico através da 

agéncia da Praia que financiou a presenga do Mestre entalhador da Fundagao 

Ricardo Espirito Santo Silva. 
Embora a responsabilidade da exposi¢&o seja de quem a leva a itinerar, a 

sua apresentacao deve estar anteriormente coordenada com quem a recebe, 

para se garantir patrocinios, disponibilidade para acolhimento, publicidade 
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imprensa/radio/TV e participagao do ptblico escolar, para que se possam 

usufruir de todas as possibilidades que um evento desta natureza propor- 

ciona. Deve-se sempre que possivel fazer coincidir com outro tipo de activi- 

dades culturais, como conferéncias, projeccio de filmes falados em por- 

tugués, Musica, Danga, Teatro que formem com a exposicdéo um conjunto 

mais enriquecedor da prdpria cultura. 

E costume fazer acompanhar as visitas oficiais do Presidente da Reptiblica 

e Primeiro Ministro de exposicdes para ilustrarem a imagem do Pais. Penso 

que para os Pajses africanos de Lingua Oficial Portuguesa com quem ja fize- 

mos uma caminhada de séculos interessa sobretudo uma exposi¢4o que seja 

"rentével" em termos de contactos humanos que proporcione um enriqueci- 

mento miituo que ajude ao desenvolvimento, que nao se fique pela exposi¢ao 

propriamente dita, que se continue com estagios, cursos em Portugal, ou com 

outras actividades consideradas Uteis e que se tornem possiveis, que propor- 

cione um auténtico encontro de culturas e se projecte no futuro para que este 

seja cada vez mais amigo e cooperante, porque solidario. 

Aspectos da Exposigao “A arte de trabalhar a madeira”. Mindelo, Cabo Verde, 1997. 
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18 Andlise qualitativa das colecgées naturais da Ilha de Inhaca e de 
zoologia do Departamento de Ciéncias Biolégicas 

Bernardo Muatinte 

Departamento de Ciéncias Bioldégicas, Inhaca, Mocambique 

Introducao 

As colecgées naturais da Estacao de Biologia Maritima da Ilha de Inhaca 

(EBMI) e de Zoologia do Departamento de Ciéncias Biolégicas (ZDCB), 

constituem um patriménio de ensino, investigagiio e cultura, o qual preserva 

animais marinhos e terrestres tais como mamifferos, aves, peixes, anfibios, 

equinodermos, artropodes, moluscos, cnidérios e outros. Além disso, a 

colecgdo da EBMI preserva um grande patrim6nio de espécies vegetais, prin- 
cipalmente da Ilha. 

Para conhecer a composig&o especifica, diversidade de espécies por 

género foi feita uma andlise qualitativa através de registo das espécies de ani- 

mais nas duas coleccGes. Fez-se referéncia a espécies endémicas e protegi- 
das. 

Estes dados poder&o ajudar a avaliar o potencial ntiimero de espécies ani- 

mais existentes nas colecgdes e estimar o seu valor educacional, de investi- 

gacao e cultural. 

Coleccao natural da Estacao de Biologia Maritima da Ilha de Inhaca 

Perspectiva histérica 

A colecgao natural da Estacfo de Biologia Marftima da Ilha de Inhaca esta 

localizada a sudoeste da Ilha. Um dos primeiros contributos para a consti- 

tuigéo da colecgio foi dado pelo Dr. Piet Boshoff e os membros do Grupo de 
Investigacio Subaquatica que detalhadamente estudaram e montaram a 
colecg4o dos corais da Ilha desde 1954. Desde a construcdo e abertura da 
Estacao em 1951 a coleccio foi sendo enriquecido por estudantes e investi- 

gadores bidlogos de vdrias Universidades da regiio em especial da 

Universidade de Witwatersrand e do entio Instituto de Investigagao 

Cientifica de Mocambique. 

Espécies animais existentes na Coleccio da EBMI 

Foram registadas 514 espécies das quais 30,7% é de peixes principal- 

mente da subclasse Osteichthys e 23,3%, de gastropodes. Os crustaceos con- 

Stituem 12,3% de todas as espécies. Os restantes grupos incluem equinoder- 
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mos com equinoides e crinoides mais representados, repteis e outros inverte- 

brados e vertebrados. 

O género Apagon (Classe Pisces) esta representado por 5 espécies e 

Epinephelus, por 4 espécies. Nesta Classe 100 géneros taxondémicos estdo 

representados por uma espécie cada um. Dos gastropodes os géneros 

Cypraea e Conus estéo com 24 e 23 espécies, respectivamente. Existem 12 e 

30 géneros com 2 e | espécies cada, respectivamente. 

Foram registados espécies de insectos, sipunculidos, anfibios, peixes e 

mamiferos nao identificados, os quais foram agrupados na categoria de "ou- 

tros invertebrados e vertebrados", descriminadamente. 

Coleccao natural de Zoologia do Departamento de Ciéncias 

Biolégicas 

Perspectiva histérica 
A colec¢ao natural de Zoologia localiza-se no Departamento de Ciéncias 

Biolédgicas, Campus Universitario Principal, Av. Julius Nyerere. 

Esta coleccaio foi fundada em Janeiro de 1968, simultaneamente com a 

fundagao do Laboratério de Biologia e Zoologia, recente Departamento de 

Ciéncias Bioldgicas. 

Grande parte da colecgdo de moluscos e insectos foi feita pelo Dr. Hans 

Feijen, Zoologo-Entomologista. 

De 1984 a 1987, o Dr. Joseph Valenkamp colheu e preparou varios 

Sipunculidos Crustaceos marinhos e peixes. 

A colheita e preparacdo de espécies principalmente de mamiferos, aves e 

peixes foi parcialmente interrompida simultaneamente com a paralisagao das 

actividades da unidade de Taxidermia do Museu de Histéria Natural, entao 

Museu Alvaro de Castro. 

Esta interrup¢4o foi em parte devida a insuficiéncia ou auséncia de espe- 

cialistas no periodo pés-independéncia. 

Actualmente a colecgao esta preservada e poucas actividades de colheita 

€ preparacio sao realizadas devido a insuficiéncias de material, principal- 

mente de preservacdo de espécimes. 

Espécies existentes na coleccao de Zoologia 

Foram registadas 1135 espécies de animais das quais 54,3% constitui 

artropodes, principalmente insectos e 22,01%, sao gastropodos. Os mamifer- 

os esto representados em 5,1%, a seguir as aves e peixes com 4,5% e 3,7%, 

respectivamente. A colecgéo mostra uma grande representatividade e dis- 

tribuic&o das espécies por classes taxonémicas e um potencial numérico ini- 

cial, avaliando pela quantidade de espécies conhecidas em Mogambique . 
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Os géneros Prosopocera, (Insecta, Coleoptera), Colotis (Insecta, 
Lepidoptera) tém maior representagéo com 13 e 10 espécies cada um. A 
colecg&o tem 53 géneros de mamiferos representados por uma espécie cada. 
Existem 52 géneros de aves os quais retinem uma espécie. 

Significado numérico das espécies 

A estimativa do nimero de espécies existentes depende dos dados 
disponiveis e aumenta conforme sao obtidos mais e melhores dados, das suas 
colheitas, identificagdo e descrigéo das espécies. 

Embora geralmente haja erros de estimagao da quantidade numérica das 

espécies que residem nos inadequados inventdrios locais e nacionais e no 
estatuto taxonémico dado aos diferentes grupos populacionais, o significado 
numérico das espécies pode ser expresso nos seguintes aspectos: 

- O nimero total de espécies descritas dé-nos uma ideia de extengio mi- 

nima da abundancia global das espécies na coleccio. 

- O conhecimento da distribuigfo das espécies pelos taxones melhor co- 

nhecidos dé a impressao de como a abundancia global é diversa - diver- 

sidade especifica. 

- A diversidade especifica das colecgdes pode ser factor biolégico de 

monitorizac4o do estado de conservagao da fauna e flora a (ex. cheias 

em Xai-Xai, derrube de arvores e queimadas). 

Importancia das Coleccées 

Importancia no ensino e investigacio 

- Os espécimes da coleccéo de ZDCB sfo utilizados durante as aulas 

pratico-laboratoriais de Zoologia de Invertebrados e Vertebrados. 

- As colecgdes servem de referéncia para identificagdo e descricao de 

novas espécies. 

- As coleccdes servem de exposigdo permanente cujos utentes se podem 

inteirar sobre o mundo animal, sua distribuig4o no ambiente e seu valor 

cultural. 

- Vaérias entidades, escolas e outras instituigdes de ensino, nacionais e 

estrangeiras visitam as coleccGes para fins educacionais e exploracao de 

dados para investigacao. 

- As colecgdes servem de referéncia para investigadores, docentes e estu- 

dantes em formacio. 
Importancia econémica 

- As colecgGes preservam espécies de interesse comercial tais como gas- 

tropodos Lambis sp., Bursa sp., Murex sp., cuja carne é utilizada para 

alimentacao humana e as conchas, como objectos de adorno. 

- Na colecgao, existem espécies de insectivoros como Pangolin Manis 
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temminckii (Pholidota, Manidae), com certo valor cultural em certas 

zonas do pais. Existem crustaceos, peixes e mamiferos com grande valor 

comercial e alimentar. 

Actividades em curso 

- Actualmente as colecgGes est&o sendo registadas e catalogadas para me- 

Ihorar a sua interpretacfo no concernente aos locais de origem e sua 

importancia econdmica. Esta informagado podera ser utilizada como 

parametro de avaliagio do estado de conservagao da natureza, fauna e 

flora (Histéria da Natureza). 

- Sao feitas colheitas paulatinas de rotina para enriquecer as colecgGes. 

Perspectivas 

- Pretende-se realizar colheitas para enriquecer a colecgdo educacional 

capaz de satisfazer as necessidades de ensino e aprendizagem para a propria 

instituigao e outras interessadas. 

Constrangimentos 

- Dificuldades de encontrar métodos eficientes de incentivar o papel das 

colecgdes na comunidade. 

- Falta de factores de medigdo do impacto positivo do papel das colecg6es 

naturais na Comunidade. 

- Falta de fundos financeiros e materiais para colheitas continuas e preser- 

vacaio dos Espécimes. 

Conclusdes 
- As colecgdes da EBMI e de ZDCB tém 514 e 1135 espécies respectiva- 

mente grande parte das quais constituem peixes, gastropodes e insectos, 

indiscriminadamente. 

- Embora grande niimero dos taxones animais néo sejam bem conhecidos 

em Mogambique, as coleccdes mostram um potencial inicial consi- 

deravel. 
- Um dos grandes constrangimentos na gestio das coleccées é a insufi- 

ciéncia ou falta de meios financeiros e materiais para colheita e preser- 

vacao de espécies. 

    

  
  



  

19.Ecomuseu para a Ilha da Inhaca 

Lucilia Chuquela 
Museu de Histéria Natural da Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Mogambique 

A Ilha da Inhaca constitui uma das Ilhas de Mocambique, distanciando da 
cidade de Maputo 35 Km e tendo de superficie total 42 Km’. 

Em termos administrativos a Ilha tem trés distritos: Ridjeneue, que é a vila 
pesqueira, onde se encontra o aeroporto, hotel e as Areas cultivadas, sendo o 
Inguane, na parte nordeste da peninsula, Nhaquene na regio oeste da Ilha, 
sendo os dois distritos menos desenvolvidos. 

A populacao da Ilha, segundo o censo de 1989, era de 10.000 habitantes, 
dos quais somente 5.300 habitantes eram residentes permanentes e 4.700 
refugiados, sendo cerca de 53% mulheres. 

As actividades econémicas da Ilha sAo a agricultura de subsisténcia pra- 
ticada pelas mulheres, enquanto que a pesca é praticada pelos homens, turis- 
mo (desenvolvido somente na regiao do distrito de Ridjenue). 

Problemas enfrentados pela populacio: 

- Falta de emprego para os residentes locais principalmente para as mu- 
lheres (considerando que a maior parte dos homens se dedica 4 pesca ou ao 
trabalho migratério); 

- Baixo nivel de vida; 

- Muita exploragao dos recursos naturais, principalmente a pesca; 

- Fraco desenvolvimento do turismo. 

Em 1990, como forma de melhorar o nivel de vida da populacio, foi cri- 
ado o Centro Integrado de Desenvolvimento da Ilha da Inhaca, o qual asse- 
gurava a proteccdo dos recursos naturais ao longo da Ilha. 

Contudo, este Centro Integrado de Desenvolvimento da Ilha da Inhaca 
nao integrou a comunidade local na conservagio dos recursos naturais, o que 
fez com que nao houvesse desenvolvimento e a populagao beneficiasse 
pouco deste centro. 

Por outro lado, o Centro Integrado de Desenvolvimento da Ilha da Inhaca 
nao resolveu os problemas sociais e econdémicos dos ilhéus. 

Tendo em conta que a Ilha da Inhaca possui um grande potencial turistico 

€ importante desenvolver esse potencial. 
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O melhor desenvolvimento do turismo na Ilha sera feito com base num 

modelo de Ecomuseu, onde a comunidade tenha um papel a desempenhar na 

gestao dos recursos naturais e desenvolvimento do turismo 

Segundo o fundador do Ecomuseu (Georges Henri Riviére, ICOFOM, 

1990) o Ecomuseu é primariamente virado para o desenvolvimento econémi- 

co de uma especifica regiaio, permitindo um desenvolvimento econdédmico, 

boa qualidade de vida e onde a comunidade possa cooperar entre si. 

Objectivos com a implementacao do Ecomuseu na Inhaca 

Chegar a um desenvolvimento sustentavel entre a comunidade e museu, 

através do desenvolvimento do potencial turistico. 

Como organizar o Ecomuseu? 

O Ecomuseu na Inhaca tera como fungao o desenvolvimento econdédmico, 

facilitando o emprego da comunidade residente através de um desenvolvi- 

mento integral do turismo como fonte de receita para a comunidade. 

Requisitos administrativos 

Descentralizacgéo do poder administrativo, 0 que implica que a Inhaca 

deixe de depender do Conselho Executivo da cidade de Maputo e que passe 

a ter autonomia financeira e administrativa. Para tal deve-se reactivar a 

funcao do Centro Integrado de Desenvolvimento da Ilha da Inhaca. Este cen- 

tro ter a responsabilidade de coordenar os projectos na Ilha e integrar a 

comunidade local. Por isso, prop6e- se uma nova estrutura organizativa para 

a Ilha da Inhaca. 

Requisitos financeiros 

Um dos problemas dos museus no Mundo é a autonomia financeira. Os 

meios financeiros do Ecomuseu viraio do desenvolvimento do turismo, bem 

como a venda dos produtos locais da comunidade que, no caso da Iha da 

Inhaca, virio da venda dos frutos locais. 

Staff 

O tipo de staff sera consoante as necessidade que o Ecomuseu for 

requerendo. No caso da Ilha da Inhaca serao: 

Administradores eleitos - os quais representam as autoridades ptblicas, 

sendo responsdveis pelos recursos financeiros do Ecomuseu, e estabelecem a 

ligagio entre a comunidade e a administragao local. Os administradores 

eleitos serao escolhidos entre a comunidade local. 
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Grupo Cientifico 

Incluira Bidlogo, Historiador, Gedgrafo e Guias Turisticos. Este grupo 
ser4 responsdvel pela investigagaio e implementaciio dos resultados da inves- 
tigagaéo em publicagdes, exposigdes e em cursos de programas ambientais, 
aos estudantes e a comunidade da Ilha. 

Também este grupo cientifico ser4 responsdvel por: 

- Guiar a comunidade na implementagio de Programas de Educacio 
Ambiental; 

- Treinar os membros da comunidade para serem capazes de organizar 
Workshops nas comunidades, sobre os problemas ambientais. 

Como envolver a comunidade no Ecomuseu? 

O envolvimento da populacao sera dividido por etapas. 

Primeiro ano de implantacao 

1. Motivacao: Juntar a comunidade em grupos, esclarecendo 0 conceito de 

Ecomuseu, as vantagens que a comunidade pode tirar com o Ecomuseu; 

2. Identificagao dos principais problemas da Ilha. 

3. Exposig6es tematicas, com vista 4 populac4o ficar sensibilizada com os 

problemas da Ilha. ExposicGes itinerantes, que sero feitas nas comunidades 

locais e nas escolas. Organizagao de pecas teatrais em lingua local, tendo, 

como tema principal, os problemas da Ilha. 

4. Envolvimento do poder local (como régulos e administradores eleitos, 

organizag6es nacionais e estrangeiras) nas campanhas de Educacio 

Ambiental, principalmente nas escolas e nas comunidades. 
5. Os administradores eleitos representantes da comunidade local e as 

estruturas do Ecomuseu devem definir as leis de proteccao do ambiente. 

6. O corpo cientifico ir formar os “rangers” para trabalharem nas reservas. 

7. Como forma de resolver os problemas socio-econémicos, principal- 

mente de emprego para as mulheres, estas serio empregues na limpeza do 

Ecomuseu ou como guias turisticos em lingua local para os membros da 

comunidade. 

Findo o primeiro ano de implementacdo, 0 segundo ano sera de andlise 
dos resultados. 

Segundo ano de implementacio: 

Na componente ambiental e social o que foi feito e o que deve der feito. 

Na componente social que beneffcios a populagao teve com o Ecomuseu, 
0 que deve continuar a ser feito, o que nfo se fez e porqué? 
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Terceiro ano de implementacao:    
Difusdo da ideia do Ecomuseu em outras regides onde a comunidade pode 

ter uma funcdo participativa na gest&o dos recursos naturais. 

Como desenvolver o turismo, nao prejudicando o ambiente e envol- 
vendo a comunidade local? 

O desenvolvimento do turismo ser4 feito de forma a nao prejudicar o 
— ambiente. Por isso, propde-se que nao sejam criados mais locais turisticos, 

embora se deva manter os existentes. 

A ilha da Inhaca possui reservas naturais, corais ao longo da Ilha e a 
Estagao de Biologia Maritima, os “rangers” a formar que sero recrutados a 
partir da populagdo local e servirao de guias turisticos e de guardas nas 
reservas. 

  

 



  

  

20.Museu de Macau 

Teresa Fu 

Directora do Museu de Macau 

Tenho muito prazer em representar o Museu de Macau, 0 tinico museu do 

territ6rio que participa neste Encontro. Em primeiro lugar, desejava agradecer 

0 convite que foi me enderecado e 0 apoio da Fundacao Oriente que tornou 

possivel a sua concretizarao. Vou aproveitar a oportunidade para vos apresen- 

tar o Museu de Macau e algumas das suas actividades; também farei referén- 

cia aos restantes museus existentes na R.A.E.M. - Regiaéo Administrativa 

Especial de Macau, como sabem, a nova designagaéo da minha terra -, bem 

como 4s caracteristicas culturais que se reflectem nos nossos museus. 

O tema do nosso Encontro assenta na diversidade cultural. Creio que 

todos os colegas participantes sao de origens muito diferentes trazendo em 

cada um uma grande diversidade cultural, desejando transmitir e partilhar 

naturalmente as suas experiéncias através das comunicag6es e outras activi- 

dades que este Encontro proporciona. Sera permitido calcular que, no regres- 

so, levaremos connosco um novo conhecimento das sociedades humanas e de 

outras experiéncias vantajosas na nossa 4rea profissional, para proveito das 

instituigdes em que trabalhamos, dos colegas musedlogos e do publico. 

O Museu de Macau situa-se mesmo ao lado do mais marcante monumen- 

to do Territé6rio - hoje conhecido como as Ruinas de Sao Paulo” - e com- 

preende um espaco de trés pisos, dois dos quais subterraneos, situado no inte- 

rior da Fortaleza do Monte, uma fortificagio construida pelos Jesuitas em 

1626 e que, no passado, foi residéncia de Governadores e edificio militar. 

Nascido da vontade de perpetuar os miltiplos aspectos positivos da 

interligagdo entre as culturas chinesa e portuguesa, da convivéncia e dos 

testemunhos de uma simbidse cultural tinica, o Museu de Macau comecou a 

ser concebido em Abril de 1995. As obras, que comegaram em Setembro do 

ano seguinte, envolveram a construcio de dois edificios distintos: 0 do 

Museu propriamente dito, implantado no interior da fortaleza, e o edificio 

administrativo, com cinco andares para apoio localizado na encosta Norte da 
colina. 

  

De facto, a fachada da Igreja da Madre de Deus, do antigo Colégio de Sao Paulo. 
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O edificio do Museu desenvolve-se num total de trés pisos, sendo dois no 
subsolo, em cave escavada no interior da fortificagao, e um terceiro ja acima 
da cota do terreno interior da fortificagdo. A sua Area total é de 2.800 m?, dos 
quais cerca de 2.100 se destinam a 4rea util de exposicio. 

Quanto ao edificio administrativo, j4 no exterior da Fortaleza, mas ligado 
ao Museu através de um tiinel com escadas rolantes que passa sob as mura- 
Ihas, destina-se a acolher os servicos técnicos e administrativos da instituicao 
museolégica, tais como os gabinetes da Direccio e dos técnicos, salas de 
armazenamento das reservas do Museu, laboratério de restauro, oficinas, 
nucleo de informatica, central de seguran¢a, auditério, etc.. 

Nas 4reas exteriores deste edificio administrativo, que tem a 4rea total de 
2,300 m’, localizam-se também a loja do Museu e um bar com esplanada, 
para servico do publico e visitantes. 

Quanto aos contetidos tematicos que o Museu de Macau pretende abordar, 
Os mesmos dividem-se em trés grandes grupos, correspondentes a cada um 
dos trés pisos do edificio do Museu: 

- Génese do territério de Macau (Piso 1) - onde se procura apresentar os 
prim6rdios do Territério, desde a época pré-histérica até meados do 
século XVII, perfodo 4ureo de Macau, como um importante porto de 
comércio internacional no contexto asiatico e europeu. 

- Arte e tradicdes populares de Macau (Piso 2) - onde as tematicas abor- 
dadas se desenvolvem nos dominios da etnografia e da antropologia, 

tragando um colorido perfil das caracteristicas socioculturais de Macau 

tradicional, seus ritos e festividades, usos do quotidiano, actividades 

comerciais e industriais tipicas, etc.. 

- Macau de hoje (Piso 3) - apresenta os aspectos mais representativos de 

Macau contemporaneo, desde o inicio do século e que ainda esta pre- 

sente na memoria da sua populagao mais idosa, até 4 cidade dos nossos 
dias. 

Apés a visita ao Museu, um passeio pelo exterior da Fortaleza permitir4 
aos visitantes desfrutarem de um lugar amplo e aprazivel, com panoramicas 
Gnicas sobre todo o burgo macaense. 

Numa velha sala subterranea existente no interior da Fortaleza, fica a dis- 

posic¢ao dos visitantes uma exposi¢4o permanente sobre a hist6ria da propria 

Fortaleza do Monte, desde a data da sua construgao pelos padres Jesuftas, no 

inicio do século XVII, até 4 sua transformacgdo em Museu em 1998. 

Tendo como objectivos conservar e promover o entendimento da histéria 

e das diversas culturas em Macau, o Museu de Macau desenvolve os seus tra- 

balhos em coleccionar espélio ligado 4 Arqueologia, Histéria, Etnografia, 

religides, artes, linguas, Arquitectura, etc., conserva e restaura pecas do 
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patriménio cultural e hist6rico; organiza exposi¢des temporarias, actividades 

educacionais, seminarios e investigagdes e publica estudos e pesquisas. 

    
Dois anos apés da sua inaugura¢ao, posso aqui partilhar convosco alguns 

trabalhos desenvolvidos pelo Museu de Macau: 

  

  

      

1. Atendimento publico: Até fim deste Agosto, recebemos mais de 

470.000 visitantes, sendo em média 16.000 por més. Os visitantes sao, 

na sua maioria, provenientes da Reptiblica Popular da China, de Taiwan 

e de Hong Kong. Alguns dos visitantes sao de grande politica. Cito 

algumas figuras ptiblicas portuguesas, como o Presidente de Portugal, 

Dr. Jorge Sampaio, 0 ex-Presidente, Dr. Mario Soares, o Primeiro 

Ministro, Eng. Ant6énio Guterres, o Presidente da Assembleia 

Legislativa, Dr. Almeida Santos, a Ministra da Sade, Dr. Manuela 

Arcanjo. Mas também a Ministra de Justiga de Cabo Verde, Dr.* 

Moneira Costa, a Vice-Presidente da Indonésia, Senhora Megawati 

Sukarno Putri e uma longa lista de pessoas ilustres da R. P. da China. 
. Espédlio: Temos actualmente mais de 3.500 pecas na nossa colecg¢ao, 

estando um terco em exibi¢ao permanente. As coleccdes integram pin- 

turas, caligrafias, gravuras, mapas, esculturas, méveis, trajes, bordados, 

documentos e livros antigos, objectos sagrados, bandeiras, fotos, 

maquetas, reproducées, etc.. 
. Conservacao e restauro: Além do espélio do préprio Museu, temos 

ainda a responsabilidade da conservacao do espdlio do Museu de Arte 

Sacra das Ruinas de S. Paulo, Museu de Tesouros de Arte da Igreja de 

S. Domingos, a pintura mural da Ermida de Nossa Senhora das Neves, 

na Colina da Guia e o campo arqueoldgico junto a Igreja S. Paulo. 

