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CORDOARIA:

Um futuro para o MNA ?
Desde o nosso último Boletim houve
evolução significativa no dossiê do futuro
do MNA. Segundo nos informa o Dr. Luís
Raposo, a senhora Ministra da Cultura,
Dra. Gabriela Canavilhas, que visitou
demoradamente o Museu, não somente
abandonou a ideia da entrega imediata de
espaços à Marinha, como ofereceu
garantias de que na eventualidade da
mudança de instalações, o MNA sairia
largamente beneficiado. Estas garantias
incluem a exclusiva afectação ao MNA de
todo o espaço da Cordoaria, no que
representa um ganho muito importante
de espaço (dos actuais 8000 m2 nos
Jerónimos, para cerca de 15000m2) e o
convite a arquitecto consagrado para a
requalificação geral do espaço da
Cordoaria, adaptado ao programa do
Museu, que será ampliado, passando a
integrar algumas das valências e serviços
herdeiros do ex-IPA.
Todavia, atento o conhecimento
existente quanto aos eventuais perigos do
local da Cordoaria Nacional (construída na
antiga praia da Junqueira, sobre o aterro
da foz do Rio Seco), em matéria de riscos
sísmicos, de inundação e de infiltração de
águas salgadas, a Ministra da Cultura
aceitou o pedido do Director do Museu
para que se efectuasse estudo geotécnico
credível, capaz de identificar as ameaças
e propor as soluções técnicas a adoptar.
(cont. na pág. 3)

Comemorações do Centenário

República
Etnografia do quotidiano

Criado em 20 de Dezembro de 1893, por decreto do Doutor Bernardino
Machado, mais tarde duas vezes Presidente da República, o actual Museu
Nacional de Arqueologia (MNA) foi inicialmente concebido pelo seu
fundador, o Doutor José Leite de Vasconcelos, como um “Museu do Homem
Português”, numa óptica etnológica globalizante.
As colecções etnográficas do MNA incluem testemunhos dos diferentes
aspectos da vida social, sobretudo em ambiente rural. Ocasionalmente
foram também recolhidas colecções representativas do viver citadino, muito
mais sensível às vicissitudes políticas de cada época. Está neste caso um
interessante conjunto de 90 peças alusivas à implantação da República,
recolhidas por Luís Chaves em Lisboa, no rescaldo da Revolução de 5 de
Outubro de 1910.
Ocupados como estavam pelo registo das “grandes coisas”, a maior parte
dos que viveram e mais tarde estudaram a Revolução Republicana não
cuidaram de recolher estes testemunhos de um quotidiano etnográfico
urbano, que são hoje raros e nos informam comoventemente sobre o
impacte da República do dia-a-dia da cidade e do País.
Figuras de cerâmica, lenços, aventais, alfinetes de lapela, caixas de folha,
cerâmica ou cartão e até sabonetes e pomadas… todos com simbologia
republicana. Um acervo simples, mas precioso com que o NNA se associa à
comemoração do centenário da implantação da República.

Uma exposição apoiada pelo GAMNA, em breve no MNA

José Hermano Saraiva lança apelo em defesa do MNA

No seu popular programa televisivo “A Alma e a Gente”,
integralmente gravado no MNA e dedicado ao tema “Os Lusitanos”, o
conhecido historiador fez um rasgado elogio e lançou um apelo
veemente para que o Museu seja respeitado e valorizado, de modo a
poder expor muitas das colecções em reserva. Este apelo foi
secundado por numerosos telespectadores, que para o efeito
contactaram o Museu por diversas vias. A todos o nosso bem-haja.

Actividades do GAMNA

1: Visita a Abúl (Sado), 2: Visita aos Abrigos Rupestres de Arronches; 3: Visita ao Museu de Coruche; 4: Visita ao Túmulo
do 1º Imperador, Xian (China); 5: Visita à Igreja da Natividade, Belém (Palestina); 6: Visita a Mênfis, Cairo (Egipto).

