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Os museus 
de Braga não 
fogem à regra, 
e à semelhança 
de mais de dois 
terços dos espaços 
museológicos do 
país, também na 
cidade barroca 
se prevêem  
dificuldades 
financeiras devido 
à pandemia 
de Covid-19. 

 Carla Esteves*

A 
diminuição drás-

tica de visitantes 

e o cancelamento 

de diversos even-

tos que contribuíam pa-

ra aumentar a afluência 

nas salas de congresso 

dos museus contribuí-

ram para uma grande di-

minuição de receitas, que 

fazem prever tempos me-

nos felizes.

Entre 24 de abril e 18 de 

junho, período que incluiu 

tanto o encerramento co-

mo a reabertura dos mu-

seus, o Conselho Interna-

cional de Museus (ICOM, 

em inglês) enviou um in-

quérito a todas as insti-

tuições museológicas do 

território nacional para 

apurar a situação que as 

instituições atravessavam.

O inquérito permitiu 

apurar que 70,3% das enti-

dades prevêem dificulda-

des financeiras, em resul-

tado da quebra acentuada 

de visitantes, e consequen-

te diminuição de receitas.

Em Braga, a diretora 

do Museu dos Biscainhos 

e do Museu Regional de 

Arqueologia D. Diogo de 

Sousa, Isabel Silva, parti-

lha desta visão dos factos 

e avança que «em maio e 

junho a queda do número 

de visitantes foi efetiva-

mente drástica porque se 

os portugueses se encon-

travam, na maioria, em 

teletrabalho ou em ensi-

no à distância, mesmo os 

que teriam disponibilida-

O Museu dos Biscainhos, onde atualmente decorre a filmagem de uma produção nacional, também sofreu com a pandemia

Museus de Braga lutam contra dificuldades
financeiras fruto da pandemia de Covid-19

Promoções e reestruturações 
profissionais adiadas  

A realidade financeira dos museus exclui, desde logo, 

que este ano possam ser efetuadas reestruturações a 

nível interno, incluindo reclassificações de pessoal 

e promoções, embora justas e há muito projetadas.

«Houve necessidade de solicitar reforço finan-

ceiro para pagamentos do pessoal e todos os proje-

tos de reclassificação tiveram que ser adiados», ad-

mite Isabel Silva.

A diretora dos dois museus bracarenses lembra 

que «os museus e todos os serviços culturais depen-

dem do Ministério da Cultura, mas também, am-

plamente, do Ministério das Finanças, pelo que os 

ajustamentos passam, desde logo, pelas pessoas, e 

também pelos materiais, tendo os dois museus sido 

obrigados também a suspender as suas propostas de 

aquisição de materiais indispensáveis»

«As receitas próprias que contribuíam para a sus-

tentabilidade diminuíram imenso e o facto é que 

quando surgem dificuldades, a cultura é sempre 

uma das primeiras áreas em que o Estado corta, no 

que respeita a apoios e fundos», realçou.
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A nível nacional mais de dois terços das instituições museológicas prevêem problemas económicos

de, receavam o contágio 

e evitavam deslocações».

Embora ressalvando 

que a reabertura dos mu-

seus só aconteceu a 18 de 

maio, Isabel Silva adian-

ta que maio e junho fo-

ram «meses residuais no 

que respeita a visitantes» 

e que «comparativamente 

ao período homólogo do 

ano passado quer o Mu-

seu dos Biscainhos quer o 

Museu D. Diogo de Sou-

sa só receberam cerca de 

um terço dos visitantes».

«Nesta segunda quin-

zena de julho e agora no 

mês de agosto a tendên-

cia manteve-se, mas os 

números não são tão sig-

nificativos, apontando-se 

uma quebra na ordem dos 

50% em relação a 2019», 

afirmou.

Isabel Silva avança com 

a existência de «alguma 

retoma neste período», 

atribuindo o facto ao re-

gresso das movimentações 

dos nacionais, mas tam-

bém à chegada de estran-

geiros, com destaque pa-

ra espanhóis e franceses.

Cancelamento 
de congressos 
e atividades 
no auditório
O cancelamento de di-

versas atividades a nível 

cultural e social, que de-

correm com regularida-

de no auditório do Museu 

D. Diogo de Sousa também 

contribuiu para o acentuar 

esta tendência decrescen-

te a nível de receitas.

«A pandemia de Co-

vid-19 levou ao encer-

ramento de congressos, 

reuniões e outras ativi-

dades que, por juntarem 

um grande número de 

pessoas, tiveram que ser 

descontinuadas porque 

não reuniam as condições 

de segurança e o distan-

ciamento social exigidos 

por lei», recordou a dire-

tora Isabel Silva.

A nível nacional o  in-

quérito do ICOM obteve 

68 respostas de 38 insti-

tuições, incluindo museus 

nacionais, municipais, pri-

vados e de associações, 

indicando que à data do 

encerramento, a partir de 

14 de março, 89% tinham 

um Plano de Contingên-

cia, que foi implementa-

do a 90%.

A presidente do ICOM-

-Portugal, Maria de Jesus  

Monge, destaca que «não 

é só o dinheiro que faz 

falta, é a atenção às enti-

dades e a mobilização da 

opinião pública».

Sublinha ainda que «to-

das as falhas que existiam 

antes vieram a revelar-se, 

nomeadamente a falta de 

condições e de recursos 

humanos nos museus da 

tutela do Estado».