. Exposigdes temporarias: 0 Museu de Macau organizou, ao longo dos 

dois tiltimos anos, onze exposigdes tempordrias sobre temas tao diver- 

sos como as Indtstrias Tradicionais Locais, o Cinema e a sua 

Divulgacio em Macau, Pintura e Caligrafia, Objectos de 

Coleccionadores Locais, a Fung&o Educativa do Museu, etc.. 

. Actividades: Tem desenvolvido muitas actividades para 0 publico, tais 

como semindrios para acompanhar as exposi¢g6es temporarias, sess6es 

de filmes, oficinas de lanternas e arqueologia, palestras para deficientes 

e pessoas idosas, etc.. O Museu de Macau colaborou activamente, nos 

dois ultimos anos, no Dia Internacional da Crianga e cooperou com os 

outros museus do territério na celebragdo do Dia Internacional dos 

Museus. Além disso, todos os anos, o Museu proporciona estagios para 

estudantes universitarios. 

. Publicagdes: Publicémos dois estudos sobre os Cinemas em Macau e 

os Rétulos de Caixas de Fésforos da nossa colecgao, um livro sobre a 
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Fortaleza do Monte e varios CD's, CD Rom's, materiais educativos e 

recordagdes do Museu. No préximo ano, temos o plano de publicar, em 

varias fases, o Catalogo do Museu. 

7. Formacao: O Museu de Macau é um museu jovem. O seu pessoal pre- 

cisa ainda de muita formagdo técnica e profissional. Temos enviado 

todos os anos funcionarios a participar em cursos de Museologia e em 

estagios de Conservacao e Restauro. Convidamos também especialistas 

em Restauro de documentos antigos e pinturas chinesas para ori- 

entarem Os nossos técnicos. 

8. Museu de Macau e a era digital. O Museu tem um site na web, 

inteiramente realizado pelo nosso pessoal, O website € o seguinte: 

www.macaumuseum.gov.mo/ e pode ser consultado em portugués, 

inglés ou chinés. SAo bem vindos a visitar a nossa pagina. Estamos a 

cooperar com o Centro Cientifico e Cultural de Macau, com sede em 

Lisboa, num projecto de Museu Virtual de Macau. O projecto envolve 

varios museus em Macau e a Universidade de Macau, juntamente com 

o Centro e alguns musedlogos e professores da Universidade de Aveiro. 

Macau é apresentado como um museu virtual na Internet para pro- 

mogcaéo da cultura e histéria de Macau. E um projecto muito interessante 

e encontra-se, actualmente, em construcao da primeira fase. 

Macau localiza-se no litoral Sul da China. Foi, até ha pouco menos de um 

ano, um territério sob administragao portuguesa e actualmente é uma Regiao 

Administrativa Especial da Reptiblica Popular da China. Tem cerca de 

450.000 habitantes. A maioria da populacfo é de etnia chinesa. Outras peque- 

nas comunidades sfo os Portugueses, Filipinos, Tailandeses, Britanicos, etc.. 

Embora tenha uma superficie de apenas 24 Km’, tem oito museus governa- 

mentais e quatro privados. Um novo museu, Museu das Comunicacées, esta 

em construcgdo e vai abrir no ano 2002. Os doze Museus de Macau sao os 

seguintes: 

Museu de Macau 

Praceta do Museu de Macau, 112, Macau, R. P. China 

Tel. (+853) 357911 

Fax. (+853) 358503 

E-mail: macmuseu@macau.ctm.net 

Website: www.macaumuseum.gov.mo/ 

Museu de Arte de Macau 

Av. Xian Xing Hai, S/N, ZAPE, Macau, R. P. China 

Tel. (+853) 700699 

Fax. (+853) 751317 

E-mail: artmuseu@macau.ctm.net 

  

    



  

Website: www.artmuseum.gov.mo/ 

Museu Maritimo 

Largo do Pagode da Barra, 1, Macau, R. P. China 

Tel. (+853) 595481 

Fax. (+853) 512160 

E-Mail: museu@macau.ctm.net 

Website: www.museumaritimo.gov.mo/ 

  

  

Museu do Grande Prémio 

Rua Luis Gonzaga Gomes, 431, Cave (Centro de Actividades Turfsticas), Macau, R. 

P. China 

Tel. (+853) 7984108; 7984126; 7984130 

Fax. (+853) 706076 

E-Mail: mgp@macautourism.gov.mo/ 

Website: www.macautiurism.gov.mo 

Museu do Vinho 

Rua Luis Gonzaga Gomes, 431, Cave (Centro de Actividades Turisticas), Macau, R. 

P. China 

Tel. (+853) 7984108 

Fax. (+853) 706076 

E-Mail: mv @macautiurism.gov.mo/ 

Website: www.macautourism.gov.mo/ 

  

  

Museu dos Bombeiros 
Estrada do Repouso (junto ao Hospital Kiang Wu), Macau, R. P. China 
Tel. (+853) 572222 
Fax. (+853) 361128 
E-Mail: cbm001 @macau.ctn.net 

Museu de Arte Sacra 

Recinto das Ruinas de S. Paulo, Macau, R. P. China 

Tel. (+853) 700391; 357911 

Fax. (+853) 700404; 358503 

Tesouro de Arte Sacra (Museu de S. Domingos) 

Largo de S. Domingos (adjacente ao Largo do Senado), Macau, R. P. China 

Tel. (+853) 367706 

Museu Natural e Agrario 

Parque Seac Pai Van (Ilha de Coloane), Macau, R. P. China 

Tel. (+853) 870277 

Fax. (+853) 870271 

E-mail: cmip@macau.ctn.net 
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Website: www.cmi.gov.mo/ 

Casa-Museu da Taipa 

Ay. da Praia, Ilha da Taipa, Macau, R. P. China 

Tel. (+853) 825314 

Fax. (+853) 825427 

E-mail: cmip@macau.ctn.net 

Website: www.cmi.gov.mo/ 

Museu Lin Zexu 

Av. Almirante Lacerda (junto ao Canidromo e no sopé da Colina de Mong Ha) 

Macau, R. P. China 

Tel. (+853) 550166 
Fax. (+853) 520854 

Casa Memorial Dr. Sun Iat Sun (o fundador da R. P.China) 

Av. Sid6nio Pais (em frente da Brigada de Transito da PSP), Macau, R. P. China 

Tel. (+853) 574064 

Tel. (+853) 523799 

Museu das Comunicacées (em construcio) 

Estrada da Dona Maria II, Macau, R. P. China 

Tel. (+853) 574491 

E-Mail: macpost@macau.ctn.net 

Como acima referimos, Macau é um territério pequeno, mas com um 

nimero importante de museus. Cada um dos museus tem as suas caracteris- 

ticas especificas e, globalmente, integram-se num contexto cultural tinico que 

s6 existe naquela parte do Mundo - um cadinho das culturas ocidental e ori- 

ental. Nés, os musedlogos de Macau, que nos dedicamos a conservacao e 

promogao desta cultura de grande diversidade da nossa sociedade 

gostariamos de nos integrar também no contexto mais alargado da cultura 

mundial. Portanto, fago votos para que, através deste Encontro, consigamos 

estabelecer uma relacdo mais estreita, servindo como uma base de coope- 

racao para futuros projectos. 

  

    



     
Museu de Macau. 

  
  

Museu de Macau. Fabrico de incenso.



   
Museu de Macau. Exposi¢ao temporaria sobre pinturas e caligrafia chinesa. 

     Museu de Macau. Visita Escolar.  



  

21.A comunicagao global ao servico da diversidade cultural 

Dalia Guerreiro 

Maria Isabel Roque 

Centro de Estudos do Patriménio Cultural da Universidade Catdlica Portuguesa, Lisboa, Portugal 

A actividade do Centro de Estudos do Patriménio Cultural 

O Centro de Estudos do Patriménio Cultural (CEPC) da Universidade 

Catélica Portuguesa, de Lisboa, dirigido pela Prof. Doutora Natdlia Correia 

Guedes, tem sido norteado pela intengao prioritdria de estabelecer canais 

comunicantes entre diversos contextos culturais com vista 4 inventariacfo do 

patrimonio comum, no ambito da arte sacra. 

Criado a partir de um projecto iniciado pelo Comissariado da Exposicfo 

"Encontro de Culturas, Oito Séculos de Missionacfio Portuguesa" (Lisboa, 

1994), tem, como um dos principais objectivos, o de inventariar, em suporte 

informatico, o patriménio missionério portugués espalhado pelo mundo, 

movel e im6vel, incluindo-se aqui a recolha de pegas que, feitas a partir de 

modelos lusos, interiorizam a linguagem estética dos diversos sitios onde esta 

influéncia se fez sentir, num evidente processo de inculturacao. 

Na sequéncia daquela Exposigfo, o CEPC disponibilizou infraestruturas e 

equipamento informatico 4s seguintes exposigGes de arte sacra: "Incontro di 

Culture", no Vaticano, em 1996, reposic&o daquela, embora reformulada, quer 

a nivel de sequéncia do discurso, pela necessidade de a adequar a um ptiblico 

diferente, que nao dispunha dos referenciais histéricos que sao do dominio cog- 

nitivo dos portugueses, quer pela introducdo de outras pecas e novos textos; 

"Fons Vite", exposigao do Pavilhao da Santa Sé, na Expo'98; "S. Francisco 

Xavier: A Sua Vida e 0 Seu Tempo", exposicio itinerante no Japao durante o 

ano de 1999, e "500 Anos das Misericérdias Portuguesas: Solidariedade de 

Geragio em Geragio", aberta em Lisboa até ao final do préximo més de 

Outubro. Colaborou, ainda, no que se refere 4 elaboraciio e informatizacio das 

fichas para catélogo, com o comissariado da Exposi¢io "Crowning Glory: 

Images of the Virgin in the arts of Portugal", em Newark (Estados Unidos), em 

1997, que, abordando a tematica das invocagdes marianas em Portugal, inte- 
grou pegas ja apresentadas nas exposic6es "Encontro de Culturas". 

Desde 1999, o CEPC participou no projecto "A Igreja e a Cultura 

Contempordnea em Portugal" desenvolvido pela Diocese do Porto, no 4mbito 
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das comemorag6es do Grande Jubileu do Ano 2000, definindo e parame- 
trizando a ficha de inventario para o levantamento de Artes Pldsticas e 
prestando, as equipas de investigagao em exercicio, formacio prévia para o 
respectivo preenchimento informatico e sequente apoio técnico. Ainda neste 
projecto, o CEPC realizou, para o Congresso em que, sob o mesmo titulo, 
foram divulgados e debatidos os resultados daquele projecto, em Setembro 
tiltimo, no Porto, a apresentagao multimedia em suporte informatico, de uma 
amostragem do material recolhido (pintura, escultura e ourivesaria sacra ou 
de inspiracao religiosa). 

Aplicagoes gerais da informatizacao ao processo de inventariacao 
Todas as tarefas de inventariagéo levadas a cabo por este Centro de 

Estudos t€m sido registadas em suporte informdatico, pelo que a metodologia 
utilizada tem decorrido das vantagens que esta tecnologia apresenta, nao sé 
no que respeita 4 capacidade de memoria do equipamento, como As poten- 
cialidades, em constante aumento e melhoria, dos programas de bases de 
dados que tém vindo a surgir. 

A utilizago de um processador de texto foi a opgdo que se nos ofereceu 

no inicio dos trabalhos preparatérios da Exposic4o, por volta de 1992; era 

preferivel ao registo da informagao manuscrita sobre papel, dado que permi- 

tia uma maior rentabilidade de recursos humanos, no que se referia a rea- 

justes ou correcgées futuras, bem como a utilizagio de tabelas com varias 

hipdteses de ordenagao de dados. Contudo, ainda durante a Exposicio toda a 

informagdao foi exportada para um sistema de base de dados. 

Uma base de dados é uma aplicaco informatica que permite organizar a 

informagao (textos, nimeros, imagens e sons) de forma estruturada, subdi- 

vidindo-a tipologicamente (em campos), de forma a seleccionar e isolar os 

varios elementos (ou dados), ordend-los e interligd-los, permitindo obter 

listagens de diversos formatos, sem perda de coeréncia e consoante o inte- 

resse do utilizador. Cada base de dados cria uma estrutura independente de 

informagdo , mas pode ser integrada num sistema de bases de dados inter- 

relacionadas (através do contetido de, pelo menos, um campo), sem perda da 

capacidade de gestao. Ou seja, um ambiente tipico é uma lista de bases de 

dados, simultaneamente acessiveis, de forma a que, a partir de uma mesma 

expressao de selecgdo de informac4o, se possa desencadear uma pesquisa que 

as abrange a todas, com retorno ao elemento corrente do conjunto da princi- 

pal. 

A utilizagdo de base de dados - numa altura, em que a variedade de pro- 

dutos eficazes para as exigéncias da inventariacio de patrimoénio cultural 

mo6vel conduziu ao aparecimento de variadas opcdes com relacdes de 
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custo/qualidade interessantes - apresenta inquestiondveis vantagens: 

- restri¢des impostas aos campos e consequente uniformizac¢ao do traba- 

lho realizado; 

- distribuicao imediata da informagdo referente a cada pega por campos 

distintos, garantindo maiores potencialidades a nivel da pesquisa e per- 

mitindo diversas sequéncias de dados, elaboracfo de listagens de acordo 

com necessidades especificas; 

- facilidade de "impress6es" (exportagdes para ficheiros ou safdas em 

suporte de papel) seriadas através de pesquisas simples ou cruzadas dos 

dados existentes; 

- associac¢ao a cada peca de um ntimero indefinido de imagens de cada 

peca, bem como ficheiros de som e de imagem em movimento; 

- introdugdo de campos tabelados, conduzindo a criagao de "thesaurus" 

(tabelas hierarquizadas, em que se introduzem relagdes semAnticas entre 

os termos) mono ou multilingues, 0 que, por seu turno, coincide com 

uma fase na elaboracdo de listas de termos, tendo em vista a uniformi- 

dade da sua utilizac&o; 

- transposi¢ao da informacao de uma ficha para outra, no caso da existén- 

cia de uma série de pecas com caracteristicas idénticas; 

- criacgao de pesquisas pré-definidas ou com recurso a campos tabelados. 

o que facilita o processo, mesmo para quem conhega os contetidos da 

base; 

- difusao da informag4o (recorrendo a paginas dinamicas HTML, edicao 

electrénica, etc.) de acordo com as solicitagdes do pesquisador. 

Neste momento, est4 instalado no Centro de Estudos do Patriménio 

Cultural um banco de dados com registos referentes ao patriménio cultural 

mével e imdvel, em dois sistemas de informacgfo constitufdos por varias bases 

de dados inter-relacionadas. 

Este sistema permite usufruir as vantagens de uma estrutura leve, sem pre- 

juizo do transito entre informagao e cruzamento de dados. Ou seja, foram cri- 

ados, em cada base de dados, os campos necess4rios a uma informacio hier- 

arquizada e progressivamente seleccionada, de forma a que, no conjunto, te- 

nhamos a informacao completa, sem as contingéncias de uma ficha Unica 

demasiado extensa, diminuindo 0 espaco disponivel no sistema e dificultan- 
do a pesquisa e todo o manuseamento da informacao. 

Actividades do CEPC no ambito da inventariacao 

Inventario do patriménio cultural mével 
Inicialmente, a recolha incidiu em objectos museoldégicos, pecas de 

patriménio cultural mével, existentes em colecgdes portuguesas, estatais ou 
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privadas, relacionadas com a histéria da missionacao no antigo padroado por- 

tugués. Contudo, o que, desde logo, se tornou relevante foi a insuficiéncia da 

informagao que lhes estava associada, decorrente das diferencas observadas 

entre o protétipo original e as producgdes sucedaneas, adequadas a um novo 

contexto existencial. 

Sendo esta uma realidade que afecta qualquer registo patrimonial de peas 

irradicadas do seu centro de origem e possuidoras de referéncias plurais, 

parece tornar-se mais incisiva no 4mbito da inventariagdo da arte religiosa: 

para 14 das imposigdes que sao postas 4 construgao do objecto pelas con- 

tingéncias da sua funcionalidade litirgica, sdo estas interpenetradas por ou- 

tros factores das culturas locais, dados ancestrais de origens diversas, que 

interferem na sua concep¢ao. 

A mesma fusao surge nas representagGes de personagens ou cenas cristas, 

em que para 14 do programa iconografico incorrem dados de outras realidades 

religiosas. 

E, em ambos os casos, necessdrio recorrer ao apoio de especialistas em 

historia da arte de outros paises, para um conhecimento mais adequado das 

influéncias recebidas, escolas ou centros de fabrico, bem como de outros 

aspectos do imagindrio que lhes sejam subjacentes. A confrontag&o dos 

varios referenciais e das informagées relativas aos significados particulares 

de cada objecto, facilitada pelas novas tecnologias da comunicag4o global, 

através da criacao de redes entre universidades e outros centros de investi- 

gacaio, permitiria compensar os processos de descontextualizacio e transfe- 

réncias sofridos, alargando o conhecimento de cada objecto, elaborando 

tipologias e favorecendo a criagado de uma terminologia comum. 

A intencgao, nesta fase do trabalho, é reconhecer as diferengas materiais, 

formais e estilisticas entre pegas com a mesma funcionalidade e, portanto, 

com a mesma ou equivalente designacao. 

Ambiente de bases de dados 

Foi parametrizado pelo CEPC um sistema de dados, destinado a 

enquadrar a realizacéo de exposicdes museoldgicas de cardcter temporario. 

Nao dispondo de uma coleccio propria nem permanente, foi necessdrio 

incluir, junto ao modelo corrente de fichas de inventario de patriménio cul- 

tural mével, campos para gestio das pecas, relativamente as condigdes de 

empréstimo, para informagdo adicional do catélogo e dos textos de apoio a 

incluir no percurso expositivo. E, por isso, constitufdo por trés bases de dados 

relacionadas entre si: 

1. MUSEU (base matricial) - contém a ficha de inventdrio, com os dados de 

identificagaio do objecto (titulo ou designaciio, autoria, local e data de 
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execu¢ao, material e técnica, dimensGes), a descrig&o material e icono- 

grafica, referéncias estilisticas, inscrigdes e marcas, historial, bibli- 

ografia, exposig6es, estado de conservacio e restauros, imagens (imagem 

geral da peca e, eventualmente, da assinatura ou outros dados particulares 

digitalizados) e respectiva documentacao, identificagio do propri- 

etario/coleccionador (registo completo do nome do proprietério/colec- 

cionador e da forma como este pretende ser mencionado no catélogo); 

inclui a identificag&o da autoria e data em que a ficha foi produzida; 

2. EXPOSICOES (base associada A matricial) - contém informagdes de 

caracter administrativo, condigdes de empréstimo, de transporte e de 

montagem museografica, valor para efeitos de seguro, dados relativos 

ao proprietario/coleccionador (nome, morada e contactos); inclui a 

indicagdo da data em que foi formulado o pedido de empréstimo, em 

campo numérico, para emissdo de aviso de falta de resposta passado um 

més ou outro prazo tido por conveniente; 

Esta base que, numa instituig&éo museoldgica tradicional, nao se justifi- 

caria nos termos que se seguem, é particularmente importante para o 

CEPC, dado que, sem possuir colecc4o prépria, colabora na organizacao 

de exposigGes tempordrias com pegas cedidas e cuja gestao é, portanto, 

necessaria nestes parametros. Por outro lado, houve a necessidade de 

organizar os dados aqui incluidos numa base associada (e néo em cam- 

pos inseridos na base matricial), uma vez que 0 mesmo objecto pode ser 

integrado em varias exposi¢6es diferentes e cujo registo se pretende man- 

ter. 

3. TEXTOS (base associada 4 matricial) - associa cada objecto ao tema 

em que foi integrado no guido de cada uma dessas exposi¢des e contém 

0 respectivo texto produzido para o catalogo, bem como toda a infor- 

ma¢cao complementar que lhe esteja associada no percurso expositivo. 

Inventario do patriménio cultural imével 

Ainda no A4mbito das actividades levadas a cabo pelo Comissariado da 

exposi¢éo "Encontro de Culturas", pretendeu-se estender a pesquisa ao 

patriménio imével, recolhendo os dados disponiveis acerca dos edificios 

relacionados com a actividade missiondria portuguesa. 

A recolha documental e fotografica tem sido realizada em arquivos exis- 

tentes em Portugal, estatais ou particulares, neste caso sobretudo os arquivos 

de ordens religiosas missionarias. 

A informagao obtida acerca de cada peca tem uma qualidade irregular: 

dados esparsos acerca dos edificios, com designacdes, localizagdes e 

datagSes incertas, fotografias e outros elementos grdficos sem identificagao, 
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faltando em regra o registo do encomendador, do arquitecto, do construtor, 

bem como da planta, estrutura e materiais usados na construgao e decoracao; 

além disso, falham outros dados de actualizagio, como a designagao actual 

dos edificios e locais ou alteragdes posteriores que tenham sofrido, em ter- 

mos arquitecténicos e funcionais. 

Assim, na primeira fase dos trabalhos, foi feita a recolha sistematica de 

todos os elementos graficos disponiveis, relevando a pouca informacéo do- 

cumental relativa a cada pega, e a sua introducao em base de dados, aguardan- 

do hipéteses de complementagaio e correcg¢éo ou confirmagao posteriores. 

Neste nivel primario do trabalho de inventdrio, correspondente a elaboracao de 

listagens, nado se definiram quaisquer critérios selectivos, sendo catalogadas 

todas as pecas de que se tenha obtido informacio e imagem identificativa. 

A utilizacio de uma base de dados em suporte informatico permite manter, 

a partir desta fase, um sistema de informagao dinamico, permanentemente em 

aberto. Em cada ficha, todos os campos aguardam, por isso, pesquisas a efec- 

tuar localmente e a recolha de dados correntes na meméria do grupo em que a 

pega se insere ou guardados em arquivos que lhes sejam pr6ximos. 

E, neste Ambito, que mais oportuna surge a possibilidade agora aberta 

pelas novas tecnologias: o didlogo e a permuta de dados entre investigadores 

de zonas distantes, organizando os dados dispersos num tronco comum. 

Assim, a segunda fase destes trabalhos orienta-se no sentido da comuni- 

cacao electrénica de dados. O préximo passo € a abertura de uma pagina na 

Internet, onde se colocarao os dados disponiveis, as dividas e questOes postas 

por cada peca, aguardando a ocorréncia de informag6es distantes, que permi- 

tam um inventdrio cada vez mais completo e alargado do patriménio arqui- 

tecténico de influéncia missiondria portuguesa. 

Ambiente de bases de dados IMOVEIS 

Para 0 inventario do patrim6nio imével, foi estruturado um sistema de seis 

bases de dados relacionadas entre si, construfda a partir dos elementos basi- 

cos destinados a identificacao essencial da pega, até a informagao mais apro- 

fundada e até acesséria que lhe possa ser associada. As bases que constituem 

este sistema sfo as seguintes: 
1. IMOVEIS - contém a informagio essencial da pega (designagao, local 

e data de construcio), dados de preenchimento rapido, por escolha em 

lista de hipdteses definidas na parametrizagao, relativos a aspectos 

materiais bdsicos (material, tipo de implantagio, tipo de planta) e uma 

imagem do imével; 

2. IMAGENS - além da informacio essencial (designagao, local, data) 

automaticamente transferida da base iméveis, inclui uma imagem, 
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respectiva legenda e identificacao da autoria; a existéncia desta base per- 

mite associar a cada peca um numero indefinido de imagens, apenas lim- 

itado pela capacidade de gest&o e armazenamento do préprio sistema; 

3. PATIMOVE - além da informagao essencial (designacdo, local, data) 

automaticamente transferida da base iméveis, inclui a informacao re- 

ferente 4 descrigdo histérica, iconografica e material do imével; 

4, REFERENCIA - inclui a indicacao bibliografica referente ao imdvel, 

com indica¢ao da pagina ou paginas onde o imével é referenciado, bem 

como um espa¢o para observacoes criticas; 

5. BIBLIOGRAFIA - em ligac’o com a base REFERENCIA, integra a 

ficha completa dos elementos bibliograficos (livros e artigos inseridos 

em colectaéneas ou periddicos), de acordo com a NP 405 e respectivo 

indice; 

6. TEXTOS - contém textos monograficos, nao publicados, relativos ao 

imével. 

Concretizando, parte-se da designagado do imével até atingir, no topo da 

informagao, um trabalho de tipo monogrAfico. Na base desta estrutura, situa- 

se o levantamento de pecas, tal como definimos a primeira fase dos trabalhos 

efectuados, a partir da qual se definem patamares mais selectivos de infor- 

ma¢ao conforme a importancia patrimonial da pega. Entre as varias bases a 

navegacao é fluida, funcionando como um todo, um universo Unico de toda 

a informacio disponivel e associada a cada uma das pegas inventariadas. 

