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Editorial

Este eBook, publicado em 2018 pelo Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob o título Patrimonialização e Sustentabilidade do
Património: Reflexão e Prospectiva, deve-se ao encontro científico realizado sob igual título, em novembro
de 2014, em parceria com o Instituto de História de Arte desta mesma Faculdade.
Embora passados mais de três anos da elaboração dos trabalhos agora publicados, não só devíamos
aos seus autores a divulgação com que nos comprometêramos, como é nosso entendimento que, além
da pertinência de partilhar o conhecimento, porventura o tempo decorrido acentuará a necessidade de
reflexão sobre metodologias e projectos abordados.
Como se sublinhou ao projectar o encontro de 2014, a importância e o papel do património na
sociedade contemporânea tornam praticamente transversal a todas as áreas científicas a necessidade de
conhecimento e de reflexão sobre questões ligadas à memória (principalmente sob dimensões colectiva
e social), à seleção de elementos do passado e sua refuncionalização no presente, à função patrimonial
de certos bens e manifestações culturais em relação a comunidades de pertença, ao carácter cíclico do
património, à dimensão patrimonial do desenvolvimento, enfim, ao património como facto social e cultural.
Tornou-se recorrente usar o termo patrimonialização para designar o processo de constituição
de património a partir de realidades e de bens culturais ou naturais, assim como o verbo causativo
patrimonializar para designar a acção de identificar os valores culturais de um dado bem, de os reconhecer
socialmente e assim constituir património.
Destes processos resultam variadas formas de sedimentação patrimonial e emergem ampliadas
necessidades de gestão das realidades contemporâneas associadas ao denominado património e aos usos
dos bens que se pretende salvaguardar ou preservar.
Os trabalhos aqui publicados são demonstrativos da diversidade de acepções a que se prestam os
enunciados conceitos operativos. A complexa temática da patrimonialização e da sustentabilidade do
património, material e imaterial, natural e cultural (distinção, ela própria, no cerne de algumas discussões
mais recentes), é ampliada pela diversidade de configurações históricas e pela reconhecida ambiguidade
dos termos que convoca.
Correspondendo a um dos propósitos do encontro de 2014 — estimular uma reflexão multidisciplinar
— o eBook oferece ao leitor artigos em diferenciados âmbitos de investigação, quer no âmbito das ciências
sociais, quer no âmbito das ciências naturais e de outros domínios científicos e tecnológicos, relacionados
com estudos de património e com a museologia.
Optando por retomar as perspectivas e temáticas de abordagem que já tinham estruturado os painéis
do encontro de 2014, a equipa editorial converteu-as, conjuntamente com o tema capital, nas cinco partes
ou subtemas de enquadramento dos artigos publicados em eBook. Os artigos de Jean Davallon e de Cécile
Tardy, os dois conferencistas convidados a apresentar um enquadramento do tema geral — Patrimonialização
e sustentabilidade do património — constituem a parte 1. Os outros artigos de palestrantes convidados

