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 Grupo Parlamentar 

 

 

Exma. Senhora,  

Presidente da Comissão de Cultura e 

Comunicação 

Deputada Ana Paula Vitorino 

 

S. Bento, 24 de junho de 2021 

Assunto: Audição do Diretor-Geral da Direção-Geral do Património Cultural e do Diretor 

do Museu Nacional de Arte Antiga, devido à situação de colapso no funcionamento do Museu 

Nacional de Arte Antiga e outros  

 

No passado dia 1 de junho, várias salas da exposição permanente do Museu Nacional de Arte 

Antiga (MNAA) voltaram a encerrar esta terça-feira devido à falta de vigilantes. As salas deverão 

ficar encerradas até setembro. 

“Devido às limitações de pessoal técnico na área da vigilância informa-se que, a partir de 01 de 

junho, o Museu Nacional de Arte Antiga é obrigado a proceder ao encerramento de algumas áreas 

da sua exposição permanente, nomeadamente as coleções de mobiliário, ourivesaria, cerâmica e 

artes não europeias”, afirmou o diretor do MNAA, Joaquim Caetano, em comunicado citado pela 

Agência Lusa. 

Atualmente, está publicado um aviso aos visitantes no sítio 'online' do Museu sobre "limitações no 

percurso expositivo permanente entre os meses de junho e setembro", uma situação que se repete 

há vários anos, e que se agrava nos meses de verão, devido à falta de funcionários. 

Questionado esta quinta-feira pela Lusa sobre a atual situação do museu, Joaquim Caetano 

mostrou-se preocupado com "os problemas antigos, recorrentes, que se agravaram", como a falta 

de vigilantes, e o estado dos sistemas elétrico e de climatização, "que precisam de ser substituídos, 

porque estão a deixar de funcionar", e deixam salas "às escuras" diariamente. 

Esta situação recorrente e conhecida de falta de recursos humanos não está limitada ao MNAA, 

sendo antes um problema estrutural que a DGPC insiste em não resolver, e que aliás contrasta 
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com a disponibilidade do executivo em investir em grandes obras públicas, como é o caso do 

Palácio da Ajuda.  

 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo Parlamentar do Bloco 

de Esquerda requer, com caráter de urgência, a audição do Diretor-Geral da Direção-Geral do 

Património Cultural, Engenheiro Bernardo Alabaça, e do Diretor do Museu Nacional de Arte 

Antiga, Doutor Joaquim Caetano.  

 

 

As deputadas do Bloco de Esquerda 

Alexandra Vieira e Beatriz Gomes Dias 