Funcionalidade da aplicacao informatica as actividades de inventariagao 

A plataforma informatica utilizada pelo CEPC” permite um sistema 

multiplo e inter-relacionado de parametrizacao da estrutura de dados, cam- 

pos, painéis de visualizacao, pesquisas cruzadas e exportagdo em diferentes 

formatos. 

O dados sao introduzidos em campos de texto de comprimento fixo ou 

varidvel, tabelas ou "thesaurus" de classificagio tematica, numérico, ldégico, 

data, imagem, video, som e objectos MCI, "Multimedia Control Interface" 

que possibilita a ligagdio a um equipamento com sinal video, OLE, "Object 

Linking Embedded", que permite aceder a um determinado conjunto de 

informagio contido noutros programas externos. 

  

” A plataforma SGBD Multimedia (sistema integralmente desenvolvido em linguagem C++, 

permitindo a utilizagdo de bases de dados relaciondveis que suportem ODBC e sendo aplicé- 

vel nos sistemas SQLServer, Informix, Oracle e DB/2; funciona em ambientes Windows e 

pode ser disponibilizada em redes locais intra-net com servidores Unix, Aix, OS/2 ou Novell 

€ em redes inter-net) foi oferecida pela DOT/SOGETI (www.dot.pt) - 4 Conferéncia Episcopal 

Portuguesa, em 1993, no 4mbito da Exposicio "Encontro de Culturas". 
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A pesquisa da informacao faz-se em texto livre ou através das tabelas ou 

"thesaurus", de formatos pré-definidos ou, ainda, utilizando um histérico de 

resultados obtidos, permitindo, em todos os casos, 0 cruzamento de solici- 

tagdes. Na constru¢ao interactiva da pesquisa, o utilizador define-a, passo a 

passo, indicando os campos e bases a pesquisar, estabelecendo entre eles 

relagdes copulativas ("e"), acumulativas ("ou"), de exclusdo ("excepto") ou 

pela introdugdo de operadores de comparacio (=, >, <). A pesquisa pode, 

igualmente, ser baseada em uma ou varias palavras ou nimeros, sem que seja 

obrigatorio indicar o campo onde aqueles estejam inseridos. 

A utilizagdo de tabelas, isto é, listas de termos invariaveis, constitui uma 

ferramenta de utilizag4o de largo espectro entre as vantagens que uma base 

de dados oferece. Nao apenas em termos de economia de procedimentos no 

langamento dos dados (dado que uma vez definido e escrito 0 termo, com 

uma ou mais palavras, este €é apresentado em formato de lista para escolha, 

sem necessidade de o digitar de novo), mas também por conduzir inevitavel- 

mente 4 uniformizacdo da escrita (isto €é, 0 termo sera sempre escrito da 

mesma forma em todas as circunstancias, pelo que qualquer alteragao sig- 

nificaria a criagao de um novo termo). 

Para o utilizador nao familiarizado com o contetido dos dados, em que 0 

desconhecimento de um termo ou a troca por um sinénimo pode invalidar a 

operagéo de pesquisa por uma ou mais palavras em texto livre, uma alterna- 

tiva, para 14 das pesquisas pré-definidas, é 0 recurso 4 consulta por campos 

tabelados ou de "thesaurus". 

Um campo tabelado simples pode, por si s6, aniquilar termos locais que sao 

parte integrante da individualidade cultural de cada um. Se um produto infor- 

matico obrigar a utilizag&o de um tinico termo, eliminando todos os seus sig- 

nificantes, implica, nalguns casos, dificuldades de pesquisa e exploragdo dos 

dados contidos na base, subvertendo a filosofia inerente 4 utilizac&o da infor- 

matica como meio facilitador da comunicagao. Assim, a utilizacgéo de "the- 

saurus" permite a criagao de relagdes semAnticas entre termos. Ou seja, embo- 

ra a escolha, no que respeita ao langamento dos dados, recaia num termo Unico, 

este nfo é exclusivo: quer no preenchimento do campo, quer na pesquisa, € 

possivel utilizar outro termo, dado que o sistema reconhece a ambivaléncia 

entre eles. Este processo de linguagem controlada, embora nao universal em 

bases de dados, encontra-se incluido nos pacotes de varios produtos infor- 

maticos e inclui: "nota especifica", ou a descrigéo do signo utilizado; "termo 

genérico" e "termo especifico", que estabelece uma relagdo hierarquica entre 0 

todo e a parte; "termo a utilizar por", através do qual o registo de um termo € 

substituido por outro convencional, reconhecendo que ambos tém o mesmo 

referente; "termo utilizado por" estabelece a relacao contraria ao anterior. Pela 
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utilizacdo das duas ultimas relagGes obtém-se que o resultado de uma pesquisa 

seré igual, quer tenha sido feito pelo termo preferencial ou por um dos seus 

substitutos; no que respeita ao lancamento dos dados, mesmo que se introduza 

um termo substituto, fica registado o preferencial. Assim, quer no caso da 

definigao de uma hierarquia ou da identificagéo de termos remissivos, 0 com- 

portamento do motor de busca, em termos de preenchimento e de pesquisa é 

alterado pela presenga deste tipo de relagéo semAntica, tornando-os processos 

mais dindmicos e permitindo, de forma controlada 0 uso de varidveis que nao 

contrariam a uniformidade do resultado final. 

Também, nas operagées de consulta, se pode construir um ambiente de 

informacdo, no qual o utilizador disponha de um sistema de edic¢o interacti- 

vo, isto é, no qual aquele fornece os dados necessdrios 4 sua defini¢&o, 

através de uma sequéncia de questdes que abranjam as bases integradas, par- 

cial ou totalmente. Sem especificar uma relagaéo definida entre bases, cada 

um pode ser acedida de forma independente, obtendo, mesmo assim, apés a 

digitaco de uma expressio de seleccdo de informagado, uma quantificagao 

correspondente nao apenas a essa, mas a todas as bases independentes que 

constam do ambiente. 
O controlo dos acessos para manutenc4o, preenchimento e consulta sao 

definidos pelo responsdvel ou administrador do sistema, garantindo a segu- 

ranca e confidencialidade da informagao introduzida nas bases; este elabora 

o perfil de cada um dos utilizadores, através da concessdo de "passwords" em 

relacio as quais se associa o tipo de acessibilidade (aos ambientes de traba- 

lho, estruturas de dados, écrans, previsualizagdes, acgdes, fungdes e procedi- 

mentos) que julgue pertinente. O perfil do utilizador é, para cada base de 

dados, composto por uma classificacgo de permiss6es que lhe séo concedi- 

das, sendo que pode ser autorizado apenas a realizar tarefas de consulta, ou a 

introduzir dados, ou, no nivel mais elevado, a alterar e eliminar informagao 

existente. Para os utilizadores, em cujo perfil se enquadre apenas a possibi- 

lidade de consulta, é possivel criar a sujeigéo a formatos de previsualizagao, 

visualizacdo, ordenacao, listagens e impressdo obrigatérios, bem como a 

selecgdes, que em regra, reflectem as formulas de pesquisa mais utilizadas. 

Assim, é ao administrador do sistema ou a quem este permitir, que cabe o 

controle de acessos, delimitando niveis de leitura, insergao, actualizagdo e 

eliminac4o dos dados, sendo que todos os campos constituintes das bases ou 

ambientes siio elegiveis para integrar formatos de ordenagio, previsualiza- 

¢4o, visualizacio, listagem ou ordenagao. A parametrizagdo de bases e ambi- 

entes pode, igualmente, constar da definigao do perfil de utilizador. 

Sendo a gestiio dos dados da inteira competéncia e responsabilidade do 

administrador, é a esta condicionante que se associa a seguran¢a da infor- 
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macao contida na base; além disso, esta é guardada dentro dos respectivos 

ficheiros de forma criptada, o que invalida qualquer tentativa de acesso nao 

licenciado. 

Isto nao invalida outras precaugdes na apresentacao publica dos dados. No 

actual estado da questo nao existem sistemas inviolaveis, pelo que apenas se 

garante a impossibilidade de acessos a dados confidenciais se estes nao se 

encontrarem instalados. Por esse motivo, e apesar das garantias que os pro- 

cedimentos acima referidos nos proporcionam, em todas as apresentagdes 

publicas feitas pelo CEPC, temos utilizado um equipamento exclusivamente 

adstrito, onde a informacao de uso privado nfo é instalada, o que nado invali- 

da a introdugao daqueles procedimentos. 

Diversidade do patriménio produzido em diversos contextos culturais 

e as contingéncias da sua inventariacaio 

O encontro entre civilizag6es e culturas provocou interferéncias a nivel da 

produc4o patrimonial, bem como a troca de bens entre universos distintos de 

conhecimentos e experiéncias. Desta diversidade cultural resulta que, no 

decurso de actividades de inventariagdo, os profissionais se deparam com 

pecas diferentes que carecem da opinido de especialistas integrados nos seus 

sitios de origem, sendo este um processo reciproco entre varias identidades 

culturais. A proposta consiste em encontrar canais acessiveis, rapidos e efi- 

cazes, que possibilitem a permuta de conhecimentos e informagio, ou seja, 

estabelecer rotas de comunicacdo informatica entre varios pafses, com a 

criacdo de "sites" especificos a esta funcdo e sediados em organismos estatais 

ou particulares, ligados ao patriménio cultural ou ao ensino. 

A abertura de novos canais de comunicacao facultados pelos meios elec- 

trénicos veio dinamizar este processo de entreajuda. 

A Direccgaio do CEPC encara, como prioridade, a criagéo de uma pagina 

na "internet", para a divulgacao de dados "on-line", e da abertura de um "e- 

mail" dedicado 4 recepcao de material informativo, em formato de texto e 

imagem, atingindo deste modo uma comunicagdo global ao servico da diver- 

sidade cultural. Registadas que sio as miltiplas e reciprocas influéncias 

entre Portugal e outros pafses e comunidades com que se estabeleceram os 

lagos de uma Histéria comum ao longo de cerca de cinco séculos, este sera 

um dos processos mais directo e acessivel para averiguar e confirmar os ele- 

mentos das diferentes culturas na producio artistica de cada povo. 

  

  
   

 



  
  

Anexo - Relatério do processo de inventario arquitecténico 
Igreja de Santo Anténio da Polana, em Maputo, e Mocambique 

Tendo como pretexto a participagio do CEPC no V Encontro de Museus 
e Comunidades de Lingua Portuguesa, 0 que implicou a permanéncia de 8 
dias em Maputo, com cerca de dois dias tteis de actividades livres, identi- 
ficdmos trés edificios religiosos, cuja documentacao pretendiamos comple- 
tar: 

- Sé Catedral de Maputo; 

- Igreja de Sao José de Lhanguene; 

- Igreja de Santo Anténio da Polana. 

O trabalho que apresentamos nesta sesso refere-se a este tiltimo edificio 

e foi efectuado no local, pelas signatérias, durante uma tarde, com tarefas que 
incluiram pesquisa documental, no arquivo da instituigdo, e a captacdo digi- 
tal de imagens. Para esta campanha de inventdrio no terreno utilizimos o 
seguinte equipamento informatico: 

- um computador portatil equipado com uma base de dados; 

- uma maquina fotogrdafica digital. 

A informacao obtida é elementar, de acordo com a intencao subjacente a 

parametrizacao das fichas das bases IMOVEIS, IMAGENS e PATIMOVE, 

por serem aquelas que requerem preenchimento ou confirmagao de dados no 

local; 0 preenchimento das bases REFERENCIA e BIBLIOGRAFIA sao 

realizados em bibliotecas e a base TEXTOS depende da producdo de mono- 

grafias nao publicadas, a qual é desconhecida na propria instituicao. 

A realizagao de inventdrios recorrendo as novas tecnologias faz com que, 

aparte o investimento inicial, que pode ser muito diminufdo recorrendo ao 
mecenato e a apoios comunitdrios, no caso de Portugal, ou a programas para 

0 desenvolvimento, no caso dos paises africanos, seja substancialmente mais 

eficiente, produzindo, em menos tempo, informa¢ao que pode ser imediata- 

mente disponibilizada. 
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Universidade Catélica Portuguesa 
Instituto de Coordenagio da Investigacao Cientifica 

(Base IMOVEIS: Ficha de Identificagao) 

Centro de Estudos do Patrimonio Cultural 

Igreja de Santo Antonio de Polana 

Lourenco Marques - Maputo 

Mogambique 
Século XX -1961/62 

Fungo inicial: Culto 

Obs.: tem anexa a residéncia da comunidade de 

frades franciascanos 

Funcio Actual: Culto 

Caracteristicas arquitecténicas: 

edificio nico; planta centrada; integrado em 

aglomerado; urbano 

Obs.: Foi restaurada em 1982. 

(Base PATIMOVE: Ficha de Descri¢ao) 

  

Encomenda: Ordem Franciscana 

Arquitecto: Nuno Craveiro Lopes 

Constructor: Pinho Morgado, Engenheiro responsavel pela obra. 

Data de Inauguracfo: 13 de Junho de 1962 

Materiais: 

Estrutura: Bet&io armado sob cofragem de madeira de aregon-pin. 

Chao: Pastilha ceramica 

Paredes: Betio e vidro 

Cobertura: Betio 

Decoracfo: Paredes em betio 4 vista e vitrais 

DimensGes: Cerca de 50 m de diametro. 

Historial: 

A primeira pedra foi langada em 11 de Julho de 1952 e terminada em finais de 53. Foi inau- 

gurada em 13 de Junho(dia de Santo Anténio) de 1962. 

Descricao: 

Do ponto de vista formal e estilistico, a igreja aproxima-se do modelo da catedral de Brasilia, 

por Oscar Niemeyer, de 1960. 

A igreja de planta circular com cobertura em sucessivas cascas de betao poligonais, repro- 

duzindo, vista do exterior, a forma de um Ifrio (atributo a Santo Anténio) invertido. No interior, 

uma cruz metdlica embutida no chao marca os eixos da entrada ao altar-mor e 0 que lhe € per- 

pendicular. Ao longo do perfmetro, uma sequéncia de sete painéis em vitral figurativo (repre- 

sentando, o altar-mor, Santo Anténio a pregar aos peixes e, os restantes, Presépio, Sagrada 

Familia, Baptismo de Cristo, Ultima Ceia, S. Francisco a enviar os seus frades para as missdes 

e a Aparicio de Nossa Senhora aos trés pastorinhos) intercala com painéis de vidro colorido. 

A entrada faz-se por trés portas de vidro branco e ferro forjado, situadas na diametral oposta ao 

presbitério. 

Obs: Em 1982, altura em que foi objecto de restauro, foi construfda a capela do Santissimo. 

Bibliografia: Boletim. Movimento de Renovacio da Arte Religiosa. (8) de Janeiro de 1962. 
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Previsualizagao das imagens da base da 

Igreja de St.° Antonio de Polana, Maputo. 

bigne como arbaaem primers] 

Santi Zsires:: 

Selecciona’      



Base IMOVEIS, fichas de identificagao da Sé Catedral e da Igreja de S. José, 

Maputo 

Mocambique 

Séc. XX; 1935 

Salesianos: 

   



Arte Maconde (Mocambique) 

Gianfranco Gandolfo 

Departamento de Museus da Direccio Nacional da Cultura, Mocgambique 

Os valores culturais e o isolamento dos Maconde 

Mogambique"). 

  
  

    22.A experiéncia de documentagdo e investigagéo no dmbito do Projecto 

O Projecto Arte Maconde é um projecto da Direccfo Nacional da Cultura 

e do Departamento de Museus, financiado pela Unido Europeia, em que tive 

oO prazer de trabalhar durante pouco mais de dois anos, de fins de 1966 até aos 

primeiros meses de 1999. As acces desenvolvidas, principalmente no 

ambito da documentagio e investigacao, visavam um melhor conhecimento 

da arte Maconde para sua melhor valorizacao e divulgacao. O grupo étnico 

Maconde, desde tempos muito recuados, expressa-se em diferentes manifes- 

tagdes culturais que denunciam um refinado sentido estético: decoragées cor- 

porais, penteados, mascaras, olaria, objectos de uso pratico e ritual, escultura. 

Este é um dos primeiros preconceitos que muitas vezes se encontra na 

documentag4o escrita sobre os Maconde. Para j4 os Maconde sao dois povos 

que ocupam os planaltos dos dois lados do rio Ruvuma, fronteira entre 

Mogambique e Tanzania, que ttm o mesmo nome e a mesma lingua, mas 

cujas culturas se diversificaram. Um exemplo de multi-culturalidade dentro 

de um mesmo grupo étnico, que seria interessante investigar, em colaboracao 

com os paises que contornam Mogambique, também para outras etnias divi- 
didas pelas fronteiras que definiram Africa assim como a conhecemos hoje. 

O seu pretendido isolamento e a pureza da sua cultura nao parecem ser va- 

lores por si préprios. Os Maconde, seja em Mocambique seja na Tanzania, 

convivem e conviveram com outros povos autéctones, tiveram contactos com 

comerciantes, missionarios, administradores, exploradores, interagiram com 

a realidade e o problema de qualquer investigador é analisar as expressdes 

desta complexidade cultural. No ambito do projecto foi promovida a traducao 

do relatério de viagem de Karl Weule, etndlogo alem&o que percorreu o sul 

da Tanzania no inicio do século XX, estudando os povos daquela drea, entre 

Os quais os Maconde. E uma contribuicaio para poder comparar as duas cul- 

turas Maconde, mas também para compreender as mudangas nas disciplinas 

sociais (ver o estudo de Jorge e Margot Dias sobre "Os Macondes de   



  

   
Durante o Projecto Arte Maconde iniciamos uma base de dados com os 

nomes dos escultores Maconde e outros elementos biogréficos essenciais. 

Deparamos imediatamente com intimeros problemas. O problema ortogréafi- 

co e suas implicagdes na criagdo de uma base de dados. A lingua é uma 

importante expressdo cultural e interessa ver como no periodo colonial e 

depois da independéncia, por razGes diferentes, as linguas de Mocambique 

tiveram dificuldades em ser reconhecidas como tais e ainda hoje é frequente 

ouvir designa-las como dialectos, com toda uma conotacio negativa deste 

termo. 

Diversidade e estandardizacao, acessibilidade dos dados e necessi- 

dade de simplificacao: Os nomes como chave de leitura da complexi- 

dade cultural 

Nome e identidade individual 

O nome e o apelido em lingua Maconde tém significados; muitas vezes 

sao palavras que descrevem de forma irénica a pessoa. 

O nome tem um significado especial, o nome é a pessoa; as criangas, na 

altura dos ritos de iniciag&o, passando para outra fase da sua vida adquirem 

um novo nome e ninguém, incluindo eles préprios, pode utiliza-lo a seguir. 

Nos livros que constituem a obra de Jorge e Margot Dias "Os Macondes de 

Mocambique", fala-se da sepultura simbdlica numa panela de barro do nome 

dum homem, que adquirindo um novo estatuto como chefe, muda o seu 

nome. A mudanga de nome marca as mudangas importantes na vida de uma 

pessoa. 

Nome e estrutura da familia 
A estrutura do nome, como em outros grupos étnicos de Mocambique, 

inclui nome e apelido do pai e permite recuar no tempo e conhecer algumas 

geracoes. 

A etnia Maconde é matrilinear, o nome refere-se 4 familia do pai, mas 

quando se procura identificar uma pessoa, faz-se referéncia ao likola 

(familia) da mae. 

Nome e historia 

No processo de assimilagéo 0 nome e o apelido em linguas locais desa- 

pareceram dos documentos oficiais. Aparecem assim nomes europeus, pes- 

soas que viveram em 4reas de penetragdo das missGes catdélicas onde foram 

baptizadas, mas também nomes que denotam o contacto com as culturas da 

costa, adquiridos 4s vezes através do casamento com mulheres islamicas, 
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nomes novos que os Macondes emigrantes na Tanzania adquiriam na altura 

do "manamba" e depois para fugir aos agentes do colonialismo, em suma 

através dos nomes aparece toda a histéria do povo Maconde. 

E esta complexidade que também se encontra na expressdo escultérica; a 

arte Maconde é a minha principal "doenca" dos tltimos quinze anos e 

provavelmente nao posso ser apreciador imparcial, mas acho que nao pode 

ser interpretada a sua complexidade com termos como artesanato, tourist art, 

arte tribal, numa fase em que o seu estudo, o conhecimento das tendéncias e 

dos seus principais intérpretes ainda se encontra numa fase inicial. Espero 

que o trabalho realizado durante o Projecto Arte Maconde, ainda muito longe 

de ser concluido, tenha sido uma contribuic&o para um melhor conhecimen- 

to desta expressdo artistica. 
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23.Documentar: um desafio do presente 

José Capao 
Director da Livraria, Imprensa Universitaria da UEM. Mocambique. 

Introducao 

Trabalhei durante mais de 15 anos no Ministério da Cultura de 
Mogambique, na 4rea do patriménio cultural, a maior parte do tempo ligado 
a actividades de investigagao e documentacio. Os ultimos trabalhos consisti- 
ram em colaborar na organizacéo da documentagao do Museu Nacional de 
Arte, em Maputo, e do Museu Nacional de Etnologia, em Nampula. 

Com isto, pretendo justificar o atrevimento de vir aqui apresentar as 
teflexdes sobre essas minhas experiéncias. (De facto, ndo consegui dizer a 
Alda que nao!) 

Sinto-me muito honrado por me ter sido dada a possibilidade de ter a 
palavra no vosso seio durante a realizag&o deste Encontro de Museus e peco- 
-vos um pouco de paciéncia para escutarem o que considero pertinente para 
0 debate sobre 0 tema em questo. 

Nesta intervencao pretendo langar o debate sobre as seguintes questées: 

- porqué documentar? Ser que é assim tao importante a actividade de docu- 
mentar? 

- quais foram os principais problemas que se colocaram as actividades de 

documentac4o? como foram enfrentados esses problemas? 

- que recomendagG6es seria capaz de dar? 

Porqué documentar 

O mundo esté numa fase de transformagdes sem precedentes, de tao ré- 
pidas e profundas. No lugar mais rec6ndito do mundo, na aldeia mais longin- 

qua de Africa, todos querem estar sintonizados com o mundo moderno. 
Todos querem escola e até universidade para os seus filhos, hospital, 
automével, telefone e televisdo. 

O acesso crescente 4 formacdo, informacao e nivel de vida universais na- 

turalmente arrasta consigo um desligamento progressivo do modo de vida, de 
pensar e de se expressar especificos dos individuos, de pequenos grupos 
(familias, clas, etnias, etc.), povos e até grandes grupos de povos (africanos, 
€scandinavos, angldfonos, cristéos, mugulmanos, etc.). 
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Esta portanto a crescer uma identidade universal com a assimilacio e 
reconhecimento/aceitagao por parte de todos dos elementos culturais que 
constituem a diversidade (linguas, musica, culinaria, tecnologias, vestudrio, 

etc.). Podemos dizer que cada vez mais assumimos e/ou consumimos a cul- 
tura dos outros e, por vezes, até somos Os seus principais promotores. 

Este fendmeno, no entanto, nado acontece numa base de igualdade entre 
todos os intervenientes. Ha elementos de diversidade que sio dominados e 
tém até tendéncia a desaparecer do panorama cultural. 

Parece também ser este o caso da cultura mocambicana. Primeiro negada 
e subalternizada no periodo colonial e depois atracada forgadamente ao pro- 
jecto politico imediato do periodo pds-independéncia, a cultura mogambi- 
cana esta actualmente submetida a um processo de globalizacgao em que os 
valores em expansdo se imp6em e nem sempre respeitam a identidade e a 
diversidade. 

Por exemplo, constatamos que ha casos de exting4o e de regressao de 
express6es culturais e artisticas: tecnologias tradicionais, linguas africanas, 
medicina tradicional, musica tradicional, artesanato, etc.. 

Se estamos de acordo que o processo de globalizagao nao deve significar 
necessariamente o desaparecimento dos elementos culturais locais, temos de 
ser capazes de tomar iniciativas de desenvolver e promover a cultura de 
forma a que possa conviver com o mundo globalizado. 

Neste contexto de afirmacéo e promocio da diversidade com vista ao 
reforco da identidade individual, de grupo, nacional e até universal, a docu- 
mentacgfo, associada 4 investigagaéo, desempenha um papel fundamental. 
Trata-se de salvaguardar a informag4o que valoriza os bens culturais, desde a 
histdria dos objectos e 0 registo de todo 0 tipo de expressGes culturais e artis- 
ticas até ao estudo das sociedades e dos contextos em que surgiram esses 
bens. 

Sem documentag4o nao é possivel estudar convenientemente nem as 
sociedades, nem os objectos, nem as expressGes culturais e artisticas; sem 
investigagéo nao €é possivel documentar convenientemente esses valores. 
Sem documentac4o e investigagado, nao é possivel p6r em evidéncia os va- 
lores intrinsecos da cultura, que constituem a identidade. 

No caso de Mocambique e, penso, de outras sociedades africanas, em que 
a cultura é um patriménio vivo em profundo e rapido processo de transfor- 
macio, a necessidade de documentar a cultura e as transformacées culturais 
que se vdo operando é fundamental para evitar, a curto prazo, a perca defi- 
nitiva de informagao essencial 4 preserva¢ao e reforgo da identidade. 