*com Lusa
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Os profissionais 
dos museus 
questionam-
-se como serão 
afetados os 
orçamentos e 
como as tutelas 
vão reagir.
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Planos foram traçados, na impossibilidade de trabalhar presencialmente

Museus D. Diogo de Sousa e dos Biscainhos
já têm alternativas para o público escolar

 Carla Esteves*

A 
dois passos do ar-

ranque do ano le-

tivo 2020-2021 os 

museus de Braga 

mantêm uma perspetiva 

realista e admitem que, 

pelo menos na primei-

ra fase, as escolas não ar-

riscarão sair com os alu-

nos, inclusivamente para 

regressar aos museus. Os 

espaços museológicos da 

cidade não querem, po-

rém, demitir-se da sua 

função pedagógica, e pelo 

menos dois dos museus 

bracarenses, o Museu de 

Arqueologia D. Diogo de 

Sousa e o Museu dos Bis-

cainhos, criaram opções 

pedagógicas alternativas 

para satisfazer os interes-

ses dos mais novos.

«Como forma de man-

ter a ligação a este públi-

co, que por excelência tra-

balha com os museus, o 

público escolar, trabalhá-

mos para criar uma alter-

nativa, até porque assu-

mimos que temos uma 

função na formação ao 

longo da vida das crian-

ças e jovens e apostamos 

nesta complementaridade 

escola-museu», revelou a 

diretora destes dois mu-

seus, Isabel Silva.

Segundo a responsá-

vel, uma das grandes mu-

danças passou, desde lo-

go, pela reestruturação 

dos sites das ins-

tituições , de 

maneira  a 

disponibi-

lizar novos 

recursos 

educativos 

às escolas e 

às próprias 

famílias.

No site do Mu-

seu dos Biscainhos passou 

a estar acessível um dos-

sier completo sobre An-

dré Soares, que avança um 

conjunto de fatores lúdi-

co-didáticos, dossier es-

te que foi preparado no 

âmbito das Comemora-

Os museus 
não querem 

demitir-se da 
sua função 

pedagógica.

Já em tempo de pandemia têm sido várias as atividades realizadas nos jardins Aproveitar o ar livre e reencontrar a natureza e o equilíbrio são as propostas
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ções do centenário de An-

dré Soares e foi agora 

alargado para fo-

ra da cidade.

Tanto o 

Museu dos 

Biscainhos 

c o m o  o 

D. Diogo 

de Sousa 

disponibili-

zam igualmente 

jogos e fichas didá-

ticas que permitem tra-

duzir de forma digital as 

realidades destes espaços, 

sempre com a preocupa-

ção de complementar os 

currículos escolares, quer 

ao nível da Arqueologia, 

quer ao nível do barroco.

«A nossa grande preo-

cupação é disponibilizar 

material para que as fa-

mílias e os professores 

possam ter informação 

suficiente e que possa ser 

integrada em atividades 

curriculares e momen-

tos em família», afirmou 

a responsável.

Garantir que 
os museus cumprem 
a sua missão
A presidente do ICOM-

-Portugal, Maria de Je-

sus Monge, tinha já des-

tacado, aquando da saída 

dos resultados do inqué-

rito, sobre a adaptação 

dos museus à pandemia 

de covid-19, a preocupa-

ção em adaptar-se a uma 

nova realidade, e em par-

ticular «como vai ser li-

dar com as várias restri-

ções, em particular com 

os públicos seniores e os 

grupos escolares».

O estudo salienta que 

as respostas ao inquérito 

«demonstram a existência 

de uma importante rede 

de competência técnica 

instalada, consciente do 

seu papel no seio da so-

ciedade e empenhada em 

garantir que os museus 

cumprem a sua missão», 

mesmo nas atuais condi-

ções adversas. 

*com Lusa

Museus vão manter atividades
ao ar livre para públicos reduzidos

Os dois museus vão, entretanto, manter diversas 

atividades culturais destinadas a públicos reduzi-

dos, privilegiando os seus espaços ao ar livre, como 

workshops, música, aulas de ioga, pilates e medita-

ção, numa lógica de contribuir para o bem-estar e 

a retoma da cida ativa dos cidadãos.

«Vamos privilegiar a natureza e os jardins e espa-

ços exteriores, numa vivência ao ar livre», afirmou.

Na impossibilidade de trabalhar presencialmen-

te, os museus traçaram assim um plano alternativo  

para ajudar a procurar o equilíbrio da comunidade, 

disponibilizando os meios que têm ao seu alcance.

São alternativas como esta que fazem com que o 

ICOM-Portugal não considere dramático este quadro 

geral, comparado com o que se vive noutros países.

«Apresenta, contudo, uma grande fragilidade, ex-

pressa na pequenez das equipas, na precariedade fa-

ce a situações imprevistas e, escondida na frieza dos 

números, a existência de um grande número de pro-

fissionais sem vínculo permanente que são os que 

mais sofrem quando a programação é brutalmente 

afetada», avança o estudo.

O texto lembra ainda que «as incógnitas são mui-

tas, e os profissionais elencaram as principais: Co-

mo vão ser afetados os orçamentos? Como as tute-

las vão reagir face à grande diminuição de visitantes 

e, consequentemente, de recursos?».
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