Prosseguiu a bom ritmo o
plano de actividades do
GAMNA. Entre os primeiros
cumpre em especial
salientar o que versou
sobre a chamada “Cerca
Moura” de Lisboa,
promovido em parceria
com o Gabinete de
Estudos Olisiponenses.
Tratou-se de uma
experiência a repetir
futuramente, associando
teoria e prática, esta sob a
forma de visita aos locais
estudados.
Quanto às viagens (v.
imagens ao lado),
salientam-se as do circuito
do Alto Alentejo e do
percurso fluvial, no rio
Sado, até à feitoria fenícia
de Abúl. De referir ainda
as viagens ao estrangeiro,
neste caso à China e ao
Egipto e Terra Santa
(Israel e Palestina), tendo
esta última igualmente
resultado de uma exitosa
parceria estabelecida com
vários grupos e
associações culturais,
coordenada pela Confraria
Queirosiana e pelo Prof.
Luís Manuel de Araújo.

Encontro Mundial e a Assembleia-geral
da Federação Mundial dos Amigos dos Museus
20 a 23 de Maio de 2010
Por iniciativa da Federação dos Amigos dos Museus de Portugal (FAMP) vai realizar-se entre os dias 20 a 23 de Maio próximo
o Encontro Mundial e a Assembleia-Geral da Federação Mundial dos Amigos dos Museus. O GAMNA dará todo apoio a esta
iniciativa, que nos enche de satisfação.
A FAMP foi constituída em 1998, com o nome de Associação de Amigos dos Museus de Portugal, e congrega os Grupos de
Amigos dos Museus, e entidades similares, existentes em Portugal.
A FAMP é o representante de Portugal na Federação Mundial dos Amigos dos Museus, que abrange mais de um milhão de
amigos de todo o Mundo e é uma organização não governamental desde 1989, com estatuto consultivo junto da UNESCO.
Os Amigos dos Museus observam um código ético internacionalmente aceite que garante a sua independência como
expressão da sociedade civil no relacionamento com os Museus e entidades equiparadas, desejando-se esse relacionamento
como uma parceria para fins comuns. São actualmente membros da FAMP os seguintes grupos:
Grupo de Amigos do Museu Nacional de
Arte Antiga – Lisboa, Grupo de Amigos do
Museu do Mar – Cascais, Círculo Dr. José
Figueiredo –Porto, Amigos do Museu do
Chiado – Lisboa, Academia Portuguesa de
Armas Antigas – Belas, Liga de Amigos do
Museu Militar do Porto – Porto, Grupo de
Amigos do Museu de Marinha – Lisboa,
Grupo de Amigos do Museu Nacional de
Arqueologia – Lisboa, Associação de Amigos
do Museu Etnográfico da Madeira - Ribeira
Brava, Liga de Amigos da Casa-Museu
Mestre João da Silva – Lisboa, Amigos da
Casa-Museu João Moreira - Vila Nova de
São Pedro – Azambuja, Grupo de Amigos
de Montemor-o-Novo - Montemor-o-Novo,
Liga de Amigos do Museu Escolar -

Marrazes – Leiria, Associação de Amigos do
Museu Nacional Ferroviário – Entroncamento,
Associação Divulgadora da Casa-Museu Abel
Salazar - S. Mamede de Infesta, Liga dos
Amigos do Museu Militar – Lisboa, Amigos do
Museu Nacional do Azulejo – Lisboa, Liga dos
Amigos do Museu de Macau – Lisboa, Amigos
do Solar Conde de Resende Confraria
Queirosiana - Vila Nova de Gaia, Sociedade dos
Amigos do Museu Francisco Tavares Proença
Júnior - Castelo Branco, Grupo de Amigos do
Museu do Caramulo – Caramulo, Associação
Portuguesa
dos
Amigos
dos
Castelos,
Associação Amigos de Monserrate, Grupo de
Amigos do Museu do Oriente, Associação de
Amigos do Museu Municipal de Penafiel.
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1: Exposição Vita Vitri e visita do ICOM Glass, aquando da inauguração; 2: Exposição Memória do Oriente, apresentada no Museu da Pedra, em
Cantanhede; 3: Exposição Deuses Sem Nome, apresentada no Museu Grão Vasco, em Viseu; 4: Celebração de Protocolo com a C. M. de Penela, no
Museu do Rabaçal, para futura exposição no MNA; 5: Exposição Corporis Fabrica, na Faculdade de Ciências Médicas da UNL; 6: Exposição Quando o
Museu Inspira e Protocolo com a Escola Secundária Artística António Arroio; 7: Exposição Almae Luces, com o Instituto Cultural Romeno