Principais Problemas 
Os problemas gerais que abrangem todo o patriménio cultural sao, como 

sabem, a auséncia e/ou a escassez de recursos, sobretudo pessoal qualificado 

e financiamentos. 

  

    



  
  

  

   
A escassez de recursos abrange todos os sectores de desenvolvimento, 

pelo que, na sua distribuicao, a preservacao do patrim6nio e da identidade 
ainda nao esto no rol das prioridades nacionais. 

A escassez de recursos obriga as instituig6es especializadas e os profis- 
sionais da drea a procurarem apoios na cooperagdo internacional. Estes 
apoios externos tém financiado a assisténcia técnica, a aquisigao de equipa- 
mentos, a formac4o de pessoal e até o funcionamento corrente, e tém permi- 
tido desencadear e implementar um conjunto de actividades de importancia 
inegavel. 

Contudo, é dificil dar continuidade aos projectos suportados por estes 
financiamentos externos. O governo normalmente nao tem capacidade finan- 
ceira para disponibilizar os recursos que representam as suas responsabili- 
dades como contrapartida nacional e, terminado o projecto, as condicées e as 
rotinas de trabalho criadas tém tendéncia a degradar-se. 

No que se refere 4 escassez de pessoal qualificado, nos Museus em que 
trabalhei estava reflectida num conjunto de problemas dos quais destaco os 
seguintes: 

- a falta de um sistema de documentaciio do acervo: documentacio dis- 
persa resultante de muitas actividades realizadas ao longo da histéria da 
instituigdo, nenhuma delas com implantagao sélida; 

- a falta de rotinas documentais seja na organizagao da documentagao do 
acervo, seja na organizacao da documentagio especializada da bibliote- 
ca ou centro de documentacio; 

- falta de capacidade financeira para aquisi¢ao documental para a bi- 
blioteca ou centro de documentacio; 

- falta de articulagao adequada entre a documentacio e os outros progra- 
mas da instituic¢ao: programas de investigagao, edigdes, exposicées, etc.. 

Recomendacées 
Diz-se que a perfeicio é inimiga do 6ptimo e que o éptimo é inimigo do 

bom. De facto, sem pessoal qualificado para a area de documentacio ser4 
muito dificil atacar os problemas de uma forma adequada e completa. O que 
€ entdo possivel fazer? 

Entre as muitas recomendagdes que poderiam ser feitas, destaco as 
Seguintes: 

a) no caso de ser possivel obter um financiamento especifico para a drea 
de documentagdo, sera necessdrio contratar assisténcia técnica espe- 
cializada que ajude a estabelecer um sistema de documentagfo e de 
rotinas documentais. 

Na sua implementacio, este sistema deve prever uma separacao das 
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actividades: aquelas que poderio ser realizadas com os recursos exis- 

tentes na instituico; e aquelas que que sé poderdo ser realizadas por 

pessoal especializado e/ou que envolvam custos que ultrapassam a 

capacidade financeira existente. 

Esta separacgaéo permite que, em quaisquer circunstancias, a documen- 

taco tenha um funcionamento minimo indispensdvel. Pelo menos 0 

que garanta a seguranca e a salvaguarda dos bens culturais. 

b) as actividades de documentacfo nao deverao ser planificadas como 

tendo uma existéncia independente das restantes actividades da insti- 

tuicdo. Sera certamente muito mais facil incluir e orgamentar as activi- 

dades de documentag4o integradas noutros programas da instituigao. 

S6 para dar um exemplo, em vez de programar a fotografia de todos os 

objectos de um acervo, podemos programar a fotografia de uma parte deles 

com o objectivo de editar uma brochura. E muito mais facil obter recursos 

para custear essa brochura e assim podemos ficar com uma parte do acervo 

documentada com fotografia. 

O mesmo podera ser feito com os programas de investigacdo da institu- 

igdo (e no sd), que poderao ser aproveitados para recolher informacées e 

documentar uma parte dos objectos da instituigdo e para adquirir bibliografia 

para a biblioteca ou centro de documentagao; igualmente para as actividades 

de divulgacdo. 

  

  

 



  

24.0 Projecto do Museu do CFM: Para que a memoria permanega viva 

Julieta Massimbe 

Museu do Caminho de Ferro (Projecto), Mocambique 

Introducdo / Motivacao 

O Universo ferro-portudrio em Mogambique é uma realidade complexa e 

rica, recheada de larga experiéncia secular. 

O CFM foi, durante mais de um século, 0 tinico explorador das linhas fer- 

roviarias e dos portos mogambicanos. 

A ceriménia de abertura oficial da linha férrea Lourenco Marques- 

Pretoria é feita a 8 de Julho de 1895. Doravante, surge como um gigantesco 

empreendimento empresarial com um grande poder dirigido ao campo 

econdmico, social, politico, cultural e histérico, com uma estrutura de um 

Estado dentro do Estado. 

Com as posteriores ligagdes ferrovidrias com os paises vizinhos, desig- 

nadamente com a construcdo de Ressano Garcia, de Goba e do Limpopo, 

garante-se uma actividade sistematica e caracteristica desta actividade. 

Assim, ao longo de gerac6es criou-se uma cultura ferro-portuaria, per- 

mitindo-nos concluir que o CFM foi fonte de Histéria, palco de politica e 

mecenas da cultura. : 
Tem a responsabilidade histérica de, ao longo de geracées, ter deixado um 

legado importante, criando ao mesmo tempo nobres tradigdes do operariado. 

Esse legado nao pode ser destruido. 
Dentro da actividade institucional, no perfodo da independéncia, funcio- 

nou sob os auspicios do Ministério dos Transportes, como Direc¢ao 

Nacional. 
Nos finais do década de 80, passa do Estado para empresa estatal e, em 

meados dos anos 90, para empresa publica. 

Hoje, esta empresa encontra-se num processo de passagem de gestao para 

mAos privadas, tornando-se uma autoridade concedente em nome do Estado. 

Nesta fase de mudanca é imperioso que o CFM nao morra através da va- 

lorizagdo do seu legado secular e isto é possivel através de um Museu, que 

permita perpetud-lo. 
A ideia de criagéo de um Museu do CFM nao € recente, reporta-se aos 

primeiros anos de actividade desta empresa, em que as grandes conquistas e€ 
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acgdes realizadas foram tidas como importantes para o desenvolvimento 

socio-econdmico deste sector tao vital para o Pais. Assim, frutiferas expe- 
riéncias revelam-se como merecedoras e dignas de um registo que permita 

eternizar tais realizagdes. Sio mais de cem anos de actividade servindo as 

populag6es, no seu transporte e de carga, que criaram infra-estruturas de 

grande valor e que testemunham todo um percurso meritério. 

Ora, as grandes mudangas protagonizadas por todos os agentes de traba- 

Iho que, no terreno, se foram envolvendo nas acg6es identificadas no 4mbito 

desta actividade ferro-portudria deverao ser reportadas neste tipo de instru- 

mento. Nao existe na histéria do nosso Pais qualquer mencfo a actividade na 

area de Museus de natureza tecnoldégica e, por essa razfo, todo o terreno esta 

ainda por desbastar. 

Como mecenas das grandes tradigdes culturais de Mogambique, o CFM 

associa-se a este empreendimento, promovendo-o. 

Assim, 0 Museu do CFM surge como um empreendimento merecedor de 

grande atenc4o da instituig&éo a que estamos ligados, por forma a se destacar 

0 papel que cabe a cada um no tocante aos objectivos definidos. 

Desde os técnicos a trabalharem na drea, aos trabalhadores dos sectores 

produtivos, tudo se fara para se aliar os dois tipos de actividade - a ferroviaria 

e a portuaria, para beneficio da instituicgdo. 

Sem descurar a estrutura museoldgica em si, 0 enriquecimento em termos 

de materiais disponiveis sera de acordo com o que historicamente marcou a 

vida desta centendria empresa. 

O objectivo principal sera fazer do Museu uma componente didactica e 
formativa para o ptiblico que pretendemos atingir. 

Os materiais e sua recolha 

Os maquinismos, instrumentos de via e obras e outros objectos de sina- 

lizagdo e manutengao, trac¢4o e outros pertencem a uma relacio de materiais 

que tém sido referéncia importante na drea ferrovidria, em especial. 

Os diversos materiais recolhidos podem ser classificados por grupos, pois 

a recolha tem sido direccionada nas diferentes divisbes do CFM, cujas activi- 

dades constituem o fulcro da actividade da empresa, que permitem cen- 

tralizar e conhecer a realidade passada e presente da empresa. 

Pessoal envolvido 
Nesta actividade verifica-se 0 envolvimento de pessoal bastante reduzido. 

Trata-se da responsavel pelo Projecto de Criagdo do Museu da empresa e de 

mais alguns trabalhadores que constituem os Nticleos de Museu nas dife- 

rentes Direcgdes Executivas. 

    

  
  



  

O Projecto: conceptualizacao, localizacao, tipologia e objectivos 

O Projecto de criagdo de um Museu tem a ver com as condigées que per- 

mitirao a construg¢ao do mesmo, de raiz, ou a remodelacao de um edificio 

anteriormente existente, para o devido efeito. 

Propde-se que o mesmo se localize numa Area junto a um complexo ferro- 

-portudrio e, perto de um centro urbano, por forma a permitir que maior 

numero possivel de visitantes possa dar o seu contributo e aprecia¢ao, pois a 

camada estudantil e os turistas so os maiores frequentadores deste tipo de 

locais. 

O caracter tecnolégico cientifico e cultural deste empreendimento permi- 

tira que 0 objectivo de servir na formagao da massa laboral ferro-portudria 

seja um exemplo a seguir. 

As metas a atingir 

Uma das metas a atingir é a de servir de instrumento do que se concentrou 

€ existe ao longo dos Ultimos anos da histéria desta instituigéo como teste- 

munho do contributo dado ao Pais. 

A eficiéncia de um sistema audio-visual pode ser testada ao colocarmos a 

disposigo dos demais toda a gama de materiais recolhidos e particularmente 

os que fazem parte do colec¢4o de reliquias da Empresa. 
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25.Padrées de povoamento no vale do Zambeze 

Solange Laura Macamo 
Departamento de Monumentos da DNC, Mocambique 

Introducao 

Desde 1993 foi encetado um estudo concentrado na compreensao do fené- 

meno do urbanismo, que tem origens no inicio do segundo milénio AD., em 

Mocambique e mais concretamente no vale do Zambeze. Trata-se dos mo- 

numentais amuralhados, hoje existentes em forma de ruinas. Estudos arque- 

oldgicos precedentes dio conta da existéncia dos amuralhados nao s6 em 

Mogambique, como no Zimbabwe (onde foi encontrado o Grande 

Zimbabawe), Africa do Sul, Botswana e ainda em Angola. Geograficamente 

os amuralhados tém como limite da sua expansaéo de norte a sul, o rio 

Zambeze e o rio Limpopo, respectivamente. Os pioneiros portugueses em 

Mocambique optaram pela designacfo de recintos amuralhados e mais tarde 

amuralhados e incluiam neste padrao todas as ruinas de empedrado, con- 

sistindo em complexos de amuralhados, fortins, simples construgdes 

desmoronadas, torres cénicas, timulos e fundagaes de habitac&o (Oliveira, 

1973). 

Os estudos sobre os amuralhados despertaram também o meu interesse 

pela compreensdo dos padrées de povoamento, particularmente no vale do 

Zambeze. 

O meu objectivo, com esta comunicacio, é discutir os padroes de povoa- 

mento no vale do Zambeze e alargar o estudo dos amuralhados. Penso que 

desta maneira ser possivel compreender melhor fenémenos relacionados 

com 0 modo da sua construgao e a diversidade cultural. 

Definicaéo de padrées de povoamento 

Os estudos sobre padres de povoamento na Africa Austral, no geral, 

constituem um dominio de pesquisa das comunidades utilizadoras do ferro 

juntamente com a olaria (Ver p.e. Huffman 1986, p.6). A etnografia tem sido 

de grande utilidade para o arqueélogo, para a reconstituigdéo de padrées de 
povoamento do passado. A olaria ajudou significativamente a caracterizar os 

amuralhados como parte da tradi¢éo zimbabwe, através da forma, técnicas e 

padr6es tipicos de decoragio. 
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O padrao de povoamento da tradi¢aio zimbabwe identifica-se cultural- 
mente com a presenga shona na zona central de Mogambique, principalmente 
no vale do Zambeze. Na tradig&o zimbabwe, o padrao de povoamento define- 
se através da distincdo nitida entre a aldeia comunitdria e 0 centro do poder 
administrativo da elite. Os prestigiosos amuralhados de forma circular regra 
geral situam-se no topo da montanha, ou na parte central da regiio. A comu- 
nidade em si, vive fora do amuralhado, ou perto do vale dos rios, a fim de 
produzir alimentos para a elite, designadamente através da pratica da agri- 
cultura e da pastoricia. Sem diivida que a principal fun¢o dos amuralhados 
€ circundar casas de habitac4o no seu interior, onde habita a elite. Estas 
habitagGes sao feitas de palha, daga e estacas de madeira. Mas também estas 
casas foram encontradas no cimo de plataformas de pedra. Estudos indicam 
que o modelo do povoamento da tradig&o zimbabwe nao é sempre sindénimo 
de amuralhado. A habitac4o central da elite continua a existir 14 onde nao ha 
amuralhado. Este modelo subsistiu até aos nossos dias. As interaccdes cul- 
turais no vale do Zambeze reforgaram este modelo. Irei incidir a minha 
analise na provincia de Tete. 

Alguns aspectos de natureza etno-linguistica 
A populagao da provincia de Tete fala principalmente o Cinyungue, uma 

das principais linguas de Mogambique. O Cinyungue original no passado era 
chamado shidema (Santos Junior 1940). E importante observar que o vale do 
Zambeze em Mocambique é caracterizado por um mosaico de grupos étni- 
COs, 0 que enriquece a nossa cultura. Os mais significativo sio os grupos 
Nyngwe, Sena e Podzo (Rita-Ferreira, 1975, Duarte 1987). Os Nyungwe 
vivem também no Malawi (Rita-Ferreira, 1975). Existem afinidades entre os 
Nyungwe com os Mashona que sfo provenientes do planalto do Zimbabwe, 
no que se refere a praticas religiosas e até certo ponto a lingua (idem). De 
acordo com a tradicfo oral, os shonas originais eram chamados Mashinda 

(Santos Junior, 1940). Na sua expans&o para o norte, quando alcancaram 0 
Vale do Zambeze encontraram-se com os Madema, um subgrupo Maravi 

(Macamo e Duarte, 1996). 

Sequéncias culturais no vale do Zambeze 

As primeiras comunidades de agricultores chegaram gradualmente ao 

vale do Zambeze, durante o primeiro milénio, trazendo consigo atributos cul- 

turais como trabalho de ferro, tecnologia agricola e vida sedentdria. Nao 

sabemos qual a lingua falada por estas primeiras comunidades. Ao que 

parece elas substituiram e integraram os cacadores e recolectores locais. O 

seu padrao de povoamento define-se pela preferéncia de um ambiente de 
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savana ao longo de cursos de rios, enquanto os seus sucessores comecaram a 
colocar as suas aldeias em posigées elevadas ( Maggs; Pwiti, 1998). 

O ultimo padrao de povoamento esta associado com o aparecimento dos 

amuralhados, sendo 0 mais importante de todos, o Grande Zimbabwe, fun- 

dado no sec. XIII na actual Reptiblica do Zimbabwe. Isto teve igualmente 

influéncia no vale do Zambeze. 

O subsequente abandono do Grande Zimbabwe no sec. XV deu lugar ao 

aparecimento do estado de Mutapa. Embora o sucessor estado de Mutapa e 

as suas Capitais nao tivessem muito a ver com os amuralhados eles incorpo- 

raram esta cultura, como modelo de povoamento. Amuralhados no vale do 

Zambeze usados como capital pelo estado de Mutapa eram raros por volta do 

sec. XVI (Beach, 1980). Quase sempre os Mutapas nessa altura circundavam 

as suas propriedades com estacas (Mudengue, 1988). 

A chegada dos portugueses 4 costa oriental de Mocambique em 1497-98 

€ contemporanea com a gradual dispersao da construgao dos amuralhados no 

vale do Zambeze e também com a implantagio do estado de Mutapa. Os por- 

tugueses alcangaram o interior em 1530, indo para a sede do Mutapa. Nessa 

altura penetraram no vale do Zambeze. Construiram para si feiras, fortes, 

incluindo aringas. 

Estudiosos integraram este processo e todos os contactos culturais nesta 

micro-regiaéo dentro do estado de Mutapa (Pikirayi, 1993). 

Ao avaliar esta informag4o temos em conta a presenga de fortificagdes ou 

aringas, paligadas, que estado associadas com os Prazos da coroa portuguesa 

e estados tributarios (Isaacman, 1979; Pelissier, 1984) e as relagdes que tive- 

ram ou que poderfo ter tido com os amuralhados (Liesegang, 1995), com 

pessoal). Tal aspecto deve-se ao facto de que alguns prazos sao tao antigos 

quanto o estado de Mutapa (Ellert, 1993). Pellissier(1984) considera os pra- 

zos como estados secundarios, sendo o de Mutapa o principal. 

Esta ideia é reforgada pelo facto de que a maioria das aringas, ou palicadas 

terem sido construidas pelos prazeiros durante 0 periodo de Mutapa (Ellert, 

1993). Estes localizaram-se no vale do Zambeze. 

As aringas assimilaram o modelo shona de circundar habitacGes, a partir 

do sec. XVII. Inclusivamente as primeiras aringas usavam estaca para vedar 

as habitagdes. Este material de construcao foi mais tarde foi substituido por 

pedra de modo a assegurar maior protecgdo (Isaacman, 1979). 

O sistema dos prazos foi uma instituigdo criada para servir como base para 

obtencdo de ouro, marfim e para a garantia de receitas agricolas dos cam- 
poneses. Os prazeiros também permutavam missangas e panos com a comu- 

nidade. Em 1750 havia mais de 100 prazos na provincia de Tete. Um século 
Mais tarde apenas 20 (Costa, 1980). 
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Os prazeiros incorporaram tradigdes africanas, dentro do estado de 

Mutapa. Esta "africanizagao" foi uma estratégia que visava diluir a diferenga 

entre si e¢ as comunidades locais. 

A intensificagio da escravatura em meados do século XVIII e a invasao 

Nguni de 1830 originou o declineo do sistema dos prazos no vale do 

Zambeze (Rita-Ferreira, 1975). 

Descricao de povoamentos 

De acordo com a sequéncia cultural acima descrita, presenciamos os 

seguintes padrdes de povoamento no vale do Zambeze, estabelecidos, pelo 

menos a partir de meados do sec. XV, o que foi também comprovado arque- 

olégicamente. Eis alguns exemplos significativos para a compreensdo dos 

padrdes de povoamento no vale do Zambeze: 

Songo. 
E um amuralhado de pedra granitica, localizado no centro da vila do Songo, 

no distrito de Cahora Bassa, na provincia de Tete. As ruinas consistem numa 

plataforma artificial de pedra erguida numa elevagdo semi-circular na quota de 

60 m de didmetro e 10m de altura. A principal entrada ainda contém uma esca- 

da curvada feita de pedra. Por cima da plataforma foram erguidas quatro casas 

de habitacao que pertenciam 4 elite dirigente, cujos vestigios foram encontra- 

dos em forma de antigas fundacdes. Os arquedlogos atribuiram a este padrao 

de povoamento o nome de "estilo Khami" (Robinson, 1959), fundado em 

Khami (datado dos sec. XV a XVIII) onde foi identificado inicialmente o 

padrao de construgo em plataforma. Songo foi inicialmente descrito por 

Santos Junior (1940), mais tarde em 1971-2, foi escavado por Miguel Ramos 

(1980), no 4mbito das operacées de salvaguarda derivadas da construgdo da 

barragem de Cahora-Bassa. Em 1980, as ruinas foram visitadas por uma equipe 

do ex- Servico Nacional de Museus e Antiguidades dirigido por Ricardo 

Teixeira Duarte. Desde 1995, a estacao foi integrada nos estudos arqueoldgicos 

dos amuralhados da Universidade Eduardo Mondlane - Departamento de 

Arqueologia e Antropologia, com os auspicios da SAREC - Suécia. 

M'bire Nhantekwe 

E um amuralhado localizado no distrito do Zumbo, também na provincia 

de Tete, que poderd ter sido uma capital de Mutapa. David Beach (1995) 

reproduziu um croqui de M'bire Nhantekwe baseado na descrigéo do Eng. 

Sales Grade. A estrutura foi feita de argila, com cerca de 500m de circunfe- 

réncia (Beach, 1995). Velez Grilo(1968) tinha visitado esta estagdo em 1968. 

A sua data de construgiio ainda nao foi determinada. Futuramente a estagao 

precisa de ser melhor investigada, um plano que foi projectado pelo Dr. 

David Beach. 

  

    



  

Massangano 
Foi a principal aringa, localizada onde o rio Luenha se encontra com 0 

Zambezi. Compreendia uma pequena quantidade de fortins de pedra loca- 

lizados na parte sul do rio Luenha. A sua construcao foi provavelemente no 

séc. XVII. No século XVII Massangano controlou a principal via que con- 

duzia as minas de ouro do planalto do Zimbabwe (Newitt, 1973). Newitt 

(citado por Pikirayi, 1993) reproduziu o plano de construgao de Massangano, 

a ser estudado futuramente. 

Consideracoes finais 

Embora a tematica desta apresentacéo nao tenha incidido directamente 

com a do V Encontro dos Museus, partiu-se do principio da multidisciplina- 

ridade da museologia. Por outro lado, o Plano do Museu Nacional de 

Arqueologia (Macamo, 1995) prevé a criagao de centros museolégicos iden- 

tificados ou por identificar em todo o pais. Estes centros museoldgicos 

abrangem também a musealizaciio de sitios arqueolégicos, incluindo monu- 

mentos arqueolégicos em forma de ruinas de amuralhados. A micro-regiao 

da provincia de Tete no vale do Zambeze cujo estudo foi aqui apresentado 

pode ser um exemplo de uma exposigao tematica de arqueologia, que va- 

loriza a diversidade cultural de Mogambique. 
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26.Sitios arqueoldgicos e museus ao ar livre, as Gncoras do passado 

Museus: A necessidade fundamental para emancipacao cultural e 
renascimento africano na era da globalizacao 
Leonardo Adamowicz 

Departamento de Monumentos da DNC, Mogambique. 

Introducao 

Entre os dias 5 e 8 de Maio, em Kimberly, na Africa do Sul, realizou-se a 
primeira conferéncia do ICOMOS-SADC. O tema da conferéncia foi 
“Patrim6nio e Renascimento Africano" com um programa muito rico e vari- 
ado. Discutia-se e falava-se muito sobre identidade cultural e papel dos 
museus. Todavia, notava-se uma certa frustracio e irritagZo por parte dos 
profissionais ligados ao sector (técnicos de restauro, musedélogos, histori- 
adores de arte, responsdveis culturais de autarquias, arquedlogos, antropdlo- 
gos, inventariantes da Igreja e demais trabalhadores de institutos do Estado ou 
organismos privados) em relagao ao actual processo de preservaco e muse- 
alizagao conduzido em Africa. Alguns confundiam o processo de globaliza- 
¢a0 com aculturagao e uniformizagao outros, com razio, defendiam a eman- 
cipagdo cultural, como necessidade fundamental para o verdadeiro renasci- 
mento. Todos os museus, "tradicionais", ao ar livre (sitios e estagdes arque- 
oldgicas), museus virtuais tém o seu papel incontestdvel neste processo. 

Se tomarmos a sério 0 processo da globalizaco, a questo da defesa e 
divulgacao do patrimonio cultural é, sem a minima dtvida, um imperativo da 
politica cultural no seu mais amplo sentido. O patriménio, seja ele histérico, 
artistico, arqueolégico, documental, etc. impde que numa acciio se contem- 
plem os seguintes princfpios: da planificacao, da «gestio integrada», da «for- 
macao técnica especializada», da cooperac4o comunitaria e da «multicultu- 
ralidade partilhada», que julgamos fundamentais como estruturaciio de dou- 
trina na museologia. Hoje, devido a gradual globalizac4o nas estruturas de 
sociedades depauperadas como a nossa, € preciso reforgar a consciéncia da 
identidade patrimonial e prover a sua competente salvaguarda. 

- Abrir didlogo permanente com a administracdo local e tornar o proces- 
So de preservacao do patriménio cultural auto-sustentavel; 

- criar mecanismos de participaco comunitéria; 

- criar mecanismos de formacio e conservacio de técnicos; 
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- definir responsabilidades entre os varios organismos do Estado face aos 
problemas gigantescos do sector; 

- Regulamentar o estatuto de inventariacio. 
Muitos objectos méveis e iméveis a nossa volta tiveram especial signifi- 

cado para nds, no decorrer do tempo. Eles nao so mais usados na sua funcao 
original, mas serao preservados por uma intengdo especial desenvolvida com 
o passar dos anos. Porque nds os retemos? Porque retiramos objectos de seu 
curso natural, porque os pomos de lado e os preservamos com carinho? Qual 
O motivo fundamental disso? 

