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A

recente edição em língua portuguesa do manual UNESCO/ICCROM sobre
evacuação de colecções patrimoniais em
risco serve de pretexto para uma reflexão
sobre a importância da cooperação e o papel
que desempenham algumas das mais importantes organizações internacionais na área da
salvaguarda e conservação do Património.
A recente pandemia que assola o mundo veio
reforçar a ideia de que nenhum país pode dar
resposta a crises, sejam elas de que natureza forem, sozinho. Pelo que, na área do
Património Cultural, a comunidade científica
internacional mobilizou-se prodigando informação e conselhos para que os profissionais
possam melhor dar resposta e proteger as
suas instituições dos efeitos do Covid19. A título de exemplo, as do ICCROM, da American
Alliance of Museums e do Australian Institute
for Conservation (AICCM) em colaboração
com o seu comité nacional do Blueshield, traduzido para português pelo Ibermuseus.

Once upon a time…
As imagens de Dresden, Varsóvia, Londres e
de tantas cidades europeias arrasadas pelas
bombas, e a consciência da destruição e espoliação massivas de bens culturais ocorridas na
segunda guerra mundial, estiveram na origem
de decisões estratégicas para a conservação
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do Património Cultural, como foram a da criação da UNESCO, em 1946 e a do ICCROM
dez anos mais tarde. Organizações que iriam
ter um papel fulcral ao nível da protecção, da
valorização e da conservação dos bens culturais a nível global.
Em 1954, por iniciativa da UNESCO, é ratificado o primeiro tratado internacional focado para
a protecção dos bens culturais em caso de
conflito armado, a Convenção de Haia. Onde os
Estados aderentes acordaram em tomar medidas para proteger e minorar os efeitos destrutivos de guerras e conflitos sobre o Património.
Esse protocolo inicial proibia a exportação ilícita
de bens culturais, obrigando à sua devolução
(Portugal só viria a aderir em 2005).
A partir do final dos anos 80, assistimos a um
tipo diferente de guerras, na antiga Jugoslávia,
ou Afeganistão (e mais tarde na Síria e Iraque)
onde foram deliberadamente escolhidos como
alvos os símbolos identitários e os testemunhos religiosos de algumas etnias e povos,
privando-os da sua história e da sua herança
cultural.
Assim, foi necessário rever a Convenção,
acrescentando um segundo protocolo em
1999 que introduz sanções e responsabilidades criminais (Portugal ratificou-o em 2018).
Foi com base neste protocolo que em, 2016,
pela primeira vez, houve uma condenação do
Tribunal Penal Internacional por crimes contra
o Património Cultural.

Ao longo dos anos a UNESCO tem conseguido fazer aprovar legislação importante para
a salvaguarda do Património Cultural. As
Convenções, que têm força legal e obrigam
os estados membros que as ratificam, as
Declarações e as Recomendações que são
alertas por vezes transformadas, posteriormente, em Convenções.

ICCROM
Foi por iniciativa da UNESCO que surgiu
o ICCROM, uma organização intergovernamental que conta, neste momento, com 136
estados membros e funciona como o braço
operacional da UNESCO para a conservação e o restauro e o órgão consultivo para o
Património Mundial.
Os seus programas de sensibilização, formação, aconselhamento técnico e científico, o
seu centro de documentação especializado e
a capacidade de resposta e intervenção rápidas (nomeadamente em contexto de primeira
ajuda após catástrofes), beneficiando de uma
significativa rede de parcerias, são uma mais
valia para os estados membros.
Desde o início que um dos seus eixos prioritários foi a formação. Nos anos 60, os primeiros
cursos de conservação de monumentos e
centros históricos, na década de 70 os de
pintura mural e, depois, os cursos sobre princípios científicos da conservação e preservação de colecções. Nos últimos anos, vindo ao