Arquivo documental de Manuel Heleno
Em 2010 irá dar-se início ao projecto de tratamento do Arquivo Pessoal de Manuel
Heleno que visa promover a preservação, inventariação, identificação de conteúdos
e disponibilização on-line desta colecção documental inédita do MNA, de especial
relevância, pois nela está registada toda a informação respeitante à escavação dos
sítios, desde a sua geomorfologia às observações de carácter estratigráfico, às
associações de artefactos, apresentando plantas, cortes e alçados, em suma, as
observações necessárias à contextualização dos materiais arqueológicos. Este
acervo é constituído por cerca de 4121 espécies epistolares de 860 autores, 331
cadernos de campo, 17 relatórios de escavações e 127 envelopes de
apontamentos.

Tratar-se-ia de um estudo
decisivo, entendido como condição
prévia imperativa para qualquer
desenvolvimento subsequente. E
segundo a imprensa, citando a
Ministra, esse estudo teria sido
pedido ao LNEC.
Informou-nos em Janeiro o Dr.
Luís Raposo que o estudo que lhe
chegou foi afinal elaborado a título
pessoal por um geólogo reformado
do LNEC, parecendo ser muito
superficial, dada a escassez de
dados suficientemente sólidos, na
inexistência de sondagens ou
quaisquer outros elementos
recolhidos no subsolo do local da
Cordoaria. Nestes termos, a pedido
do Director do Museu, o GAMNA
entendeu solicitar um parecer
geotécnico independente, a técnico
credenciado na matéria. Para o
efeito contactámos o Doutor Carlos
Nunes Costa, ilustre professor
jubilado da Universidade Nova de
Lisboa, director durante alguns anos
do Departamento de Geologia do
Instituto Geológico e Mineiro, que
elaborou o parecer de que
transcrevemos a parte conclusiva
em Encarte ao presente Boletim.
Este parecer reforça as
preocupações sobre a segurança do
local da Cordoaria Nacional, para
que nele possa ser instalado o MNA
com todo o seu rico acervo, onde se
conta o maior número de “tesouros
nacionais” existentes num só museu
nacional português.
Sabemos que Director do Museu
redigiu igualmente parecer interno
que vai no mesmo sentido e que
obteve informações em seu reforço
dos Professores Carlos Sousa
Oliveira e Aníbal Costa, catedráticos
respectivamente do IST de Lisboa e
das Universidades de Aveiro e do
Porto, respectivamente Presidente e
Vice-Presidente da Sociedade
Portuguesa de Engenharia Sísmica.
Continuaremos a acompanhar
com toda a atenção esta matéria,
sendo agora evidente a absoluta
necessidade de estudos e sondagens
geotécnicas aprofundadas, para que
a hipótese da transferência do MNA
para a Cordoaria Nacional seja
seriamente perspectivada.
1 de Fevereiro de 2010
O Conselho Coordenador do GAMNA
Veja-se o Encarte neste Boletim.

Exposições virtuais do MNA
Sabia que a mais recente exposição temporária
do MNA, Vita Vitri: O Vidro Antigo em
Portugal, realizada em parceria com o Museu
Regional de Arqueologia
D. Diogo de Sousa (Braga),
foi colocada na Internet,
para visita virtual, uma
semana depois de
inauguração ?
Já a visitou ?