Ao preservar os objectos, qualquer sociedade parece sentir desejo de os 
agarrar nas condigOes em que se encontram no tempo e€ no espaco. Os objec- 
tos sdo, em certo sentido, verdadeiras 4ncoras em relagio ao tempo que 
escorre. Eles se unem, mas se distinguem... Eles nos dao identidade. 

Em geral, todo o mundo guarda objectos, por pura preguica de dar-lhes 
um destino, seja qual for, ou alguma vaga nogiio de que um dia poderao ser 
titeis. Mas também existem os que conservam por um significado especial, ou 
porque ficamos impressionados por sua beleza, ou ainda porque relembram 
alguma pessoa amada ou acontecimento especial. A sociedade delegou esta 
tarefa de preserva-los as pessoas especializadas, arquedlogos, musedlogos, 
historiadores, etc. e instituigses como os museus que constituem a nossa 
memoria colectiva. Eles guardam as reminiscéncias fisicas do nosso passado 
€ as tornam acessiveis. Mas esta tarefa nao pode ser limitada s6 aos profis- 
sionais fechados nas quatro paredes dos seus gabinetes. 

A valorizacao do patriménio histérico 
Preservagao e acessibilidade devem ser as palavras chave da politica cul- 

tural do Estado. O que interessa é a informagdo nio intrinseca e os valores 

espirituais embutidos nos monumentos e objectos de valor histérico. Interessa 

ainda o contexto social, econémico, politico e educativo que determina estes 

valores no passado, e também no presente. Entretanto, os monumentos cultu- 

rais, sem uma politica bem definida por parte dos governantes e o envolvi- 

mento de toda sociedade na sua preservacio e valorizacdo, é pura ficcao. 

Importantissimo papel cabe 4 nova geracao (alunos, escuteiros, membros de 

circulos de interesse) que tem o direito de conhecer as principais obras dos 
seus antepassados para poder desenvolver os sentimentos patristicos reais. 

Em teoria e na pratica actual, os agentes da preservacio dos monumentos 

hist6ricos deverao levar em conta a sua posic¢do social, econdémica e politica 

€ assumir as consequéncias desta posicio. 

Os depésitos museoldégicos e arquivos, que conservam os objectos méveis 

de valor histérico, néo podem existir como instituicdes isoladas. Eles tém de 
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    abrir as suas portas para o mundo através das exposicoes, palestras, publi- 
cages e contacto permanente com as escolas e sociedade em geral. Museus, 
departamentos de monumentos, direccdes provinciais da cultura sé se podem 
desenvolver plenamente se comprometerem com 0 que estd acontecendo na 
sociedade, dedicando-se a atender as aspiracdes actuais, as necessidades da 
comunidade onde actuam e as oportunidades de desenvolver as suas aptid6es. 
Isto € mais do que uma técnica de ensinar o respeito pelo passado, é uma ati- 
tude atingindo longe, além das paredes de uma exposigiio ou organizacao de 
um encontro comemorativo. 

Mocambique possui uma grande riqueza arqueolégica, cobrindo cerca 
de 15.000 anos da histéria do Homo Sapiens Sapiens. Mais de 14.000 anos 
desta hist6ria encontra-se nas estacdes arqueolégicas das sociedades "Pre- 
hist6ricas" ou pré-literérias. Os restos deixados por estes directos ou indi- 
rectos antepassados dos habitantes actuais, incluem campos de exploracao de 
recursos tais como pedreiras, locais para caca ou pesca, complexos socio- 
economicos, pinturas rupestres, lugares sagrados que dao aos seus uti- 
lizadores uma nova dimensio e os separam do profano, antigos locais de 
habitagao, antigos complexos socio-econémicos, cemitérios, etc.. A estes 
monumentos do passado devemos juntar o patriménio fabricado pelo proprio 
investigador: documentag4o produzida pelo arquedlogo, fundo bibliografico 
€ aparecimento, cada vez mais sistematico - da base de dados e museus vir- 
tuais no CD-ROM. 

Os vestigios da presenca humana esto espalhados por diferentes regides 
do Pais, revelando estratégias de adaptaciio bastante varidveis, desde as sim- 
ples sociedades némadas baseadas na ca¢a-recolec¢ao até as sociedades com- 
plexas, socialmente estratificadas, dependendo de actividades agro- 
pecuarias, pesca ou comércio. 

Assim, torna-se claro que certos achados e monumentos iméveis, desven- 
dados pelos arqueoldgicos, constituem a maioria do patrimdnio histdrico 
existente no pafs. Este patrimdnio precisa de se documentar, conservar e 
divulgar através de publicagées, exposigdes nos museus e mass-media. Mas, 
por mais paradoxal que parega esta afirmacdo, a arqueologia contemporanea 
no quadro da "pesquisa e proteccéo dos monumentos arqueoldgicos" nao 
faz nada mais do que compilar um inventdrio mais completo possivel da sua 
accao destrutiva do patriménio cultural. Acontece assim por trés motivos: 

Em primeiro lugar, somente um nimero muito restrito das estacdes arque- 
olgicas est4 sujeita a plena proteccao, nomeadamente as que estio loca- 
lizadas fora das terras cultivadas ou nos abrigos rochosos e cavernas, onde se 
pode pensar criar um tipo de "Scansen" ao ar livre. 
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Em segundo lugar, numerosas estagdes arqueoldgicas localizadas no ter- 

reno florestal ou coberto pelas construgées urbanas, vitais para aquela aglo- 

meracao moderna (p. ex. Aeroporto de Nampula que tapa um interessantis- 

simo complexo da fundagio de ferro do séc. VI) nao podem ser abertos sem 

prejuizos para a comunidade actual e a economia do pais. 

Em terceiro lugar a falta de meios de informagao e documentagio ade- 

quados tal como os depésitos museoldgicos, laboratérios, salas da exposi¢ao 

ou revistas que divulgam e registam o trabalho profissional dum arquedlogo, 

historiador ou museoldégo. 

Assim torna-se evidente a impossibilidade de controlar todas as estagdes 

arqueolégicas registadas, chegando até ao ponto da impossibilidade face ao 

perigo que ameaca um ntimero sempre crescente de estagdes. A necessidade 

de elaborar uma "estratégia" de protecgao torna-se cada vez mais urgente. 

Em Mogambique foram jd experimentadas varias "estratégias" da investi- 

gacio, documentacio e preservacao. Uma deles é 0 Projecto "CIPRIANA" 

(1981-94) que foi considerado como sendo o primeiro e sistematico estagio 

de pesquisa para um projecto interdisciplinar de estudo das estagdes arque- 

olégicas no norte de Mocambique. A pesquisa compreendeu o estudo de 

"modelos" da subsisténcia dos cacadores e recolectores e "padrées" (patterns) 

dos povoamentos das primeiras comunidades agro-pecudrias dentro de qua- 

tro micro-regides como unidades etno-culturais determinadas pela bio- 

geografia, solos, vegetagio, clima e recursos faunisticos. A defini¢ao correc- 

ta das micro-regides e sua sequéncia crono-estratigrafica pode permitir-nos 

poupar centenas de estacdes da destruigdo parcial ou na sua totalidade e sa- 

crific4-las em nome da ciéncia enquanto as nossas possibilidades de preser- 

vaciio das estacGes, lugares sagrados e dos achados ainda esté muito longe de 

ser satisfeita. 

No inicio a tinica "estratégia" de preservacdo do patrim6nio arqueolégico 

era a minuciosa documentacao das evidéncias arqueoldgicas recolhidas das 

123 estagdes, organizagaio de um depésito-laboratério e realizagao de trés 

escavacées fora do plano previsto, devido 4s ameagas ambientais e industri- 

ais. Neste tltimo caso podemos dizer que apesar das escavagGes de salva- 

guarda levarem 8 total destruigaéo da estagdo arqueoldgica in situ, preservam 

pelo menos os dados basicos sobre ela propria - condenada a destruigao por 

forga maior. 

O mais alto grau de complexidade do projecto CIPRIANA foi atingido 

durante a segunda fase (1987-90) dedicando-se principalmente ao levanta- 

mento sistematico para fins do Mapa Arqueoldgico de Mocambique. 

O objectivo principal desta fase era criar uma base de dados ambientais, 

estratigraficos, estado de preservacao e recolha de documentac&o sobre cada 
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estacdo, com fim de permitir o controle permanente da estacgio como um 

monumento arqueolégico ou lugar sagrado. Paralelamente 4 recolha dos 

dados e a compilagao do Mapa Arqueolégico (MAM) eram prosseguidos tra- 

balhos no campo, com prospec¢4o e escavagées tipo teste e publicados os 

respectivos relatérios. 

O método MAM consiste na elaboracio e efectivarao de cinco fichas. 

1. Dados de Recursos; 

2. Dados de Estacdes Arqueolégicas; 

3. Dados de Lugares Sagrados e de valor etnolégico; 

4. Dados de Estagées Histéricas e Arquitecténicas; 

5. Dados de estagdes Subaquaticas de Naufragio. 

Estas fichas fazem parte de um unico sistema de recuperacdo, incluindo 

valiosas categorias de informacgGdes para o controle continuo das estagdes e 

sua correcta preservacao e pesquisa. Infelizmente o sistema acima referido 

foi publicado parcialmente em 1988 e aplicado sé na provincia onde foi ela- 

borado isto €é em Nampula. 

Aconteceu assim por varios motivos: 

1. A correcta aplicacdo do sistema precisa de longos meses de estudos 

no campo fora do ambiente urbano, forma¢a4o de auxiliares e volun- 

tarios de campo, uma rede eficaz de informadores nos distritos, etc.. 

Todas estas condig6es foram realizadas graca 4 formacao do Circulo 

de Interesse de Arqueologia por Correspondéncia e recentemente o 

esforgo deles é continuado pelos voluntdrios-escuteiros que preten- 

dem ganhar a aptidao "Protector dos Monumentos Histéricos". 

2. Oenvolvimento dos alunos e voluntarios na protec¢a4o do patriménio 

hist6rico exige a divulgac4o dos objectivos da pesquisa arqueoldgi- 

ca, isto é fazer algo mais do que publicar relat6rios em inglés ou es- 

crever uma tese do doutoramento num pais distante. Em Nampula, 

apesar dos obstaculos bem conhecidos, foram desde 1985 organi- 

zadas Jornadas Arqueoldégicas pelo Centro da Investigacdo 

Arqueolégica como foi conhecido o Laboratorio Exposic¢ao na Casa 

da Cultura. Estas Jornadas foram realizadas em cooperagao com o 

Museu, Direccfo Provincial da Cultura e professores das escolas 

locais. A divulgagao das pesquisas e da necessidade do respeito pelo 

passado da Provincia foi sempre bem divulgada pela imprensa 

nacional, Radio ou TVE. Os recortes dos jornais sio surpreendente- 

mente numerosos e a eles juntam-se artigos publicados nos 

Proceedings (Actas) depois de cada conferéncia anual organizada 

pelo Projecto “Urban Origin in East Africa”. 
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A aplicagéo do registo das estagdes arqueoldgicas em sistema 

depende em grande medida da dominagao dos pacotes de gestao de 

base de dados e graficos e acessibilidade aos hardware, o que hoje 

nao constitui um grande problema. Todavia nos anos 1988-90, quan- 

do este sistema foi iniciado devia-se recorrer 4 ajuda da Universidade 

de Uppsala. 

Apesar destas "Inconveniéncias", o registo computadorizado e 

estandarizado é a Unica via para o controle efectivo, preservacdo e pesquisa 

do patriménio arqueolégico. A efectividade do trabalho de campo e a nossa 

informac4o sobre o passado cada vez mais dependera da informagao contida 

no disco duro. Isso nao significa que podemos dispensar o esfor¢o da preser- 

vacao das estagdes arqueoldgicas in situ. Ao contrario, uma bem organizada 

informacgaio arqueoldgica permite o controle periddico da sua condigao, 

diminui substancialmente o custo das futuras pesquisas e elimina as esca- 

vacGes desnecessarias, que pO6em em causa a integridade fisica dos depési- 

tos culturais que podem esperar no seu ambiente natural até quando as 

escavacoes forem algo mais sofisticadas do que a pa, a picareta, o pincel eo 

crivo e a politica sobre o patrimdnio melhor definida e aplicada. 

A descoberta, pesquisa e em seguida a conservacao, de importancia cru- 

cial para responsdveis da cultura hoje, pode ser vista diferentemente pela 

sociedade futura. Naturalmente, conservar alguns objectos deve ser 

necessario sempre, mas nao como meio de alcangar os objectivos restritos 

dos cientistas e museus, nao para realizar uma fungao especifica, util por si 

mesma. A heranga cultural e natural do passado pode ser considerada como 

matéria-prima, ou matéria semi-refinada, deixada ao dispor dos nossos con- 

temporaneos e seus sucessores, para ajuda-los a construir 0 seu proprio pro- 

jecto. As estagdes arqueoldgicas (ecomuseus), monumentos imédveis ¢ 

méveis preservados nos museus sao as ferramentas que permitem a popu- 

lagao local entender e controlar as mudangas econémicas, sociais, culturais € 

politicas. 
A pratica moderna da preservac4o tem demonstrado um crescente respeito 

pela localizagao fisica original dos objectos. Esta ocorrendo uma mudanga na 

politica de exposicio e divulgacéo, de uma abordagem orientada para 0 

objecto para uma abordagem orientada para a contextualizagao do objecto. 

Um contexto pode dotar os seus objectos de significagao e, reciprocamente, 

os objectos contribuem para uma maior significagéo do espaco que eles ocu- 

pam. Esta abordagem orientada para 0 contexto do objecto pode ser melhor 

concretizada in situ. Museus in situ, prédios histéricos, ecomuseus, grutas 

com pinturas rupestres, sio exemplos onde formas de preservac&o e comuni- 

cacao in situ, ou tao préximo quanto possivel da localizac4o fisica original, 
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sio implementadas. Neste contexto, entende-se por "patrimdnio" aquela parte 

de nosso entorno natural e cultural que consideramos digna de ser preserva- 

da para as futuras geracoes. 

Nao ha um modelo de preservacaio dos monumentos hist6ricos aceite uni- 

versalmente. A forma institucional deveria partir da andlise de necessidades 

especificas de preservac4o, pesquisa e comunicagao. Cada escolha produz o 

seu proprio modelo institucional. Se esse modelo pode ser chamado eco- 

museu, museu, scansen, etc., é de importancia secundaria. O mundo dos anos 

2000 nao necessita de um modelo padrao. Necessita de mente aberta e flexi- 

bilidade. Seria papel dos responsdveis da cultura e da ciéncia promover isso. 

NOTAS E ANEXO 
Museologia na era dos ambientes virtuais 

A noticia é quase da ultima hora. Um grupo de alunos e estudantes uni- 

versitérios todos membros do Circulo da Histéria e Arqueologia da Liga dos 

Escuteiros de Mogambique acaba de receber 0 conjunto de equipamentos que 

servird para producao de mapas, exposigdes e ambientes virtuais. 

O ambiente virtual em rede pode ser definido como um ambiente tinico 

partilhado por miiltiplos participantes que estéo ligados a esse ambiente a 

partir de sitios diferentes. Como exemplo de ambientes virtuais em rede 

temos os ambientes virtuais criados em VRML ou os ambientes virtuais 

cooperativos que usam mesas virtuais ou teatros virtuais, onde os utilizadores 

podem discutir ou trabalhar sobre um projecto comum. 

O VRML gue inicialmente permitiu a criagéo de mundos virtuais com um 

comportamento interactivo bastante limitado, possibilita agora uma maior 

interaccéo com os objectos e a introducio de som 3D, bem como video. 

Existem sensores que detectam os movimentos e acgGes do utilizador, geran- 

do eventos que podem ser transmitidos aos objectos para mudar de estado. 

Existem também sensores de tempo que permitem controlar tudo o que se 

relaciona com o tempo, desde relégios de alarme a animacées. Ha ainda a 
salientar a detecco de colisdes o que assegura que objectos sdlidos (por ex. 

paredes e muros) reajam como tal. O VRML toma-se assim numa poderosa 

ferramenta para a criacgaéo de mundos virtuais naéo-imersivos verdadeiramente 

interactivos, com recursos multimédia. 

Uma das grandes vantagens dos ambientes virtuais é permitirem aos uti- 

lizadores um leque de movimentos mais vasto que no mundo real (até se pode 
voar sem asas). No entanto, se esse mundo nfo tiver vida prépria acaba por 

ficar incompleto. Afinal o mundo real nio é composto unicamente por um 
cenario estatico. Além de ediffcios, montanhas e rochas, existe uma gama 

muito larga de formas de vida. Essas formas nao sao estaticas, tendo uma 
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dinamica muito prépria. Foi assim que surgiu a necessidade de fazer o estu- 
do da vida de modo a representd-la em ambientes virtuais. 

Um ecosistema é caracterizado pela relacio entre os seres vivos e 0 seu 
habitat. Assim sendo, a vida artificial €é um complemento aos modelos virtu- 
ais estaticos. Com a conjugacao destas duas representagdes, caminhamos a 
passos largos para o naturalismo nos ambientes virtuais. 

Vamos procurar atingir os seguintes objectivos na representagao da vida 
artificial de ecosistemas naturais: 

A apar€éncia, locomogao e comportamento das criaturas animadas devem 
ser visualmente convincentes. 
As criaturas devem ter um alto grau de autonomia, sendo esta alcancada 
com a minima intervencdo do utilizador. O nivel de autonomia das espé- 
cies animadas deve, no entanto, permitir e suportar 0 grau necessdrio de 
controle do utilizador, ou seja, o utilizador deve ser capaz de alterar as 
condi¢6es iniciais da simulagao tais como o némero e posi¢iio dos objec- 
tos m6veis e imdéveis no habitat virtual, e ainda influenciar ou direc- 
cionar os comportamentos das espécies representadas até um certo nivel. 

Na representagao da vida artificial devemos fazer diferentes aproxi- 
mag6es, consoante 0 tipo de vida que estamos a estudar (animal ou vegetal). 

Vida Vegetal 

Ao estudarmos a vida vegetal, temos em conta dois tipos de factores: 
E As plantas sao afectadas por propriedades globais do ambiente, tais 

como quantidade de luz recebida em vinte e quatro horas que influen- 
cia a floragdo, e temperaturas minimas e mdximas (influencia a taxa de 
crescimento). 

. As plantas sdo afectadas pelas propriedades locais do ambiente, tais 
como a presenca de obstdculos que influenciam o seu crescimento, a 

direcgao do crescimento das raizes, resistencia e temperatura dos varios 
niveis do solo. 

. Ha uma troca reciproca de influéncias entre as plantas e o ambiente. As 
plantas competem entre si pelo espago, nutrientes e luz disponiveis. 

Vida animal 

O estudo da vida animal obriga a ter em atenc4o mais factores. 

  

comportamento individual dos elementos de uma dada espécie. 
Aqui devemos estudar os movimentos de cada espécie, e a sua per- 

cep¢ao do ambiente envolvente. Os peixes usam a cauda e os miisculos 

posteriores para andarem, usando os misculos anteriores para virarem. 

Além disso, tém olhos e outros sensores que os ajudam no reconheci- 

230 

  

  
    

    



  

mento do que se passa 4 sua volta. Tém ainda cérebros que interpretam 

as suas percepc¢Ges e controlam as suas acc6es. 

- relagdo entre os elementos de uma dada espécie. 

No caso dos peixes, estudar se eles so peixes de cardume, peixes 

solitarios, acasalamento. 

- relagéo com os elementos de outras espécies. 

Ter em atenco o comportamento em relacao a predadores (formas dis- 

tintas de fuga em cardume), presas (a partir de que distancia se consegue 

detectar cardumes). 

- influéncia do mundo onde se encontra inserido. 

Evitar os diversos obstaculos (estéticos e dindmicos), possibilidade de 

detectar os utilizadores. 

Murrapaniwa: Exploracao do patrimonio cultural Murapaniwa Virtual 

apresenta-se como uma aposta clara no cruzamento da heranga cultural 

mocambicana com 0 universo emergente de uma sociedade da informagao 

baseada na nova linguagem do multimédia. E uma aposta com rigor cientifi- 

co assegurado, quer na exploracao de contetidos, quer no desenvolvimento da 

tecnologia, mas também uma aposta virada para o mercado. 

O espaco do patriménio construido e a sua exploracdo interactiva afigu- 

ram-se como formas ideais de conquistar novos ptblicos em areas onde o 

multimédia ganha posi¢do crescente como a educagio e o turismo cultural. 

231  





  

27.0 Museu e as Criancas: Experiéncia do Museu Nacional de Etnologia 

de Nampula 

Joao Tereia 

Rosa dos Anjos Lourenco Pilale 

Museu Nacional de Etnologia, Nampula, Mogambique 

Introducao 

O presente trabalho surge na sequéncia de convite que foi enderegado ao 

Muset para participar no V Encontro de Museus de Paises e Comunidades de 

Lingua Portuguesa e destina-se a levar aos dignissimos presentes a experién- 

cia do Muset no 4mbito da ligac&o com as criancas em particular, sem no 

entanto descurarmos as visitas gerais. 

O Museu Nacional de Etnologia, também designado por MUSET, tem a 

sua sede na Avenida Eduardo Mondlane, nimero 39, na Cidade de Nampula, 

Provincia do mesmo nome, a Norte de Mogambique. 

Criado pelo Decreto nimero 19/96, de 11 de Junho, do Conselho de 

Ministros, o MUSET constitui uma institui¢o ptiblica, sem fins lucrativos de 

cardcter cultural e cientifico, ao servigo da sociedade e do seu desenvolvi- 

mento. 

Assim, o MUSET exerce fungées de coordenagio cientifica e orientagdo 

metotolégica dentro da sua drea de especialidade em todo o territério 

nacional. 

O museu e as criancas 
O tema que nos propomos abordar, serve de sustentaculo ilustrativo sobre 

a criatividade da crianca mogambicana e do interesse sempre crescente do 

Muset sobre o desenvolvimento das habilidades infantis, a participagao da 

crianga nas actividades do Muset (como é o caso da montagem de 

exposicdes), o fabrico de brinquedos e outros objectos de arte, para além de 

outras actividades afins. 

A participagio das criangas em actividades do Muset enquadra-se no 

ambito da ligagao desta instituicao cultural 4 comunidade e, neste caso 

especifico, com as escolas, 0 que permite que as criangas vejam na pratica, 

alguma matéria leccionada apenas teoricamente. 
A recolha dos objectos confeccionados pelas criangas, é precedida de um 

contacto, para efeitos de coordenacao, com as Direcgdes das escolas previa- 
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mente seleccionadas onde se mantém também o primeiro contacto com as 

respectivas criangas, explicando-se-lhes 0 que é que se pretende. A partir 

daqui os professores de Educac4o Estética ficam responsaveis por orientar as 

criangas no seu trabalho mas sem interferir na sua vontade, isto é, sem obri- 

gar a crianga a fazer ou fabricar um objecto ou brinquedo que nao queira, ou 

melhor dito, a crianga faz o brinquedo que quiser e como ela quizer. 

Combina-se uma data em que se vai proceder a recolha. Depois da recolha é 

dada a entrada no MUSET, os objectos séo documentados para posterior pro- 

tecgao e exposicao. Esta é feita pelas prdprias criangas, orientadas por um 

funcionario do museu. 

Durante 0 processo de montagem da referida exposigao, tiram-se 

fotografias (que elas muito gostam), posteriormente, elas prdprias incluem- 

nas na exposicdo. 

O MUSET possui uma sala e respectivo equipamento nomeadamente, 

televisor e video, para a exibicgao de filmes artistico-culturais. 

Existem também filmes que retratam algumas actividades do Muset par- 

ticularmente das visitas colectivas de criangas, onde elas discutem entre si 

temas diversos relativos 4 exposic&o. A sala de video é um dos locais mais 

frequentados pelas criangas, incluindo as de rua. 

E um local de grande atracgdo publica, pelo facto de serem exibidos 

filmes sobre temas néo muito habituais nas casas normais de exibic&o de 

filmes (cines e outros) para além de que as entradas sao gratuitas. 

Ede realcar que anualmente tem havido a colaborag4o com outros sectores 

ligados sobretudo com actividades educativas. Neste contexto, durante o 

primeiro semestre do ano corrente iniciou-se um processo de formacio de pro- 

fessores em exercicio na tematica de planificacgfo e execugao de visitas de 

estudo, tendo como base as exposigGes patentes no Muset, bem assim o meio 

local, isto é, circunvizinho das respectivas escolas. Esta actividade foi possi- 

vel gracas a colaborac4o com o Projecto OSUWELA, em funcionamento no 

Centro de Formacao de Professores do Marrere. Podemos ainda afirmar que 0 

material produzido na sequéncia desta colaborag4o, trouxe resultados posi- 

tivos tanto no aumento de numero de visitantes ao Muset como em relag4o aos 

espectadores da sala de sessdes de video, entre outras vantagens inerentes. 