encontro de questões e desafios actuais: a
gestão de riscos e de colecções e a cooperação estratégica com o Comité do Património
Mundial, incrementando a divulgação e o
“raising awareness” para a Conservação do
Património.
Assim, estabeleceu programas articulados de
prevenção e gestão de riscos, para formar
e treinar profissionais O curso “First Aid in
Time of Crisis”) investindo na produção de
instrumentos e material didáctico, muito dele
disponível on line para download gratuito.
No domínio da conservação preventiva,
depois de um inquérito a nível mundial, realizado em 2011 a cerca de 1 500 museus
em mais de 130 países, onde chegou à conclusão de que 60% dos museus tinham as
suas colecções em risco, o ICCROM criou o
Método Re-Org (7).
Trata-se de um instrumento metodológico para
a reorganização das reservas dos museus,
acessível de forma gratuita pela internet, onde
disponibiliza directrizes e ferramentas de avaliação bem como uma base de dados de imagens
de diversos case-studies. Entretanto, foi realizando cursos, por todo o mundo, com enorme
sucesso. Em Portugal, graças à candidatura
apresentada pelo Museu da Cidade, decorreu
em 2018 um curso internacional em Lisboa.
Ainda no domínio das colecções, o ICCROM
desenvolveu um novo programa, o “Sound
and Image Collections Conservation”, virado
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para o tratamento de registos de som e imagens de forma a assegurar a sua conservação, disponibilização e acessibilidade.
O ICCROM trabalha em estreita cooperação
com uma vasta rede de instituições que operam
nesta área: UNESCO, ICOM, ICOMOS, Escudo
Azul, Smithsonian, Canadian Conservation
Institute, Institut Royal du Patrimoine Artistique
(Bruxelas), entre outros.

ICOM-CC
Criado em 1967, o Comité da Conservação
do ICOM é o maior dos comités do ICOM,
reunindo mais de 3 000 membros distribuídos
por 21 grupos de trabalho especializados.
É responsável por uma intensa produção
de textos e artigos científicos, apresentados
nos encontros trienais e nas conferências
sectoriais.
Em 2011 teve lugar em Lisboa o 16.º Encontro
Trienal do Comité da Conservação do ICOM
reunindo, pela primeira vez em Portugal, mais
de 900 especialistas de todo o mundo. Foi
reconhecida a qualidade e o interesse dos
artigos e comunicações portuguesas.
A presença nacional no ICOM-CC tem vindo a
crescer, não só ao nível da produção de artigos como na própria gestão e coordenação
dos grupos de trabalho.
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Escudo Azul
Em 1996, as organizações que representam
os museus, os monumentos e sítios os arquivos e as bibliotecas (ICOM, ICOMOS, ICA e
IFFLA) decidiram criar o Comité Internacional
do Escudo Azul, uma ONG internacional cuja
esfera de actuação gira à volta dos riscos
e dos estragos provocados por catástrofes
naturais ou guerras, no Património Cultural.
O Escudo Azul agrupa profissionais das
instituições patrimoniais e dos organismos
de protecção civil, capazes de intervir rapidamente em situações de risco e emergência.
Os seus objectivos dão especial ênfase à
prevenção de riscos, à formação de especialistas e à elaboração de normas no âmbito da
protecção das colecções.
Por outro lado, as suas ligações privilegiadas
a organizações como a Cruz Vermelha, a
UNESCO, o ICCROM ou o Banco Mundial,
permitem-lhe congregar esforços e facilitar a
ajuda internacional, recorrendo a programas
de financiamento para a reconstrução.
No sismo do Haiti, em 2010, a resposta foi
imediata ao nível da avaliação de estragos,
da circulação de informação, da mobilização
de voluntários (mais de 700) e colaboração na
criação de um centro para a recuperação do
património afectado. No Nepal, em 2015 foi
crucial a sua intervenção.

A pouco e pouco foram sendo criados comités
nacionais que actuam solidariamente. Em
Portugal, desde 2005 que foram feitas várias
tentativas de criar um comité nacional, até
agora sem grande êxito1.

