FRANÇA DEVOLVERÁ PEÇAS AO EGITO
Jornal Correio do Povo – Porto Alegre, 11 de outubro de 2009

Paris – O Ministro da Cultura da França concordou, nesta sexta-feira, em devolver alguns artefatos
reclamados pelos egípcios. A posse das peças levou a um rompimento nos laços entre o Egito e o Museu do
Louvre. De acordo com o Ministério da Cultura da França, especialistas da autoridade nacional de museus do
país concordaram em devolver os fragmentos retirados da parede pintada de uma tumba de 3.200 anos, que
fica próxima ao templo de Luxor.
Zahi Hawass, do Conselho Supremo de Antigüidades do Egito, afirmou na
quarta-feira que a relação do país com o Louvre estava rompida pela resistência
do museu a devolver os artefatos. Hawass tem feito da recuperação de
antiguidades supostamente roubadas do país uma de suas prioridades no cargo.
Milhares de peças foram retiradas do Egito durante o período colonial e também
posteriormente por arqueólogos, aventureiros e ladrões.
O rompimento de relações entre o Egito e o Louvre poderia colocar em risco
escavações futuras promovidas pelo museu no país. O governo egípcio
interrompeu as escavações na necrópole de Saqqara, perto do Cairo e cancelou a
palestra de uma ex-curadora do museu francês. Após o anúncio de Hawass, na
quarta-feira, tanto o Louvre quanto o Ministério da Cultura da França disseram
estar prontos para devolver as peças ao Egito.
A França está cheia de peças egípcias como o Obelisco do Palácio de Luxor na Praça da Concórdia, em
Paris, oferecido à França por um vice-rei egípcio no século XIX. Os salões têm esculturas, sarcófagos e
outros trabalhos no Louvre. As peças em questão, porém, foram obtidas mais recentemente. O escritório de
Hawass disse que os ladrões extraíram os fragmentos das paredes de uma tumba perto do Vale dos Reis nos
anos 1980.
Somente depois de novembro de 2008, quando arqueólogos
redescobriram a tumba de onde os fragmentos parecem ter sido
retirados, várias dúvidas surgiram a respeito da legalidade de sua
retirada do território egípcio.
Nos Estados Unidos, o governo tomou medidas legais, na quintafeira, para a devolução de um sarcófago de 3 mil anos ao Egito.
Segundo autoridades egípcias, o sarcófago provavelmente foi
ilegalmente retirado do país anos atrás.
Sarcófagos egípcios em exposição no Louvre.

Abaixo alguns artefatos egípcios que estão expostos no Museu do Louvre:
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