Conclusao 
O trabalho com as criangas deve ser uma acco continua para permitir 0 

conhecimento integral dos objectos expostos e o seu valor cultural. Por outro 

lado, merece uma atencdo particular a exploracgdo das habilidades infantis e 
da criatividade. 

  

    



  

UMA VISITA AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA 

  

EAEXPOSICAG 
MOGAMBIQUE: TRADIGOES CULTURAIS 

 



   

  

INTRODUCAO 
O Museu Nacional de Etnologia de Nampula constitui um recurso educativo de valor inestimavel. Para os educadores, - professores e alunos, em particular do Ensino Primario, ele revela-se como b ilustrativo do estudo da 
Hist6ria, Cultura e Tradigdes de Mogambique. 

  

Esta visita ao Museu Nacional de Etnologia de Nampula é resultado duma colaboragSo entre o Museu e o Centro de Formag&o de Professores Primérios - Projecto OSUWELA. O objectivo do passeio é Iver a crianga acti num 
processo de- procurar, seleccionar e analisar as informagSes ao visita as exposig5es do Museu. E através deste 
processo que a crianca pode fazer uma reconstrugdo imaginativa e de iver um ido do entendi 1to do seu 
Passado. Mais imporiante, 6 assim que a crianca pode compreender a influéncia do Passado no presente e no futuro do 
seu pais. 

  

  

A visita também demonstra 0 potencial de recursos locais para ensino-aprendizagem de Ciéncias Socias e outras 
disciplinas. Podem-se planear outras visitas focalizadas em outros recursos locais, tais como um passeio ao mercado, ou 
a praia, ou a floresta. O que 6 importante 6 reconhecer que o meio local fornece uma fiqueza de fontes que devem ser 
sempre aproveitados pelas escolas. 

Compilado por: 
Eugénio M. Samule, Rosa dos Anjos Lourengo Pilaie, 

Manuel Antonio da Silva, 
Inés da Silva, Paulino Essiaca, 

Joao Tereia, Femando Alexandre, Mary Hooker. 
Desenhos por: 

Rui Tauancha, Silva Alfonso Mahamudo, Bernado Liethez. 
Supervisao Ciéntifica: 

Ora. Alda Casta, Ulla Rosenquist, Raul Carvalho, Mary Hooker. 

Adequado a criancas das 3*, 4" 6 5* classes 

MAPA BA VISITA A EXPOSICAG 
MOCAMBIQUE: TRABIGOES CULTURAIS 

  

    
  

        

  

    
   



    

   
PASSEIO AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA 
Abril 2000 

Vais precisar Um cadermo, uma caneta ou um lapis 

is coisa: ji Lapis de cor 

A ENTRADA DO MUSEU 

Em que dias o museu esta aberto ao piiblico 

    

  

As horas de abertura sao 
  

Que dia o museu esta encerrado? 
  

  

Trés coisas para lembrar quando visitares um museu: 

    [__Trabatha sem barulho | [ Observa | 
  
[ Toca quando for autorizado 

  

Ca OWEHA 
Cea oF 

<D) (<< 

© MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA, CFPP-OSUWELA, 

PASSEIO AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA. 
Abril 2000 

A 
ai | 
‘oo cco 

Entramos na sala 1, MOCAMBIQUE: TRADICOES CULTURAIS, ao lado esquerdo. 

  

1PURO Painel sobre Sociedades de Cac¢a e Colecta 
f Faz um desenho representando homens primitivos 

ae
 

OLEPA 

  

  

>! 1. O que é que os homens tém nas maos? 
  

2. Para que servem? 
  

3. Os Instrumentos de caga e colecta sdo feitos de que material? 

4. Porque achas que sAo feitos desse material? 
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PASSEIO AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA. 
Abril 2000 

Painel sobre Aaricultura, Metalurgia ¢ Olaria —— 

1. No lado direito dos expositores painel observa os instrumentos de olaria. Os. 

pedacinhos espathados s4o partes de que objecto? 

2. Quem normaimente fabrica estes objectos? 

     
  

  

3..Nos expositores do meio observa as ferramentas do ferreiro. O que 6 que faziam 
com estas ferramentas? 
  

  

Ferramenta Nome Utilidade 
  

£ 4. Procura 0 nome e discute a utilidade das ferramentas desenhadas na tabela: 

Q i 

     OTOGOSSA 

    

    

    

   

  

() r 
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Abril 2000 

Painel sobre Colecta, Caca com Armadilhas e Pesca 

1, Observa os varios objectos expostos. Classifica os instrumentos de apanha:    
  

  

Desenha um instrumento 
para apanhar: 

¢ 
Descreve como é que funciona o — 

  

  

   Ratos 

  

Aves 

Cn
) 

2
0
0
 

  

* 
~6
20
 

e
y
 

t
a
e
 

s
 

9°
 

Peixe 

  

WUPUWELA 
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Pr.SSEIO AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA 

Abril 2000 

Painel sobre Caca e Guerra 
1. pesame a ponta metaélica duma das langas fixadas no painel: 
  

OLEPA 

      
2. Aponta da langa assemelha-se a que figura geométrica? 

  

3. Porque achas que foi fabricada desta forma? 
  

  

4. Nomeia algumas guerras na histéria de Mogambique em que foram usados 
instrumentos como os que est4o no painel: 

WUPUWELA 
  

  

5. Diz os nomes de dois herés que utilizaram estes instrumentos tars 
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Abril 2000 

  

Painel sobre Tran: e Conservacao de Alimen 

4. Observa os varios objectos. Que tipo de material foi usado na fabricagao dos a 

  objectos para transportar e conservar alimentos? O 

2. Desenha neste quadro objectos que aches apropriados para conservar: 
  

i) 
Uf) 

Agua Y 

y f a oTOCOss/ 

a 
Comida preparada 

  

  

      OTCHOKIHA 
  

3. Como é que achas que as pessoas guardavam arroz ou feijao para um ano ou 

tp ao 

mais, por forma a nao estragar os alimentos? 
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PASSEIO AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA. 
Abril 2000 

* 

Painel sobre Preparacdo dos alimentos e bebidas an 

1. Discutam quais dos utensilios deste painel s&o utilizados para preparar ou 
{| cozinhar os alimentos e bebidas nomeados na coluna a esquerda: 
  

bebidas 
Alimentos e Utensilios 

  

“Shima” 

  

a 

® 
es 
v Arroz 

  ap S 
  

OTCHOKIMA | “otheke" ou       
  

2. Quais desses utensilios ainda usamos hoje nas nossas casas? 
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Painel sobre Jogos, Passatempos e Fumo 

1PURO 1. Procura trés jogos nos expositores e dé a cada um deles o seu nome (em 
Portugués ou em Makua): 

Desenho do jogo Nome do jogo 

OWEHA 

ae all 

<D) (<< 

WUPUWELA 

@ 2. Quem, normalmente praticava os jogos expostos? 

Porqué? 
  Oo 

&y S 3. Porque se aconselha hoje as pessoas a nao fumar? 
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PASSEIO AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA. 

‘Abril 2000 

Painel sobre Instrumentos de Musica, Danca e Adornos 
1. Faz uma ligagao com linhas entre os instrumentos e adornos que vais desenhar 

e 0 material de fabricagao destes instrumentos: 

Desenhar um Material de fabricagao: 
instrumento ou adoro para: pele 

  

BY 
  

tocar penas 

pélos 

madeira 
  

  

cordas 
SA usar na cabeca proces sects 

arame 
- 

latas 
  

  

usarnacintura | frutos (secos) 

ke capim 

  

cabacga 

  borracha 
  

usar nas pernas canaries 

pedrinhas es,     
  

    
  

MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA, CFPP-OSUWELA. 

veep ‘AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA 

Painel sobre Iniciacgao 

Discussao 
IPURO. 1. Uma pessoa que passa por ritos de iniciac&o, na sociedade tradicional, é 

considerada capaz de realizar quais determinadas actividades. Indica quais: 

  

  

  

MCHIOLKIRIA 

a 

> 
a v 

2. Uma - que n&o passou pelos ritos de iniciagao é considerada (assinale 

| com X): ; 

aduita crianga 
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PASSEIO AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA. 
Abril 2000 

Painel sobre Rituais e Ceriménias 

IPURO 1. A pessoa que cura doengas usando meios tradicionais chama-se: 

  

  

enfermeiro curandeiro| agricultor 

                    

2. Para que servem os amuletos? 
  

  

  

OTCH OKI WA 3. Discutam as diferengas entre as formas de praticar medicina no hospital e na 
sociedade tradicional: 

  

  

      
  

No hospital Na sociedade tradicional 

x¢ G 4 

{ 

3 

= 

aoe femme fees | 
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PASSEIO AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA. 
Abril 2000 

Painel sobre Simbolos do Poder i 

  

NI ( PURO 1. A quem pertencem os instrumentos do poder expostos no painel ? ‘ 

if 
  

2. Desenha a cadeira do rei ou chefe (mwene) e o banco da rainha ou conselheira 
OLEPA (piamwene) 
  

wy
 

  
  

3. Discutam quais eram as tarefas do rei ou chefe na comunidade e a seguir 

escrevem: 
  

4. Como achas que o rei ou chefe convocava reuniées na comunidade? 
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PASSEIO AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA 

‘Abril 2000 

Painel sobre Tatuagem 

Rupee 4, Viste alguma vez uma pessoa com tatuagens?   

2. Desenha na cara desta pessoa abaixo, um tipo de tatuagem tradicional que 
conhegas: fae 
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Abril 2000 

| Painel sobre Mobilia 

NIPYRO Desenha es peas de mobilidrio usadas: 

  

  

  

  

ek Pelos homens:   
| OLEPA       

Que pecas de mobilidrio que vés expostas existem na tua casa?, 
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PASSEIO AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA. 
Abnil 2000 

  

Painel sobre a Vida Moderna 

N (PURO a 7agio 

) & a 

WUPUWELA Apaneia 
O balde 

    
A aspirina 

  

O livro 

A escova — 

Achas que estes objectos foram utilizados pelos nossos antepassados? 

Porqué? 
  

  

Onde podem ser adquiridos estes objectos? 
  

  

‘© MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA, CFPP-OSUWELA 

PASSEIO AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA 
Abril 2000 

CONCLUSAO 
A visita ao museu permitiu-te verificar que os nossos antepassados, na sua vida 
diaria, aproveitavam os seguintes recursos naturais: as plantas, o barro, o ferro, os 

NIPURO animais. A partir do desenho de plantas, diz algumas maneiras como os 
4 5 antepassados aproveitavam cada uma destas partes: 

  

Fruto 

  

Folhas 

  

Flores 

  

Caule 

  

  

lees 35 Casca 

5 fs —e = OTCHO Discute como devem ser conservadas e protegidas as plantas. = 
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PASSEIO AO MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA DE NAMPULA 

‘Abril 2000 

Ja completaste a visita 4 Exposi¢ao Mogambique: 
Tradigées Culturais 

Parabéns! 

  

Diz a um amigo ou uma amiga trés coisas que 
aprendeste hoje. 

  

Gostaste do passeio? 

    

  

            
Sim Nao 

  

Explica porqué. 
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28.Criacdo de um Museu de Escravatura em Mocambique - Fundamentos 

e perspectivas de uma proposta 

Janudrio Mutaquiha 

Universidade Pedagégica, Maputo, Mogambique 

Em 1993, durante os trabalhos da 27* Conferéncia da UNESCO realizada 

na Sede desta Organizacio em Paris, o Haiti e alguns pafses africanos apre- 

sentaram aos delegados 4 Conferéncia uma proposta de resolugao advogando 

a necessidade da criacio, sob a égide e direccio cientffica da propria 

UNESCO, de um projecto que os proponentes designaram de «A Rota do 

Escravo». 

Uma andlise cuidada e atenta de cada uma das palavras que prefiguram o 

titulo do projecto mostra claramente como o conceito subjacente 4 palavra 

«Rota» procura traduzir, no s6 a dinamica do movimento dos povos como, 

igualmente e em simultaneo, a dinamica do movimento das civilizag6es e das 

culturas enquanto a palavra «Escravo» se refere de forma precisa e explicita 

ao trafico de escravos negros no oceano {Indico e no Mediterraneo e nao, de 

- Maneira vaga e genérica, ao fendmeno universal da escravatura. 

A proposta de resolugao apresentada mereceu a aprovagaéo unanime dos 

Estados Membros tendo, no final da Conferéncia, ficado consignada no livro 

das Resolucdes com o numero 27C/3.13. 

Um ano mais tarde, em Setembro de 1994, o projecto foi oficialmente 

lancado no final da primeira reuniao do comité cientffico internacional cria- 

do para o efeito, na cidade de Ouidah, Benin, uma das mais antigas placas 

girat6rias do comércio negreiro no Golfo da Guiné. 

Os objectivos fundamentais do projecto «A Rota do Escravo» resultam do 

reconhecimento por parte de Estados Membros da UNESCO de que o trafi- 

co negreiro de escravos que, durante mais de 400 anos, alimentou a avidez e 

a concupiscéncia de homens e economias da €poca, nunca fora objecto de um 

tratamento adequado pelas partes envolvidas no negécio. Seja por con- 

veniéncia moral e ética por parte dos paises promotores do negécio, seja por 

apatia ou falta de iniciativa por parte dos paises vitimas, seja por cumplici- 

dade cémoda dos paises beneficidrios, 0 comércio de escravos negros con- 

tinuava adormecido no siléncio suicida de todos. 
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A UNESCO decidiu quebrar esse sil€ncio encarnando o principio de que 
aquele que pratica um crime torna-se duplamente criminoso: em primeiro 
lugar pelo crime mesmo que comete e, em segundo lugar, o que é mais grave 
ainda, quando consente calar o crime cometido. 

Quebrar o siléncio sobre "o comércio de escravos negros no oceano {ndi- 
co e no Mediterraneo, suas causas profundas, suas formas e modalidades de 
realizacdo através de uma investigacio cientffica constitui o primeiro objec- 
tivo do projecto «A Rota do Escravo». O segundo objectivo do projecto con- 
siste em trazer 4 luz e ao conhecimento de todos, de maneira objectiva, as 
consequéncias do trafico, nomeadamente "as interacgdes entre todos os 
povos envolvidos da Europa, da Africa, das Américas e Caraibas". 

E na busca e defesa destes objectivos por um lado, de cardcter moral e, por 
outro lado, de natureza cientifica, que se impde as sociedades hoje e aos 
Estados Membros da grande familia da UNESCO a necessidade de se fi- 
liarem no projecto devendo empenhar-se com os meios e capacidades 
humanas e materiais ao seu alcance para levarem a cabo o estudo e andlise 
cientifica do nefasto fendmeno da escravatura. 

Através desse trabalho cientifico todos prestario um contributo ines- 
timavel para que as novas geracées ndo permitam nunca que fendmenos 
semelhantes possam repetir-se no futuro. 

O trabalho e o empenho dos Estados Membros da UNESCO neste pro- 
jecto devera ser direccionado no sentido de uma permanente educacio das 
sociedades. Educacao através da producao de textos e outros materiais a 
serem integrados em manuais de educacio e ensino. Educagao igualmente 
através de outras formas, entre as quais se inscrevem os museus. 

O Museu da Escravatura em Mocambique 
Assumindo todos nés que o conhecimento do passado histérico de um 

povo constitui uma importante base para o processo de desenvolvimento e 
progresso desse povo e que nesse processo os museus, de uma forma geral, 
desempenham o papel de meméria colectiva dos povos nas diferentes esferas 
de manifestagao da sua vida, nao parece que se possa considerar de uma here- 
sia afirmar que em Mogambique se regista um vazio absoluto de uma 
mem6ria colectiva relativamente ao periodo da escravatura. 

Salvo opiniao contraria de técnicos, especialistas e responsdveis que tra- 
balham nos museus, em nenhum museu do nosso pais se encontram espagos 
especificamente reservados a exposigées relativas ao tempo da escravatura 
em Mogambique. 

A presente comunicagao nao tem por objectivo tratar da escravatura na 
sua perspectiva histérica, das caracteristicas e formas que ela assumiu em 
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Mogambique nem ainda das suas caracteristicas e repercussdes, que todos 

nos acreditamos, se prolongam no tempo até aos nossos dias. Essa é, sem 

divida alguma, tarefa de especialistas e investigadores na 4rea. A comuni- 

cagao que propomos aqui pretende ser uma modesta contribuicfo para uma 

reflexaéo em conjunto sobre a necessidade, importancia e pertinéncia neste 

momento da criagdo de um museu de escravatura em Mocgambique. 

A ideia da criagéo de um museu de escravatura em Mocambique consti- 

tui, em nossa opiniao, um aliciante desafio 4 capacidade intelectual dos estu- 

diosos e investigadores do passado histérico desta terra e do seu povo para 

reescrever em forma de representagio museoldgica a histéria sobre um perio- 

do que, ao mesmo tempo que se lhe reconhece a horribilidade e tenebrosi- 

dade, é simultaneamente ainda mal conhecido. 

No quadro do projecto e 4 semelhanga de outros paises que também par- 

ticipam nele, Mogambique constituiu j4 um Comité Nacional para a «A Rota 

do Escravo». O trabalho desenvolvido por este Comité é ainda incipiente mas 

produziu ja algumas reflexGes que apontam para algumas conclusdes e 

recomendacées: 

Em primeiro lugar, Mogambique foi um importante palco do negécio 

negreiro de escravos com incidéncia mais acentuada a partir da segunda 

metade do séc. XVIII tendo-se prolongado praticamente até ao séc. XX. A 

extensao no tempo, a violéncia e a intensidade que caracterizaram 0 comér- 

cio, provocaram profundas alteragdes no tecido socio-econédmico de 

Mogambique que também se prolongam no tempo até aos nossos dias. 

Malgrado a constatagao desta realidade, ainda nado sao visiveis nem bem 

definidos os meios e mecanismos que permitam preservar e transmitir a 

histéria deste passado as novas geragoes. 

No Sistema Nacional de Educag&o embora 0 tema sobre a escravatura seja 

abordado ao nivel da 6° , 9° e 12? classes, os contetidos programaticos care- 

cem ainda de muito trabalho de estudo e investigagao para que eles possam 

reflectir com clareza e profundidade a realidade desse passado. Os textos que 

figuram nos manuais escolares raramente sio acompanhados de fotografias, 

gravuras, ilustrag¢des ou mapas e quando o sido, as gravuras, fotografias e ilus- 

tragdes nao representam a realidade e 0 contexto mogambicanos. 

Ao nivel dos museus, que constitui 0 tema central desta comunicacio, a 

auséncia de informac4o e material de informagao sobre a escravatura é ainda 

mais acentuada. 

Resulta deste facto que o langamento do projecto transatlantico «A Rota 

do Escravo» pela UNESCO, 0 convite dirigido aos Estados Membros para se 

envolverem no projecto activamente e a realizacgio do presente Seminario 

sobre museus constituem oportunidades singulares para Mocgambique 
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   comegar a reflectir mais profundamente sobre as suas caréncias e necessi- 

dades em volta do passado da escravatura no pais, incluindo a necessidade da 

criacgio de um museu de Escravatura em Mocambique. 

O museu que aqui se propée criar nao deve ser entendido em termos clas- 

sicos de construcio ou identificagéo de um edificio majestoso especifica- 

mente destinado para esse efeito, com enormes espagos e compartimentos e 

empregando uma pluralidade infinita de funciondrios. O conceito de museu 

que se preconiza aqui é muito bem mais simples que isso. E, acima de tudo 

e sobretudo, espago ou espacos simples destinados a exposi¢des sobre a 

tematica da escravatura mesmo que esse espaco ou espacos se situem no inte- 

rior de museus ja existentes no pais. 

A grande questéo que deve ser objecto de discussdo e analise neste 

momento é sobre que material 4 volta da escravatura deve ser seleccionado 

para ser exposto nesses espacos, material que testemunhe de forma clara e 

visivel a hist6ria da escravatura em Mogambique. E na esteira deste pensa- 

mento e com base no conhecimento da realidade de pratica de escravatura em 

Mogambique que o Comité Nacional da «A Rota do Escravo» avanga com a 

proposta de trés locais para constituir em nticleos do museu da escravatura 

em Mogcambique, nomeadamente: Inhambane, Ilha de Mogambique e Ibo. O 

objectivo da proposta é claro. Por um lado, a proposta pretende consagrar de 

forma clara e inequivoca os locais que no passado constituiram os centros 

nevralgicos do negécio de escravos em Mocambique. Por outro lado, ela visa 

também proporcionar a cria¢do de nticleos do museu da escravatura em dife- 

rentes pontos do pais. 

Analisadas varias propostas sobre a possibilidade de em cada um dos trés 

locais previamente identificados encontrar edificios que pudessem acolher o 

museu e tendo em conta as dificuldades que a UNESCO tem para financiar 

projectos de reconstrugiio de edificios, é parecer do Comité Nacional que 0 

mais importante de tudo é identificar espacgos apropriados em cada um daque- 

les locais, nomeadamente: no museu de Inhambane, no museu do palacio de 

S. Paulo, na Ilha de Mogambique, e na Fortaleza da Ilha do Ibo. 

Para além de menos moroso e menos dispendioso, este exercicio garante, 

a partida, que se assegure o funcionamento dos nicleos do museu da escra- 

vatura sem que para 0 efeito seja necessario o recrutamento de novo elenco 

de pessoal para velar pelo funcionamento dos nucleos do museu. 

Fica assim lancada a proposta como um desafio as autoridades compe- 

tentes nesta 4rea com a convicgao de que a avangar-se no sentido da con- 

cretizacgio da presente proposta estaremos todos a contribuir para um dos 

grandes objectivos da UNESCO e do projecto «A Rota do Escravo» por um 
lado e, por outro lado, para o estudo e aprofundamento do conhecimento de 
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um dos periodos mais significativos da histéria de Mocambique e a preser- 
vagao da mem6ria desse passado com a finalidade de que tal como preconiza 
a UNESCO, conhecendo mais profundamente esse passado, estaremos a criar 
condigdes para que fendmenos semelhantes se néo venham a repetir no 
futuro. 

A UNESCO esté interessada em dar 0 apoio necessdrio a esta iniciativa se 
houver também interesse e vontade por parte das autoridades competentes em 
levar avante acgdes que visem efectivamente a criacio de um museu de 
escravatura em Mocambique. 
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29.0 que é 0 Museu Central das Forgas Armadas? * 

Silvestre Antonio Francisco 

Museu Central das Forgas Armadas, Luanda, Angola 

Fundada em 1575 por Paulo Dias de Novais, primeiro Governador 

Colonial Portugués em Angola (1575-1589), a Fortaleza de S. Miguel 

constitui nao s6 o gérmen histérico da cidade de Luanda e 0 posto avangado 

para a ocupac¢ao e conquista de Angola, mas também o simbolo do poder 

politico, militar e cultural que, desde ha varios séculos, vem sendo utilizado 

para os mais variados servigos do Estado, quer na época colonial, como 

depois da Independéncia Nacional. 

De 1641 a 1648 os Holandeses ocuparam-na e designaram de Porto de 

Amistardan. 

De 1876 a 1938 a Fortaleza serviu de instalagdes do Depdsito de 

Degredados. De 1938 a 1961, serviu de instalagdes do Museu de Angola, 

criado pela Portaria n.° 6, de 8 de Setembro de 1938, do Arquivo Histérico e 

da Biblioteca Nacional. 

A Fortaleza é Monumento Nacional desde 1938, classificado pela Portaria 

n.° 2.837, de 2 de Dezembro. Depois do inicio da Luta Armada, a 4 de 

Fevereiro de 1961, a Fortaleza foi novamente ocupada pelos militares contra 

as forcas nacionalistas que lutavam pela Independéncia de Angola (1961- 

1975). 
Apés a Independéncia de Angola, a Fortaleza albergou o Estado-Maior 

General da das FAPLA (1975-1978). 

Por tiltimo, desde 1978 a esta parte, a Fortaleza é 0 local onde funciona o 

Museu Central das Forgas Armadas. 

A Fortaleza é, pois, o simbolo da colonizagéo em Angola e de cruzamen- 

to de duas culturas: angolana e portuguesa. 

Ao realcar as.razGes da instalagao do Museu Militar na Fortaleza, o entao 

Ministro Carlos Rocha Dildélwa, presidente do acto da inauguragao do museu, 

z afirmou: 

ihn. "A Nacio Angolana deve felicitar-se por ter cedido uma obra tao importante 

como esta Fortaleza para Museu das Forgas Armadas. Por outro lado, tem 

* Comunicagao apresentada apenas por escrito ao V Encontro. 
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   cardcter simbdélico o facto de uma fortaleza colonial, que foi reduto do Exército 

colonial, se ter transformado no Museu das Forgas Armadas do povo." 

Em nosso entender, a clareza desta afirmacao dispensa comentarios, 

porque permite constatar sem equivocos 0 motivo fundamental que determi- 

nou a instalagéo do Museu na Fortaleza de S. Miguel. 