Experimente sem demora e já agora visite também
as outras sete exposições virtuais disponíveis no
mesmo local: www.mnarqueologia-ipmuseus.pt /
exposições virtuais.
O MNA é pioneiro no registo
em suporte virtual de
exposições reais apresentadas
no Museu. Aproveite mais
este recurso educativo.

MNA: a Casa da Arqueologia
Valença. Após quase um século de guarda a bom
recato, regressou ao concelho de Valença uma
lápide funerária romana dali proveniente e
recolhida no MNA com a condição expressa
de poder ser devolvida quando existissem
condições para a sua salvaguarda e
apresentação pública. O auto de entrega
teve lugar durante a visita do GAMNA ao Alto
Minho e Galiza, no corrente mês de Fevereiro.
Gruta do Escoural. Por proposta da Direcção
A inscrição indica que o monumento é
Regional de Cultura do Alentejo, será integrada
dedicado aos Deuses Manes por um veterano
no MNA a colecção proveniente das mais
da região, com ligações familiares indígenas,
recentes escavações realizadas, juntando-se
que serviu o Império Romano na região do
assim ao acervo histórico do mesmo local já
Reno, integrado na VI Legião – Vitoriosa,
pertencente ao Museu.
Devotada e Fiel. E estes três últimos epítetos
Tarouca. Por solicitação da Câmara Municipal de
aplicados à 6ª Legião, podem agora aplicarTarouca, o MNA aceitou depositar na sede
se à nova situação da lápide: ficou Vitorioso o
daquele concelho, as duas varas municipais do
Município de Valença, pela volta à casa desta
antigo concelho de Mondim (hoje integrado no
peça
patrimonial,
cuja
posse
sempre
de Tarouca). Recorda-se que se trata de recolhas
defendeu tenazmente. Ficou Vitorioso o Museu
do Doutor Leite de Vasconcelos no seu concelho
Nacional de Arqueologia, porque cumpriu a
de nascimento. As varas foram colocadas em
sua missão maior que é a da salvaguarda e
lugar de relevo no salão nobre da autarquia,
estudo do património arqueológico nacional.
dentro de vitrina especialmente concebida para
E ambos, Município e Museu, assim
o efeito. Na inauguração a 9 de Dezembro,
Vara de Mondim
demonstraram estar Devotadas à
in
JLVasconcelos,
“Memórias
dia do concelho, usaram da palavra as
de Mondim da Beira”
causa pública e Fiéis aos seus
autoridades locais e o Director do Museu.
princípios.
Não obstante a evolução do tempo e a multiplicação da oferta museal, o MNA continua a ser
um “porto-de-abrigo” e um parceiro institucional imprescindível, especialmente em tempos de crise.
Dentro dos limites das suas capacidades, o Museu respeita e promove este seu estatuto secular.
Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros (Lisboa).
Por proposta da Fundação Millenium BCP, o MNA irá
receber este importante acervo, que passará a
constituir uma colecção de referência para a
apresentação de sínteses sobre o povoamento
humano do lugar que hoje é Lisboa. Será ainda
lançada uma linha regular de cooperação entre
as entidades envolvidas.

ALGUMAS ACTIVIDADES PRÓXIMAS DO GAMNA

Viagens
Na Rota da Seda: Uzbequistão e
Turquemenistão
[Março/Abril]
Copenhaga

[Abril]

Tróia de Setúbal

[Maio]

Barcelona e Tarragona [Junho]
Cós, Cnido, Pérgamo

[Agosto]

Jornadas
O Espelho
de Cleópatra
Mulheres da Antiguidade
(sob a direcção do Prof. José Augusto Ramos)

16 a 18 de Março

Cursos
Paleopatologia e Trepanação,
por A.Figueiredo e M.S. Barroso [Março]
Cultos Romanos no Ocidente da
Hispânia, por Pedro Marques [Maio]
Inventário de Colecções, por
Ana Isabel Santos
[Maio]
Hist. e Arqueologia do Navio,
por Adolfo Martins
[Julho]

