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PATRIMÓNIO DO CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA
NÁUTICA E SUBAQUÁTICA EM RISCO

O património do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática está em risco, tendo em
conta as actuais condições em que se encontra instalado, num pavilhão do MARL, em Loures,
pavilhão esse que está em obras. Existe, simultaneamente, perigo de danificação dos artefactos ou
de roubo dos mesmos, pela falta de condições de segurança ali existentes.

Por outro lado,  as  condições de trabalho estão profundamente degradadas,  não só porque os
trabalhadores não têm acesso aos meios técnicos adequados para verificar a existência de uma
eventual degradação do património – o laboratório está encaixotado -, mas também, porque o
espaço de trabalho dentro do pavilhão está a ser progressivamente reduzido, devendo em breve
confinar-se  a  uma  sala.  E  até  as  instalações  sanitárias  têm  o  acesso  significativamente
condicionado.

Em visita  efectuada às  instalações  do Centro,  por  dirigentes  sindicais,  foi  possível  constatar  a
existência de  muitos andaimes de obra instalados por cima das caixas e tanques de conservação
do  património  náutico  e  subaquático,  oferecendo  a  sua  permanência  ali,  risco  para  os
trabalhadores e o espólio depositado.

Dadas  as  obras  em  curso  no  pavilhão  –  que  está  a  ser  progressivamente  ocupado  por  uma
empresa – as condições de segurança do local estão em perigo, havendo a possibilidade de roubos,
dado que não foram tomadas quaisquer medidas excepcionais de vigilância do património.

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais dirigiu já ao
Ministro da Cultura, um ofício alertando-o para esta situação e exigindo a tomada de medidas que,
até à saída do CNANS daquele local, assegurem as mínimas condições de trabalho e de segurança
dos trabalhadores e a protecção do rico património ali existente.
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