O Museu Central das Forgas Armadas (1978-2000) 

Apés a proclamagio da Independéncia Nacional, a 11 de Novembro de 

1975, a filosofia adoptada no dominio da cultura angolana preconizou: 

- a nacionalizacao do Patrimdénio Histérico Cultural, através do Decreto 

80/76, de 3 de Setembro; 

- a extingio do Museu de Angola, porque este reflectia os aspectos cul- 

turais inerentes 4 colonizagio em detrimento da cultura nacional; 

- a criacao de outros museus que evidenciassem a cultura angolana, entre 

os quais o Museu Central das Forgas Armadas. 

A criacgio do Museu Nacional das Forgas Armadas, a 31 de Julho de 1978, 

foi integrado no sistema museolégico nacional em obediéncia ao principio 

entdo adoptado - e ainda em vigéncia - segundo o qual a Hist6ria Militar é 

concomitantemente um elo indispensdvel de patriménio histérico-cultural e 

de identidade nacional, na medida em que constitui um valioso contributo 

para a Histéria de Angola, desde os tempos mais remotos aos nossos dias. 

A ideia da constituicéo do Museu resultou do consenso entre o Ministério 

da Defesa e o Estado Maior General das FAPLA, em concordancia com o 

Conselho Nacional da Cultura. 

Tendo em conta estes factos, e para dignificar a efeméride, a inaugurag4o 

do Museu foi a mais alta solenidade enquadrada na comemoracio do 4° 

Aniversario das FAPLA, entao Exército da Primeira Republica. 

Contudo, a tentativa de elucidar o tema torna indispensavel indicar o que 

€ o Museu Central das Forgas Armadas. 

Todavia, a defini¢fo de um museu varia, nao sé de acordo com a €poca e 

0 contexto politico que determinou a sua criagéo, mas sobretudo com a dis- 

ciplina a que corresponde. Na Antiguidade, os Egipcios consideravam o 

"Museu como 0 reftigio donde se acumulam os elementos dispares da cultura 

hereditdria e o lugar donde se cura a alma". Alguns autores consideram o 

museu como "Santuédrio privilegiado da Cultura dos povos". 

A clareza destas afirmagées dispensa comentarios, pois convergem com 

os objectivos da realizacgio deste V Encontro de Museus de Paises e 

Comunidades de Lingua Portuguesa. 

No que tange ao Museu das Forgas Armadas, Dilélwa considerou-o de 

uma aula viva onde todos sféo chamados a contribuir para que os vastos sec- 
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tores e os longos periodos da luta estejam amplamente representados". 
Na mesma linha de pensamento, o Comandante Iko Correia, ao funda- 

mentar os objectivos que nortearam a criagéo do Museu, depositou no livro 
de honra a memé6ria seguinte: 

"Para que os Oficiais, Sargentos e Soldados das FAPLA, as geracGes vin- 
douras possam instruir-se sobre 0 alto patriotismo e coragem, os sacrificios 
que ao longo dos séculos o nosso povo ofereceu para poder ser livre, foi cri- 
ado este Museu." 

Este é, de facto, 0 objectivo fundamental do nosso Museu. 

Assim, 0 Museu Central das Forgas Armadas é um museu histérico e cul- 
tural, de caracter publico, dedicado 4 recolha, conservagdo, investigagiio e 
divulgagdo do acervo museoldgico-militar, visando a educacio cultural e 
patridtica do povo angolano e, em especial, dos militares. 

O acervo do Museu estd estimado em 6.362 pecas diversas, das quais 
cerca de 380 em exposi¢do. Este acervo é constituido por pecas do antigo 
Museu de Angola, da luta de libertac&o e dos conflitos posteriores. 

De 1978 a 1992, o Museu teve um percurso brilhante, consubstanciado 
nao s6 pelo reconhecimento da sua actividade a nivel interno e externo, mas 
também pelo nimero da populacio e das personalidades politicas que o vi- 
sitaram neste periodo. 

Porém, apesar de ter vinte e dois anos de existéncia, o Museu tem apenas 

dezoito anos de trabalho efectivo, perfodo durante 0 qual recebeu cerca de 

465.022 visitantes, dos quais 40.822 nos tiltimos quatro anos, isto 6, de 

Outubro de 1996 a Junho de 2000, o que, no total, corresponde a uma média 

anual de 25.834. 

Durante o periodo de Agosto de 1992 a Setembro de 1996, o Museu teve 

uma inactividade total porque, como sempre, a Fortaleza tinha sido uma vez 

mais solicitada a contribuir para a defesa dos interesses mais nobres da 

Nac&o. Em consequéncia desta interrupgao, nos ultimos tempos o Museu 

atravessa varias dificuldades concernentes sobretudo a falta de recursos 

financeiros nao sé para a sua reabilitagao, mas também para assegurar o fun- 

cionamento adequado da actividade museolégica. 

Entretanto, nado obstante a situacao atrds referida, de Outubro de 1996 a 

esta parte, tém sido desenvolvidas algumas actividades de car4cter muse- 
oldgico, tais como: 

- realizagdo de treze Exposicdes, sendo trés permanentes, quatro tem- 

porarias e seis designadas por "Pega do Més". 

Tais exposigdes caracterizadas como "Guerrilha Museolédgica" visam 

essencialmente cativar a atencdo da sociedade e das autoridades competentes 

no sentido de, tao cedo quanto possivel, seja vista a reabilitagdéo do Museu. 
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   Fruto desta actividade, o interesse da sociedade em visitar o Museu tem 

estado a crescer. Prova disso é 0 facto de, no primeiro semestre deste ano, se 

ter registado 14.500 visitantes contra 4.729 visitantes no mesmo periodo do 

ano transacto. 
Da parte das autoridades competentes também ha sinais que indicam a 

reabilitagéo do Museu nos préximos tempos. 

Por outro lado, convém pois referir que a maior vantagem do Museu con- 

siste no facto de funcionar na Fortaleza de S. Miguel, a qual, devido ao seu 

excelente posicionamento geografico, constitui o maior atractivo turistico da 

cidade de Luanda, com realce para os encalmados. Considerando este 

aspecto, foi elaborado, em 1997, um _ projecto designado por 

“Aproveitamento Museoldgico e Turistico da Fortaleza de S. Miguel", desti- 
nado a captar fundos pecuniarios para suportar algumas despesas relativas 4 

manuten¢ao do Museu. 
A implementagao do projecto tera inicio logo apéds o restauro das insta- 

lagdes. 

Importara ainda indicar que, apesar de estar inscrito no Conselho 

Internacional de Museus (ICOM), desde Abril de 1999, sob 0 n.° 29792, o 

Museu nao tem intercambios e/ou troca de experiéncia com outros museus da 

mesma especialidade. Pelo que, tendo em conta os objectivos fulcrais deste 

Encontro, o Museu Central das Forgas Armadas coloca-se a disposigéo de 

outros museus que, com ele, desejem colaborar neste dominio. 

Portanto, o Museu Central das Forgas Armadas é um dos quatro Museus 

Nacionais do pais; retine reliquias do patriménio histérico comum as nag6es 

angolana e portuguesa. Foi criado para perpetuar o legado histérico-patristi- 

co dos nossos ancestrais, com énfase para a geracfio da luta pela 

Independéncia Nacional. 

A sua especificidade consiste na preservacao da memoria militar e na 

dupla dependéncia: 

- metodologicamente, depende do Instituto Nacional do Patriménio 

Cultural do Ministério da Educacfo e Cultura; 

- administrativa e financeiramente, depende do Estado Maior das Forgas 

Armadas Angolanas. 

Os trabalhadores deste museu estéo profundamente preocupados com o 

estado do acervo museoldégico.Tais preocupagdes enquadram-se no pensa- 

mento de Potter, segundo o qual "nao se trata de adorar 0 acervo, mas pensar 

sobre ele". 

Perspectivas: a indicagaéo destas e sua respectiva materializagaéo depen- 

der&o certamente da reabilitag&io do Museu. Dai que nao haja necessidade de 

serem mencionadas antecipadamente. 
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IV 

RECOMENDACOES DO V ENCONTRO 

Os participantes do V Encontro aprovaram as seguintes recomendacoes: 

iis 

Of 

10 - 

Necessidade de promover o estreitamento de contactos entre os 

Museus e Universidades no sentido de proporcionar um melhor 

desempenho dos Museus. 

Necessidade de reforcar os quadros de pessoal dos Museus e a for- 

mac¢ao em Museologia para os profissionais de Museus com especial 

alcance para os que trabalham em colecgées publicas. 

Reforcgo da cooperac¢ao entre paises com colecgdes de origem reci- 

proca no que se refere 4 documentagdo, conservacdo, restauro e 

divulgacdo. 

Elaboragao de projectos que déem continuidade as propostas relati- 

vas a organizacao de exposig6es itinerantes entre os varios paises e 

comunidades representados neste Encontro. 

Interesse em mais profissionais africanos se tornarem membros do 

ICOM, beneficiando das condig6es e vantagens existentes. 

Necessidade de uma intervencfo urgente das organizacées interna- 

cionais (Unesco e ICOM), de outras instituigdes e organismos de 

vocacio cultural e dos governos de pafses de lingua portuguesa, no 

sentido de divulgar a situagao de destruigdo em que se encontra o 

Museu Etnografico Nacional da Guiné-Bissau e de providenciar todo 

0 apoio para o recomeco das suas actividades. 

Realizar o préximo Encontro em Angola, considerando o principio 

da rotatividade que tem orientado a realizagao destes Encontros. 

Reforcar a cooperagao entre museus e profissionais de museus nos 

varios fora regionais e internacionais de modo a ultrapassar as bar- 

reiras linguisticas actualmente existentes. 

Dar maior apoio a preservagao do patrimonio cultural e natural e aos 

museus, por parte das entidades responsaveis. 

Realizar acgdes visando uma maior educac4o e sensibilidade, por 

parte dos cidadaos, para a preservagao do patriménio. 
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ANEXO 

Breve noticia sobre museus em Angola 

Fernando Batalha 
Arquitecto; Vogal da Comissio dos Monumentos Nacionais de Angola e responsdvel pela 

preservacéo dos Monumentos Classificados, entre 1960 e 1975. 

Nao se dispondo em Portugal de elementos para descrever a actividade muse- 

olégica completa em Angola, nem para fazer a cobertura em todo o pais, relata- 

se a seguir 0 que, de momento, é possivel apurar com os escassos meios aqui 
disponiveis. 

Mencionam-se em primeiro lugar as actividades museolégicas em Luanda e 

no Dundo (Lunda Norte), por serem as mais importantes e as mais antigas. 

Seguidamente, referem-se as de outras cidades e, depois, as de diversas locali- 

dades de menor importancia urbana. 

LUANDA 
1° Museu 

Foi oficialmente criado um Museu, com Biblioteca anexa, em meados do 

século XIX. Era consagrado, especialmente, as produgGes naturais de Angola de 

entaéo. Ainda é desconhecida a sua histéria. Caiu no olvido. 

2° (?) Museu 

Foi criado no principio do século XX. Foi inaugurado em 1907 pelo Principe 

Real D. Luis Filipe, aquando da sua visita a Angola. Estava instalado no edificio 

do Observatério Astronémico e Meteorolégico. Exibia amostras das producgdes 

agricolas e industriais, peles de animais, artefactos, etc.. Em 1938 ja nao era co- 

nhecido. Caiu no esquecimento. 

Museu de Angola 

Foi criado oficialmente, por portaria ministerial, em 1938. J4 anteriormente 
vinham sendo recolhidos numerosos objectos, alguns dos quais estiveram reco- 

Ihidos nas arcarias da-Igreja da Nazaré. Depois 0 nticleo museoldgico foi insta- 
lado num edificio antigo, préximo da Imprensa Nacional, onde permaneceu até ir 

para a Fortaleza de S. Miguel. Este Monumento Nacional fora destinado em 1938 
para a instalagao definitiva do Museu, para o que foi devidamente restaurado. O 

Museu ficou dependente do Governo Geral de Angola, que nomeou uma 

Comissao para o dirigir. Tratava-se de um museu politematico, com as seguintes 

seccdes: Etnografia, Histéria, Ciéncias Naturais, Economia, e Arte. Dispunha 
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também duma Biblioteca e do Arquivo Histérico de Angola. O acervo das 
colecgdes foi sendo recolhido paulatinamente, na maior parte proveniente de 
entidades oficiais e transferéncia de monumentos, e também obtido por meio de 
aquisicdes e dadivas. 

No decurso da sua existéncia o Museu de Angola efectuou grande nimero de 
exposi¢6es, promoveu conferéncias, publicou diversas obras histdricas, e catdlo- 
gos e editou trés periddicos. Esteve sempre acessivel ao piblico gratuitamente. 

Mais tarde, por ser necess4ria a Fortaleza de S. Miguel para outra funcio, o 

Museu de Angola foi transferido para um edificio moderno que estava sendo 

construido para instalar um Museu da Colonizacao. A maior parte deste imdvel 

foi ocupada pela Secgdo de Ciéncias Naturais, constituida principalmente por 

diaporamas representando a fauna angolana. Na Fortaleza de S. Miguel continu- 

ou a Seccao Historica, constituida principalmente por artilharia antiga, bem como 

algumas pecas arqueoldgicas e de arte sacra. 

Passados poucos anos, o Museu de Angola foi entregue pelo Governo ao 

Instituto de Investigagdo Cientifica de Angola (actualmente designado Centro 

Nacional de Investiga¢ao Cientifica). 

Dada a insuficiéncia de espaco para exibir convenientemente todo 0 acervo 

museoldgico, foi adquirido um grande imével do século XVIII, classificado 

como Monumento Nacional, para nele serem instaladas as seccdes de Ciéncias 

Humanas. Foram elaborados 0 projecto de restauro e 0 orgamento das obras, que 

deveriam comecar em 1974 e que nao chegaram a ser realizadas. 

A partir de 1975, o Museu de Angola foi fraccionado e perdeu tal designago. 

A Seccao de Histéria, que continuava na Fortaleza de S. Miguel, acrescida de 

material bélico moderno, passou a ser o Museu Central das Forcas Armadas. A 

Secgdo de Arqueologia foi transferida, inicialmente, para a Fortaleza de S. Pedro 

da Barra, sob a designagéo de Museu de Histéria Colonial (que posteriormente 

foi extinto e 0 seu material transitou para Benguela, passando a ter a denomi- 

na¢ao de Museu Nacional de Arqueologia). A Secgao de Etnografia foi transferi- 

da (parcialmente) para o edificio da Casa-Museu Ernesto de Vilhena e, com 0 

material desta, tomou a designacéo de Museu Nacional de Antropologia. O 

Arquivo Hist6rico com parte da Biblioteca foi transferido para um edificio mo- 

derno e tomaram a denominagio de Centro Nacional de Investigacio e 

Documentagio Histéricas. A Secgio de Arte foi armazenada. No edificio onde se 

situava o Museu de Angola sé permaneceu a Seccfo de Ciéncias Naturais, que 

passou a chamar-se Museu Nacional de Histéria Natural. 
Museu de Geologia e Mineralogia 

E um apreciavel e variado complexo museoldgico, que esta instalado, desde 

ha muitos anos, num edificio moderno onde se localizam os Servicos de Geologia 
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e Minas, a que pertence. Inclui colecgdes de Geologia, Mineralogia, 

Paleontologia e Pré-Histéria, as quais, na sua maior parte, foram sendo recolhi- 

das no campo desde a criacgao dos Servicos. E museu do Estado. 

Em Luanda foram iniciadas outras actividades museoldégicas que, por circun- 

stancias varias, nao chegaram a ser concretizadas. Sao de referir as seguintes: 

Museu da Colonizacao 

Foi determinada a criagio deste Museu, depois de 1953, para exibir o materi- 

al que fora exposto no Pavilhao de Angola numa exposicao internacional africana 

em Bulawaio. Constava de esculturas, pinturas, maquetas, fotografias, graficos, 

mostruérios, etc.. Para a sua instalaco, foi erguido um edificio tendo por suporte 

a estrutura metdlica do mesmo pavilhao. 

Este Museu nao chegou a ser instalado, em consequéncia de 0 mesmo edifi- 

cio ter sido posteriormente destinado para o Museu de Angola, ainda antes da sua 

conclusao. O abundante acervo reunido continuou armazenado (desconhecendo- 

se se ainda existe actualmente). A iniciativa ficou extinta a partir de 1974. 

Museu de Belas-Artes 

Por determinagao superior, foi promovida a criacéo dum Museu de Belas- 

Artes em Luanda. No Orcamento Geral de Angola foi inscrita anualmente, 

durante anos, uma verba para os encargos iniciais. Foi escolhido o local para a 

edificagao, préximo do Museu de Angola (entao na Fortaleza de S. Miguel), mas 

foram encontradas grandes dificuldades para se efectuar a aquisicao do terreno. 

A ideia caducou com a independéncia de Angola. 

Casa-Museu Ernesto de Vilhena 

Com esta designacaio, a Companhia de Diamantes de Angola decidiu criar um 
museu em Luanda, a instalar num edificio setecentista e outras construgOes anexas. 

Nele seriam exibidas pecas excedentdrias do Museu do Dundo, de diversas origens, 
bem como uma colec¢do cartografica e iconografica. Esses objectos foram trans- 

feridos para Luanda, onde ficaram aguardando obras de adaptagao das edificagdes 

existentes e uma ampliacdo. Estava definido o plano e elaborado o projecto. 

Coma independéncia de Angola foi extinta esta iniciativa. Nas construg6es 
para a Casa-Museu, sem adaptacdes nem ampliagées , foram expostas as pecas 4 

mesma destinadas (e outras provenientes do Museu de Angola), com a desig- 

nagado do Museu Nacional de Antropologia. 

Das alteracées referidas resultaram os museus actualmente em funcionamen- 
to em Luanda, que a seguir se descrevem: 

Museu Nacional de Histéria Natural 
E constitufdo pela antiga Seccdo de Histéria Natural do ex-Museu de Angola 

e est4 instalado no mesmo edificio onde anteriormente existia com outras das 

restantes secgdes deste, que foram transferidas para outros locais depois de 1975. 

E museu estatal. 
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Museu Nacional de Antropologia 

O Museu assim designado, depois da independéncia de Angola, ocupa o edifi- 

cio setecentista e outra construgao que se destinavam 4 Casa-Museu Ernesto de 
Vilhena. O seu contetido é especialmente constitufdo pelos objectos provenientes 

do Museu do Dundo para a mesma Casa-Museu, de diversas origens e por outros 

transferidos do ex-Museu de Angola. Contém belos exemplares de arte africana, 

além de objectos utilitarios e ergolégicos. E museu estatal. 

Museu Central das Forcas Armadas 

Est instalado na fortaleza de S. Miguel. Dele constam as numerosas pegas de 

artilharia proprias deste Monumento Nacional e outras provenientes de diversas 

fortificagdes que para ali foram sendo levadas no tempo em que ele pertenceu ao 

Museu de Angola e que ali continuaram desde entéo, bem como outros objectos 

da Seccdo de Histéria. Essa coleccao foi ampliada depois de 1975 com diversa 

aparelhagem bélica moderna e outros objectos relacionados com as lutas da inde- 

pendéncia; estéo também ali depositadas as estatuas que anteriormente figuravam 

nos monumentos comemorativos urbanos de Luanda. E museu estatal. 

Museu da Escravatura 

Esta localizado nos subtrbios de Luanda, num edificio antigo que foi repara- 

do ha poucos anos. Contém reprodugées de gravuras e objectos relacionados com 

a segunda fase da escravatura, além de outras pecas arqueoldgicas e histéricas. 

Estas sao provenientes do ex-Museu de Angola e da Colecgao Museoldégica dos 

Monumentos Nacionais. Foi criado depois da independéncia e é museu estatal. 

Museu Nacional do Pioneiro 

Esta instalado numa pequena casa de tipo tradicional de Luanda, na qual cos- 

tumavam reunir, antes da independéncia, os membros dirigentes do Movimento 

Popular para a Libertagio de Angola. E consagrado A organizacio juvenil do 

M.P.L.A.. E museu estatal. 

Entre as alteracdes efectuadas no sistema museoldgico de Luanda, ha a regis- 

tar, depois de 1975, de um museu que teve efémera durac&o e que se passa a 

descrever: 

Museu de Histéria Colonial 
O Museu assim designado, depois da independéncia de Angola, foi instalado 

na Fortaleza de S. Pedro da Barra e exibia artilharia que existia neste Monumento 

Nacional e objectos da Secgéo de Arqueologia transferida do ex-Museu de 

Angola. Passado algum tempo, o Museu de Histéria Colonial foi extinto e 0 seu 

acervo transferido para Benguela, tomando a denominagaéo de Museu Nacional 

de Arqueologia. 

Colecgdes Museoldgicas 
Em Luanda, algumas entidades dispunham de colecgdes museoldgicas, de 

diversa indole, das quais se referem a seguir as mais conhecidas: 
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    Coleccéo Museolégica dos Monumentos Nacionais 

Era um importante nticleo de objectos de natureza histérica, arqueoldgica, 

artistica, iconografica e etno-histérica. Constituia j4 um museu especializado, que 

nao chegou a ser exposto ao ptblico por falta de instalagdes. Estava depositado 

no Departamento de Monumentos Nacionais e armazéns da Direcgao de Servicos 

de Obras Piiblicas e Transportes. Esse acervo foi sendo reunido durante muitos 

anos € era proveniente de diversas localidades. Apdés a independéncia de Angola, 

todo o material foi entregue 4 DireccZo do Patriménio Cultural, dependente da 

Secretaria de Estado da Cultura. Ao que se sabe, todo o acervo foi disperso, indo 

parte para o Museu de Histéria Colonial e depois para o Museu Nacional de 

Arqueologia; outros objectos foram para o Museu da Escravatura; outros 

seguiram para outros destinos ou foram armazenados. Toda a coleccao foi des- 

feita, a despeito de continuar o servigo de Monumentos e do Patrim6nio Cultural. 

Coleccao da Imprensa Nacional 

Contém varios exemplares de maquinaria de imprensa e outros trabalhos gra- 

ficos e materiais utilizados na Imprensa, desde a sua fundagdo na primeira metade 

do século XIX. 

Coleccées do Instituto Nacional de Investigacao Cientifica de Angola 

Este Instituto possufa diversas coleccées cientificas - geolégica, botanica, 

ornitolégica e outras. Pela sua Diviséo de Ciéncias Humanas estavam também 

sendo organizadas coleccdes especfficas, sendo de referir a existéncia de 

numerosas pecas de Etnografia, Arqueologia e Histéria. Nao s6 em Luanda, 

como também no seu departamento da Huila, sediado no Lubango. Eram prove- 

nientes da recolha de campo e de aquisi¢6es. E de crer que ainda estejam reunidas 

essas colecgdes na sede daquela instituigéo, que depois da independéncia de 

Angola tomou a denominacao de Centro Nacional de Investigacao Cientifica. 

Coleccao do Instituto de Angola 

Esta instituicdo cultural, de natureza-privada e associativa, era possuidora de 

numerosas obras artisticas, especialmente da autoria de pintores residentes e na- 

turais de Angola. Como o Instituto foi extinto apéds a independéncia, a sua 

colecgao deve ter tomado outro destino, em conjunto ou dispersa. 

Coleccao do Banco de Angola 

Este antigo Banco (que depois da independéncia passou a ser 0 Banco 
Nacional de Angola) tinha numerosas obras de arte ornamentando as suas insta- 
lacdes, bem como uma pequena coleccio de desenhos de artistas locais, de valor 
iconografico. Possuia também uma importante colecgdo numismiatica, tanto ou 

mais valiosa do que a do Museu de Angola. Este Banco publicou duas belas obras 

sobre as moedas e 0 papel-moeda de Angola. Certamente que continuam existin- 

do as referidas coleccées.



    

  

Coleccao da Associacao dos Artistas de Angola 
Esta associagao privada, fundada depois da independéncia, tem promovido 

muitas exposig6es e tem ido reunindo obras dos seus associados e outros artistas. 
A associagao esté sediada num dos ediffcios mais importantes do século XIX 
existente em Luanda. 

Além das referidas colecgGes, hd a considerar também algumas colecg6es indi- 
viduais, como sejam, entre outras mal conhecidas, as dos seguintes individuos: 

Dr. Manuel Vinhas 

Foi director da Companhia Unido das Cervejas de Angola (CUCA). Tinha 
uma excelente colecc4o de pintura de artistas portugueses modernos. Estava 
depositada no Museu de Angola. Também possufa uma boa colecgao de artefac- 
tos etnograficos antigos, que adquiriu ao artista Cruzeiro Seixas, que a havia 
reunido. 

Sr. Virgilio de Carvalho 

Foi director do Banco Comercial de Angola. Era possuidor de uma boa 
coleccao de numismiatica. 

Eng. Carvalho Saraiva 

Dedicava-se a antiguidades e estava reunindo uma colecgdo destes objectos. 
Sr. Bettencourt Faria 

Foi o criador e director do Observatério Astronémico de Molemba, em 

Luanda. Reunia diversas colecgdes: de etnografia, de arqueologia, de conchas 

(que vendeu ao Museu de Angola). 

DUNDO 

Museu do Dundo 

Museu da Companhia de Diamantes de Angola, que era uma empresa priva- 

da antes da independéncia e passou, posteriormente, a entidade estatal. Este 

Museu era considerado o mais importante de Africa dedicado a uma etnia. A 

recolha das suas colecgées foi iniciada em 1936 e 0 seu edificio foi construido em 

1947, sendo o Museu instalado no ano seguinte. 