Consulte o programa completo em: www.mnarqueologia-ipmuseus.pt / amigos

Nº 12
(encarte – Cordoaria Nacional)

Parecer do Doutor Carlos Nunes da Costa

CONDICÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS
DOS TERRENOS DA CORDOARIA NACIONAL
Reproduzimos aqui a parte conclusiva do Parecer emitido pelo Doutor Carlos
Nunes da Costa, por solicitação do GAMNA. O parecer pode ser lido na
íntegra e descarregado na página dos Amigos no sítio Internet do MNA.
[ CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ]
Os terrenos da Cordoaria Nacional têm génese associada ao enchimento fluvio-marinho do
trecho terminal da bacia do Tejo, em particular da foz do Rio Seco, sendo por isso maioritariamente
constituídos por depósitos sedimentares arenosos não consolidados que cobrem quase completamente
formações do Complexo Vulcânico de
Lisboa, aflorante no sector ocidental do
edifício.
Embora não exista informação
geológico-geotécnica resultante da
realização de trabalhos de prospecção
no local, o conhecimento que deriva da
análise do comportamento destas
formações em situações análogas e o
facto de se tratar do preenchimento de
um vale bastante encaixado, onde a
cobertura detrítica, já de si heterogénea,
deverá
apresentar
variações
significativas de espessura, leva a
considerar a possibilidade de as
referidas formações poderem oferecer Enquadramento geológico: A Cordoaria encontra-se no limite exterior e fora do maciço antigo.
uma resposta insatisfatória em termos
geotécnicos, na eventualidade de serem
solicitadas por sobrecargas superiores
às actuais. Isto é, admite-se que, em
determinadas situações, possam ocorrer
assentamentos (que tanto podem
assumir carácter pontual como se
revelarem extensos e significativos à
escala do edifício), ou mesmo rotura
dos terrenos, em face da fraca
capacidade resistente que os mesmos
oferecem.
No que respeita à exposição a
perigos naturais, verifica-se que, de
acordo com a Carta de Vulnerabilidade
Sísmica dos Solos de Lisboa, o local é
considerado
de
muito
alta Altimetria: A Cordoaria encontra-se dentro da área de efeito de maré directo.
vulnerabilidade, aspecto que deverá ser

Geologia (detalhe): a maior parte do edifício da Cordoaria encontra-se sobre preenchimento sedimentar móvel.
confrontado com a possibilidade de ocorrência do fenómeno de liquefacção no horizonte aluvionar
arenoso.
Quanto à exposição a inundações verifica-se que o local se encontra numa zona classificada
de elevada vulnerabilidade e está abrangida pelo efeito de maré directo (abaixo da cota de 5m).
Em conclusão, considera-se que, quer do ponto de vista das condições geológico-geotécnicas,
quer no que respeita à exposição a perigos naturais, a localização do MNA no actual edifício da
Cordoaria Nacional deveria ser cuidadosamente ponderada, em face da elevada vulnerabilidade que
o local comporta actualmente e que deverá condicionar drasticamente o seu uso futuro.
Em todo o caso, e tendo em vista esclarecer de forma mais rigorosa as condições geológicogeotécnicas do local da Cordoaria Nacional, preconiza-se a realização de uma campanha de
prospecção e amostragem e a execução de ensaios geotécnicos in situ e laboratoriais, cuja
especificação pode merecer a elaboração de uma nota técnica subsequente a este parecer, caso
venha a ser considerado adequado.
Carlos Nunes da Costa
Geólogo (doutoramento em Geotecnia)
Prof. Universitário aposentado (FCT/UNL)
Sócio-Gerente de empresa EGIAMB, Estudos Geológicos e de Impacte Ambiental, Consultores, Lda.

Inundações: a Cordoaria encontra-se em zona de risco elevado.