ICOMOS
A criação do Conselho Internacional dos
Monumentos e Sítios, em 1964, no 2.º Congresso de Arquitectos especialistas em edifícios históricos, em Veneza, é um marco
relevante para a história do Património
Cultural, pois coincidiu com a adopção da
Carta Internacional para o Restauro. A Carta
de Veneza, tal como a de Atenas (1933) sobre
o restauro de edifícios históricos, são duas
pedras basilares para o desenvolvimento
de uma abordagem teórica, metodológica e
científica na intervenção sobre o Património
Arquitectónico e Arqueológico.
O ICOMOS conta com mais de 10 mil membros nos seus 110 comités nacionais e criou
28 comités científicos internacionais onde pontuam especialistas que são recorrentemente
chamados para missões internacionais.
Para além destas grandes organizações há
instituições nacionais incontornáveis na cooperação internacional que se afirmaram como
parceiros privilegiados nos grandes projectos
do ICCROM, do ICOM-CC e do ICOMOS.

O caso do Canadian Conservation Institute,
com os seus especialistas, programas de
formação, e intensa publicação de textos
científicos e programáticos que podem ser
consultados no site, desde as notas, aos
boletins técnicos, as actas de encontros e
conferências. Apostaram, desde muito cedo,
nas sessões on line: os webinar, que são
verdadeiras aulas.
O Smithsonian Institution, que colabora activamente com o ICCROM no curso de First Aid
in Time of Crisis e nas missões internacionais
de apoio em situação de catástrofe.
O Getty Conservation Institute tem excelentes
programas de formação e publicações, entre
elas os utilíssimas AATA (Art and Archaeology
Technical Abstracts). Oferece estágios e bolsas (por ex. bolsas para estudantes assistirem aos encontros do ICOM-CC) e participa
em projectos de investigação e cooperação
internacional.
O KIK-IRPA, Institut Royal du Patrimoine
Artistique de Bruxelas, criado em 1948,
o equivalente ao “nosso Instituto José de
Figueiredo”, tem colaborado estreitamente
com o ICCROM no Projecto Re-Org, co-organizando cursos. Acabou de lançar o concurso
“Share-Org” destinado a museus que reorganizaram as suas reservas.

A ECCO, Confederação Europeia dos
Conservadores Restauradores, na qual está
filiada a ARP (Associação profissional dos
conservadores-restauradores), tem contribuído largamente para a discussão e aprovação
de directrizes, a nível ético e profissional,
e produzido inúmeros textos normativos de
grande relevância.

Em jeito de conclusão
Partilhar conhecimentos e experiências é
sempre enriquecedor e, sobretudo em tempos difíceis, a solidariedade internacional é
fundamental.
Para finalizar este apontamento, que aborda
as mais importantes organizações internacionais, entre muitas outras possíveis, regresso
ao início, que lhe serviu de pretexto: o Manual
UNESCO/ICCROM.
Face a situações de risco extremo, é fundamental para os profissionais poderem ter
acesso a planos estruturados de prevenção,
emergência e evacuação, com conselhos
práticos e exequíveis.

Coches e as comissões nacionais do ICOM
e do ICOMOS.
A edição foi coordenada por Isabel Raposo
de Magalhães, a tradução esteve a cargo
do Luís Ramos Pinto, e a revisão científica
da Esmeralda Paupério e Xavier Romão. A
edição em formato digital foi entregue à Canto
Redondo.
Este foi um projecto que nos pareceu da maior
relevância e utilidade para todo o universo de
países lusófonos e está acessível para download nos sites da UNESCO e ICCROM e, a
nível nacional, do ICOM e ICOMOS
NOTA
1. Magalhães, I.R., “Um Escudo Azul para a salvaguarda do património cultural em perigo = A
Blue shield to safeguard cultural heritage at risk”.
Conservar Património. ARP. N.º 12 (2010), p. 51-56.

* Artigo redigido ao abrigo do antigo acordo
ortográfico.

Por isso a decisão de editar em português, o
Manual de Evacuação de Coleções em Risco,
financiada pela “sociedade civil”: uma parceria entre o Grupo de Amigos do Museu dos
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