Trata-se de um museu polivalente, com as seguintes seccdes: Etnografia, 

Folclore, Histéria de Luanda, Geologia, Pré-Histéria, Fauna e Flora, 

Antropologia, e Geografia. Entre as suas colecgdes, merece especial relevo a de 

arte etnografica, a mais categorizada de Angola. 

O Museu do Dundo tem funcionado como um Centro de Estudos Cientfficos 

e Culturais. 

A sua intrusio numa empresa puramente mercantilista foi iniciativa do 

Comandante Ernesto de Vilhena, director da C.D.A. durante muitos anos. 

Através dos seus Servicos Culturais, a "Diamang" tem exercido uma accao 

nobilissima no reconhecimento, na defesa e na divulgacao da cultura tradicional 
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da regiao. A par da recolha dos objectos museolégicos, tem-se dedicado ao re- 

gisto do folclore musical e tem estimulado a preservacao dos padrdes Lunda- 

Quiocos, tanto na miisica, como nas artes plasticas e na caracterizacio étnica. Por 

meio duma j4 vasta colecc&o de publicacdes, tem tornado conhecidos interna- 

cionalmente os estudos cientificos e culturais que ali tém sido promovidos. 

E de referir, particularmente, que o acervo de arte etnografica do Museu con- 

tava muitos milhares de pecas, em exibig&o e em depdsito. Uma coleccio selec- 

cionada de objectos, assim como de cartas antigas, foi transferida em 1973 para 

Luanda, a fim de ser exibida na Casa-Museu Ernesto de Vilhena, que ali estava 

instalada. Esse material e 0 edificio que lhe estava destinado passaram a consti- 

tuir posteriormente 0 Museu Nacional de Antropologia. E agora propriedade 
estatal. 

Museu de Bala-Bala 

Eo repositério da estagdo arqueoldgica com 0 mesmo nome e compreende 

mais de oitocentas pegas liticas e ceramicas. Foi criagio da C.D.A. (Diamang), 

pertencendo agora ao Estado, como a prdpria Companhia. 

CABINDA E ZAIRE 

Museu de Cabinda 

Na cidade de Cabinda ja existia em 1972 um pequeno museu de iniciativa 

local, instalado provisoriamente numa sala da Camara Municipal. Pretendia-se 

entéo instal4-lo definitivamente num dos primitivos pavilhdes da cidade e pro- 

mover a sua ampliagdo e diversificacéo. Estava sob o patrocinio da Camara 

Municipal e da Administragao do Distrito e esté sob a alcada estatal. 

Museu do Zaire 

Este pequeno Museu, de histéria e composigao ainda nao divulgada, retine 

cerca de um milhar de pecas. 

BANZA CONGO 
Museu do Congo ou Museu do reino do Congo 

Antes de 1974, fora criado na antiga cidade de S. Salvador (hoje Banza 

Congo) um pequeno museu regional, que era designado Museu do Congo e esta- 

va instalado provisoriamente na Camara Municipal. Era constitufdo por mais de 

quinhentas pegas de natureza etnografica etnohistérica. Foi de organizacio local 
€ estava em curso de expansdo. Actualmente, com a designacéo de Museu do 

Reino do Congo, é propriedade estatal. 
Coleccaio Museolégica 
Em 1974 havia no recinto da antiga Sé do Congo diversas pedras de interesse 

arqueoldgico, que o Departamento de Monumentos Nacionais vinha recolhendo 

Na regiao para um futuro museu, que viria a ser enriquecido com outras pegas de 
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interesse hist6rico, arqueolégico e arqueoétnico, que vinham sendo localizados 
para aquisi¢ao. 

Trata-se duma pequena colecg4o arqueolégica de elevado significado histéri- 
co para a famosa capital do antigo Reino do Congo. Foi e é patriménio estatal. 

UIGE 
Museu Regional do Uige 

Em 1974 ja existia na cidade do Uige um pequeno museu, de iniciativa local 
com 0 patrocinio da Camara Municipal e da Administragao Distrital, criado ha j4 
alguns anos. Estava localizado num edificio do Estado, de tipo residencial, com 
caracter provisério. Dispunha ja, ent&o, de mais de oitocentas pecas etnograficas, 
entre as quais se continha uma bela coleccHo de grandes mascaras de etnia 
"Maiaca". Actualmente é museu estatal. 

MALANGE 
Museu de Malange 

Ha noticia da existéncia de um pequeno museu na cidade de Malange, de 
ambito local, que em 1982, dispunha de pouco mais de trezentas pecas. E museu 
estatal. 

LOBITO 
Museu Regional do Lobito 

No Lobito foi criado um Centro de Estudos, por inspirag&o do que ja existia 
na entado cidade de Sa da Bandeira, hoje Lubango. Entre as suas actividades cul- 
turais, vinha organizando um museu e reunindo objectos, 4 base de Etnografia e 
de Histéria local, contando j4 mais de um milhar de exemplares. 

Este empreendimento privado foi aproveitado depois de 1975, com chancela 
oficial, sob a designagao actual de Museu Regional do Lobito. 

BENGUELA 

Na cidade de Benguela assinalam-se actividades museoldgicas desde ha mais 

de cinquenta anos. Referem-se a seguir, por ordem cronolégica, as de maior inte- 
resse: 

Museu da Associacaéo Comercial 

Em 1940, havia, instalado no edificio da Associagio Comercial, um museu 

com muitas centenas de objectos de interesse histérico e arqueolégico, etnografi- 

co e de produces agricolas e industriais da regiao. Continha numerosas pegas de 

arte popular muito aprecidveis, que posteriormente foram sendo desbaratadas. 

Ainda devem existir remanescentes das colecgdes, que agora sdo patriménio do 

Estado. 

  

    



  
  

   
Museu Regional 

Cerca de 1945, comecou a ser organizado um museu regional de grande 
amplitude. Foram recolhidos e localizados grande ntimero e variedade de objec- 
tos e foi obtido 0 apoio da Administracdo Distrital. 

Deveria ser instalado no chamado "Palacio Velho", edificio setecentista que 
foi a antiga residéncia dos governadores de Benguela. Dispunha de dezoito com- 
partimentos em dois pisos. Além deste imdvel, contava-se com mais dois grandes 
armazéns adjacentes. 

Estavam elaborados e aprovados os planos do Museu, que teria seccdes de 
Arqueologia, Armaria, Histéria, Etnografia, Artes Plsticas, Arte Etnogrdfica, 
Arte Sacra, Histéria Natural, e Economia. Englobaria também uma Biblioteca e 
0 valioso Arquivo Histdrico regional. 

A instalagao do Museu aguardava a conclusio das obras de restauro dos edift- 
cios, que j4 estavam na fase final de acabamentos. Entretanto, houve mudanga na 
Administragao Central, que determinou que os iméveis fossem destinados ao 
funcionamento do Liceu, em prejuizo do Museu, que ficou sem local para se 
instalar. Por esse facto e por auséncia de promotor dessa iniciativa, paralizou toda 
a actividade e o Museu caiu no olvido. 

Desconhece-se que destino tiveram e a situacao dos objectos ja recolhidos, 
bem como de outros que estavam reservados e localizados para 0 Museu e que 
ficaram nos locais onde se encontravam. 

Museu de Arqueologia 

Depois da independéncia de Angola, a Secgo de Arqueologia do ex-Museu 
de Angola foi trasladada para Benguela e instalada no antigo edificio da 
Alfandega, passando a constituir o Museu Nacional de Arqueologia, englobando 
também objectos provenientes da coleccéo museolégica dos Monumentos 
Nacionais e, possivelmente, de outras origens, incluindo também material pré- 
historico. E museu estatal. 

HUAMBO 
Museu do Huambo 

Na ex-Cidade de Nova Lisboa, hoje Cidade do Huambo, havia em 1974, um 

pequeno mas muito interessante museu de dmbito local e regional, cujo acervo 

vinha sendo reunido desde ha bastantes anos. 

Era iniciativa de um centro cultural local com suporte do Municipio e estava 
instalado num edificio moderno, construfdo para essa finalidade. O Museu tinha 
colecgdes de Etnografia, Arte, Arqueologia, e Histéria da regido e era comple- 
mentado com uma Biblioteca e um Arquivo histérico de Ambito distrital. 

Nao é conhecida presentemente a evolucdo posterior do Museu e a sua situ- 

acao actual, por falta de divulgacao informativa. 
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LUBANGO 

Na cidade fundada com 0 nome de Sa da Bandeira e que hoje se denomina 
Lubango (do nome de um curso de 4gua local) vém sendo promovidas, desde ha 
algumas dezenas de anos, actividades culturais, cientificas e museolégicas. 

Ha muitos anos surgiu ali um movimento literdrio, de notdvel actividade edi- 
torial, e foram iniciadas coleccées cientificas de diversa indole. Referem-se a 
seguir as de interesse museoldgico: 

Museu de Huila 

Foi fundado ha mais de trinta anos, por iniciativa privada; mas, posterior- 
mente, foi integrado no Instituto de Investigacao Cientifica (actualmente deno- 
minado Centro Nacional de Investigac¢iio Cientifica). 

Esta instalado num edificio de caracteristicas residenciais. 
O Museu era consagrado a estudos e colectineas de Etnografia, Arqueologia 

e Histéria da provincia ou regiao de Huila, que Ihe deu o nome. O seu acervo é 
constituido por numerosissimos objectos etnogrdficos e por pecas arqueoldgicas 
e hist6ricas. Possui Biblioteca prépria e documentacio histérica e cientifica. 

Além destes elementos obtidos localmente, 0 Museu de Huila tem também 
um avultado numero de pegas de artesanato de Portugal e de outros paises - 0 que 
constitui uma colec¢4o tinica neste género existente em Angola. 

Era e continua sendo propriedade do Estado. 

Colecgdes museoldégicas 

Ha a referir a existéncia de algumas coleccdes museolégicas reunidas por 
entidades localizadas na Huila, que a seguir se descriminam: 

Colecgao do Instituto de Investigacao Cientifica de Angola 
Este ex-instituto, actual Centro Nacional de Investigacao Cientifica, tinha 

desde ha muitos anos uma delegac¢ao no Lubango, que procedia a estudos e reco- 
lhas cientificas na Huila e noutras regides do sul de Angola, de que resultaram 
colecgdes de Geologia, Botanica, Ornitologia, Etnografia, etc.. Nao esta divulga- 
do 0 conhecimento pormenorizado do acervo reunido. 

Coleccées da Universidade do Lubango 
Desde ha umas duas dezenas de anos que esta universidade vem procedendo 

a pesquisas de campo e a recolha de elementos de interesse cientifico (e também 
museolégico) da regido de Huila. Sao mais conhecidas as actividades de pesquisa 
arqueoldgica, que tém proporcionado a recolha de abundante material pré-histéri- 
co € a constituigao de uma notavel coleccdo. 

Outras coleccdes 

Ainda menos conhecidos sao os resultados da investigagao a que se con- 

Sagraram duas outras instituigdes de natureza cientifica - a Escola Agricola 

Superior, de Tchinvinguiro, e o Instituto de Investigacaio Agronémica, desdobra- 

do do LI.C.A. e sediado no Lubango. 

   

  

  



  

  

   
NAMIBE 

Na ex-Cidade de Mocgamedes, hoje Cidade de Namibe, registam-se activi- 

dades museoldgicas desde ha mais de trés dezenas de anos. Primeiramente, pre- 

tendia a Comissao dos Monumentos Nacionais instalar um museu na Fortaleza, 

quando esta fosse desocupada. As condicgdes esperadas demoraram e a ideia 

nunca se chegou a concretizar. 

Mais tarde foi a Camara Municipal que pretendeu criar um museu de Ambito 

local, contando ja para isso com muitos objectos. Cerca de 1973, 0 dbice era tam- 

bém o das instalagGes e a concretizaco ainda nao tinha sido viavel. 

Museu da Pesca 

A tnica realizag&o que se levou a cabo foi o Museu da Pesca, consagrado a 

mais importante actividade local, montado anteriormente a 1965. 

Por falta de divulgac4o, nao so conhecidas a evolucdo do Museu, nem a sua 

situag4o actualmente. 

VIANA 

Museu de Viana 

Nesta pequena povoacio periférica de Luanda a Administracao Distrital 

criou, cerca de 1970, um museu consagrado ao Distrito e que j4 em 1974 dis- 

punha de numerosos objectos em exposi¢do. Tratava-se de um museu Oficial. 

Desconhece-se como se encontra actualmente e se esté em funcionamento. 

Museus dos Monumentos Nacionais 

O Departamento de Monumentos Nacionais vinha desde ha quase trinta anos 

procedendo a conservagao e ao restauro dos monumentos das zonas histéricas 

dos Rios Cuanza e Lucala. Intentava, igualmente, promover a valorizagao e a 

revitalizagaéo destas zonas. Entre os empreendimentos previstos para esse efeito, 

vinham sendo planeados pequenos museus que sintetizassem a vida e a cultura 

tradicionais das suas regiGes. 

A actividade museolégica em curso preparava a instalagiéo de museus em 

Muxima, Massangano, Dondo, Cambambe e Nova Oeiras, esperando-se a sua 

inauguragao em 1975. Referem-se a seguir os seis museus que estavam em orga- 

nizacio: 

MUXIMA (povoagio fundada no século XVI) 

Museu Histérico . 

Estava planeada a sua instalacdo nas construcdes da Fortaleza e da antiga 

Feitoria. O Museu constaria principalmente de elementos histéricos, arqueolégi- 

cos e etnograficos, bem como de documentagio e cartografia da area regional. 

Contava-se com o apoio da Administragao Distrital e j4 estavam recolhidos 

ou localizados muitos dos elementos previstos. A iniciativa ficou paralisada a 

partir de 1975. 

  

  



    

  

MASSANGANO (povoagio fundada no século XVI) 
Desde ha mais de vinte anos que se trabalhava para se instalar o Museu desta 

povoagao histérica. A execucio da ideia andou pendente da conclusao de obras 
de restauro e de obtengio de recursos financeiros, que nao coincidiam. O momen- 
to propicio chegou em 1973, quando o Departamento de Monumentos Nacionais 
foi convidado pela Administrag4o Central a participar nas comemorac6es da fun- 
dagéo de Luanda. Em sequéncia das sugestées que foram apresentadas, a 
Administrag&o Central determinou, por despacho de 11.12.1973, além de outras 
realizagOes propostas, que fossem definidas as obras e os meios necessdrios para 
a instalag4o dos seguintes museus complementares: 

Museu da Fortaleza 
Ocuparia este Monumento Nacional. Incluiria obras de arte, cartografia, 

maquetas, fotografias, pecas arqueoldgicas, etc., tudo relacionado com a histéria 
de Massangano. Havia j4 muitos espécimes recolhidos e outros localizados. 
Estava definido o programa e foram computados os encargos. Seriam efectuadas 
beneficiacdes no monumento para sua dignificacio e adaptacao. A tarefa execu- 
tiva estava escalonada para 1974 e 1975. 

Nao comportando a Fortaleza capacidade para exibi¢ao de todo o complexo 
museoldgico ideado, transferiu-se parte para outro monumento de Massangano - 
o Tribunal. 

Museu no Tribunal 
Neste ficariam expostos: armas, apetrechos e instrumentos antigos; modelos e 

figurinos de indumentaria de figuras militares, eclesidsticas, publicas e civis; etc.. 
Estavam definidas a tematica e a variedade de representacdo idealizada, que de- 
veria ter execugdo nos anos de 1974 e 1975, incluindo o restauro do arruinado 
Tribunal. 

Os dois museus acima referidos, bem como outros empreendimentos con- 
comitantes que foram planeados e ficaram a cargo dos Monumentos Nacionais 
estao descriminados em publicagées limitadas da Secretaria Provincial de Obras 
Publicas, datadas de Margo de 1974. A mutagio politica operada em Abril deste 
mesmo ano anulou estes e os restantes empreendimentos previstos para a 
coopera¢do dos Monumentos Nacionais para a celebraciio do quarto centendrio 
da fundagao de Luanda, ocorrido em 1975. 

Coleccées Museolégicas 
Ha noticia de terem sido reunidas em Massangano duas pequenas coleccgées 

museol6gicas individuais, com objectos recolhidos e adquiridos na regido. Foram 
iniciativas dos coleccionadores Dr, Orlando de Albuquerque, médico, e do Sr. 
Ivanhoé, funciondrio ptiblico. Nao sio conhecidas a localizagéo nem a situacio 
actuais destas coleccées. 

  

  



  
  

DONDO (povoagao fundada no século XVI) 
Em 1973 estava sendo recuperado um velho imével que se destinava a insta- 

lar o Museu local, para o qual vinham sendo recolhidos e localizados desde ha 
muito tempo numerosos objectos de interesse museolégico, de natureza histéri- 
ca, arqueolégica e etnografica. No mesmo edificio seria recriada a Biblioteca que 
antigamente existira e desaparecera. Depois de 1974 as obras de restauro 
afrouxaram e paralisaram, degradando-se 0 estado do imével. Assim, a ideia do 
imével esvaiu-se e caiu no olvido. 

CAMBAMBE (povoagao fundada no inicio do século XVII) 
Era intento do Departamento dos Monumentos Nacionais consolidar e con- 

servar as ruinas desta povoagio histérica, trabalho que vinha sendo efectuado ha 
mais de trinta anos. Complementarmente, pretendia-se adaptar as ruinas interi- 
ores da Fortaleza para instalagao de um pequeno museu, onde se exibisse um con- 
Junto de objectos evocativos ou representativos da evolucao histérica e da cultura 
tradicional da regifo. 

Também este empreendimento ficou depois sustado e entrou no esquecimen- 
to, assim como as ruinas, que passaram a arruinar-se ainda mais. 

Nova Oeiras (Povoaciio e siderurgia do século XVIII) 
Na area da confluéncia dos rios Lucala e Luinha situam-se as ruinas e os ves- 

tigios das antigas "Real Fabrica do Ferro" e povoaciio de Nova Oeiras. Estes 
remanescentes das obras setecentistas vinham sendo desbravados, consolidados e 
conservados desde ha cerca de vinte anos pelo Departamento dos Monumentos 
Nacionais. Por proposta deste, a Administraco Central determinou em 1973 que 
se procedesse ao restauro da Fabrica e 4 sua recomposicao instrumental, como 
obra comemorativa do quarto centendrio da fundacio da capital de Angola. 

Com a reactivagio funcional deste histérico empreendimento ficava recriado 
um museu vivo da siderurgia setecentista em Africa. Nas instalagdes da Fabrica 
que ficassem livres do equipamento fabril seriam expostos os objectos que vi- 
nham sendo recuperados nas escavacdes, bem como outros elementos de 
natureza hist6rica, arqueolégica e iconografica, conotados com o mesmo 
Monumento Nacional e com a 4rea de sua influéncia. 

Também este museu ficou sem efeito e se perdeu da meméria. 
O projecto e as obras previstas para a recuperacdo da Fabrica e montagem do 

Museu estéo descriminadas numa publicacao limitada da Secretaria Provincial de 
Obras Piiblicas, datada de 1974. 

Em conclusao: os seis projectados museus, anteriormente descriminados, 
estavam prestes a materializar-se, mas acabaram por se desvanecer em conse- 
quéncia das mutagées politicas de 1974 e 1975. 
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CATUMBELA 

Museu Historico Regional 

Em 1954 0 Governo de Angola mandou instalar este Museu no Reduto de S. 
Pedro, construido na primeira metade do século XIX e restaurado naquele mesmo 
ano. A pequena fortificacao foi classificada Monumento de Interesse Publico e 0 
Museu foi inaugurado pelo Presidente da Reptiblica Portuguesa em 17.06.1954. 

O material exposto destinava-se a "documentar a vida e a evolucio regional 
através dos tempos", compunha-se de pinturas, esculturas, mapas, fotografias, 
gravuras, desenhos, armas, atc., bem como a artilharia do fortim. 

Em 12.02.1965 0 Reduto e o Museu foram confiados 4 guarda da Camara 
Municipal do Lobito (em cujo concelho se situa a vila de Catumbela), conti- 
nuando sob tutela oficial. Presentemente, n&o se dispde de noticias sobre a sua 
situacao. 

DOMBE GRANDE 

Museu do Luacho 

Ha mais de vinte anos, foi montado um museu pela Companhia do Aciicar de 
Angola numa das suas construgdes da Fazenda do Luacho, na drea do Dombe 
Grande. 

Tem como base a economia agro-industrial da empresa, exibindo diversa 
maquinaria e instrumentos da explorac&o agricola e fabril. Possui também obras 
de interesse artistico, méveis, recordagdes e curiosidades - entre estas: alguns 
objectos de que se utilizou o Principe Real quando visitou a Companhia do 
Acucar em 1907, 

Nao esta divulgada a situagdo em que se encontra presentemente este Museu, 
que deve ter sido integrado no Patriménio do Estado, com a mesma Companhia, 
em 1975. 

GAMBOS 
Museu Etnografico 

Ha cerca de quarenta anos, tinha sido organizado por um funcionério admi- 

nistrativo um museu de propriedade oficial (?) ou simples colec¢ao privada (?) 
que compreendia grande nimero e variedade de pegas etnogrdficas. Estava insta- 
lado numa construg4o um tanto precaria, coberta de colmo, o que, alias, dava 

ambiente coerente aos objectos expostos. 

Parece que nunca foi feita a divulgagao deste pequeno Museu, desconhecen- 

do-se agora a sua evoluco e a sua situacdo actual, se acaso subsistiu. 

Observacoes: 

Esta sucinta resenha sobre museus e iniciativas museolégicas em Angola nao 
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deve considerar-se exaustiva, nem rigorosa. E possivel que tenha omissées e 

inexactiddes, consequentes da falta de elementos informativos, aqui disponiveis, 

principalmente por se tratar duma tematica de escassa bibliografia. 

A sua elaboragao apoiou-se apenas na memoria e em alguns breves aponta- 

mentos e referéncias. 

N&o se fez aqui alusao a algumas iniciativas problematicas (como um museu 

ou colecgaéo no Moxico ha mais de cinquenta anos) ou de modesta importancia 

(como a "Embala"de Silva Porto, reconstituigio muito singela do ambiente 

doméstico do Sertanejo), nem sao mencionadas algumas colecc6es efémeras, que 

foram transaccionadas ou dispersas ha muito tempo. 

Portugal, 1989. 
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  FORTALEZA DE SAO MIGUEL, em Luanda 

Monumento histérico onde esteve instalado o MUSEU DE ANGOLA nas décadas de 1910 e 
1950. Actualmente estd ali instalado o MUSEU CENTRAL DAS FORCAS ARMADAS. 

  

Frontaria do edificio do MUSEU DE ANGOLA extinto em 1975. z 
Continuou ali a sua colecgao de dioramas com a designacao de MUSEU DE CIENCIAS 

NATURAIS.   



     

    

     

      

MUSEU DO DUNDO da Companhia de Diamantes de Angola, considerado internacional- 
mente 0 mais importante Museu duma Etnia Africana. 

Palacete setecentista de Luanda, 

que a Companhia de Diamantes de 

Angola adquiriu para instalar um 

Museu de Arte Africana, designado 

“CASA-MUSEU ERNESTO DE 

VILHENA”; Esté ali instalado 

desde 1975 e) MUSEU 

NACIONAL DE ANTROPOLO- 

GIA.  



  
      

    

    

MUSEU NACIONAL DE ANTROPOLOGIA 

Aspecto parcial das fachadas do pateo interior de acesso. 

  

PALACIO DE D.? ANA JOAQUINA em Luanda. 

O mais importante monumento arquitectonico classificado em Angola. Foi adquirido para 

instalagéo do MUSEU DE BELAS-ARTES, componente do MUSEU DE ANGOLA. 
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MUSEU NACIONAL DO UIGE, situado na cidade do Uige. 
Anteriormente foi denominado MUSEU DO CONGO, e esteve a cargo do Instituto de 

Investigagao Cientifica de Angola. 

  

Edificio antigo para o MUSEU DO DONDO. 
Estava a ser restaurado em 1975, para instalacio do Museu, da Biblioteca e do Arquivo locais. 
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FORTALEZA DE MASSANGANO. 

Neste Monumento ia ser instalado um MUSEU HISTORICO da regio, que estava a ser 
preparado em 1974. 

  

FORTALEZA DA MUXIMA. 

Este Monumento foi escolhido para instalar 0 Museu histérico da Regio da Quicama, que 

estava a ser organizado em 1974.



    
      

“PALACIO VELHO DE BENGUELA”, Antiga residéncia dos Governantes. 

Este edificio histérico foi restaurado para instalaro MUSEU REGIONAL DE BENGUELA, 

que nao se realizou por o edificio ter sido depois destinado a outra utilizacio. 

MUSEU DE CATUMBELA, instalado no REDUTO DE SAO PEDRO. 
Neste Monumento Histérico, depois de restaurado, foi instalado um pequeno Museu Regional, 

que foi inaugurado em 1954.
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