foram inseridos nas partes destinadas a cada um dos subtemas: Contemporaneidade e valores do património
(parte 2); Patrimonialização, criatividade e mudança social (parte 3); Museus, territórios e comunidades de
pertença (parte 4) e Património, planeamento multiescalar e políticas públicas (parte 5).
A imagem da capa do eBook intitulada Manifesto # 7 (Época de estranheza em frente ao mundo)
(2012), gravura em água-forte s/papel da autoria da artista plástica Susana Gaudêncio, foi gentilmente
cedida pala autora aquando da realização do encontro, com fins de divulgação e promoção do mesmo. A
apropriação desta imagem contribui para uma reflexão alargada, por meio do objecto artístico, acerca da
teoria e prática do património.
A par das conferências por convite, as comunicações foram selecionadas pela comissão científica, cuja
composição é enunciada junto à ficha técnica deste eBook. Todos os autores que integraram o programa
do encontro que teve lugar a 27, 28 e 29 de Novembro de 2014, foram desde logo convidados a participar
numa publicação temática e os artigos foram recepcionados simultaneamente aos próprios resumos de
comunicações (a que então tiveram acesso os participantes). Poucos foram então os comunicantes que não
estiveram interessados em participar na publicação e apenas um dos conferencistas veio posteriormente
a retirar o seu artigo, tendo em vista uma mais célere divulgação 1. Um dos trabalhos publicados não é
constituído propriamente por um artigo 2, mas os editores consideraram interessante inclui-lo, uma vez
que a Comissão Científica também aceitara a comunicação que o originou.
O título de cada artigo é sequenciado do(s) nome(s) do(s) autor(es) e sua identificação ou afiliação
institucional, do resumo e de palavras-chave na língua original e numa segunda-língua adoptada no
encontro, a que se segue o conteúdo principal — texto, fontes e bibliografia. Nos artigos que continham
notas, estas foram uniformizadas em formato de rodapé. Foram respeitadas as opções de grafia e de
tradução dos autores. Nos casos de traduções em falta e quando a equipa de coordenação editorial assumiu
a responsabilidade da tradução de título, de resumo ou de palavras-chave, assinalaram-se com asterico [*]
essas partes traduzidas.
Não procedemos a uma uniformização de referências bibliográficas, que se apresentam com algumas
variantes consoante os autores, conquanto lhes tivesse sido sugerido o estilo Chicago Book of Style.
Apesar do esforço da equipa de design e de oportunamente terem sido solicitados aos autores os
requisitos necessários dos ficheiros digitais de ilustrações, não foi possível reunir a sua qualidade gráfica
em todos os casos, motivo pelo qual foram integrados ficheiros em baixa resolução.
Esperamos que esta publicação vá ao encontro das expectativas das dezenas de autores e investigadores
que para ela contribuíram e que possa ainda corresponder ao interesse de muitos leitores, contribuindo
para sedimentar o interesse, académico e noutros variados contextos, pelos estudos e pelo trabalho com o
património.
Graça Filipe, José Vale & Inês Castaño
Fevereiro de 2018

1
2

Este foi o caso de Vítor Oliveira Jorge que em 2016 publicou “Sustentabilidade da ideia de Património numa sociedade em
transformação acelerada de paradigma geral”, Portvgalia, Nova Série, vol. 37. Porto: DCTP-FLUP, pp. 189-200.
No caso de Rogério Meca, que representou a Liga dos Amigos da Nazaré (Portugal).

Parte 1

Patrimonialização e
Sustentabilidade do Património

À propos des régimes de patrimonialisation: enjeux et
questions
JEAN DAVALLON, Professeur émérite, Centre Norbert Elias UMR 8562, Équipe Culture &
Communication, université d’Avignon et des pays de Vaucluse

RÉSUMÉ
Après une rapide présentation de la définition de la patrimonialisation, rappelant les «gestes» qui la caractérisent,
une première partie rappelle l’émergence, en France, de la notion de patrimoine (dans les années soixantedix et quatre-vingt), ainsi que des critiques dont son extension a fait l’objet de la part des sociologues et des
historiens. Les deux types de patrimonialisation des objets matériels sont ensuite examinés : institutionnelle
avec l’exemple de l’Inventaire, et sociale avec le patrimoine dit ethnologique. La troisième partie traite de
la spécificité de la patrimonialisation du patrimoine culturel immatériel, au regard de son mode d’existence
allographique (comme objet idéal distinct de sa manifestation). La mise en perspective ainsi opérée dans les
trois parties amène, en conclusion, à faire état des questionnements qu’elle suggère aujourd’hui concernant
l’extension de la catégorie de patrimoine culturel immatériel et la (re)définition du patrimoine naturel.
MOTS CLÉS: patrimoine, patrimonialisation, allographique, autographique, immatériel, matériel,
naturel.

ON HERITAGIZATION REGIMES: ISSUES AND QUESTIONS*
ABSTRACT
After a brief definition of heritagization and a reminder of the gestures that characterize it, a first part analyzes
the emergency in France of the notion of heritage (in the seventies and eighties) as well as the criticism it
initiated among sociologists and historians because of its extension. In a second part are presented the two
types of heritagization of tangible objects, the institutional one, with the example of the inventory, and the
social one i.e;. ethnological heritagization.The third part deals with the specificity of the heritagization of the
cultural intangible heritage in connection with its mode of allographic existence (as the ideal object seperate
from its manifestation). The adopted viewpoint applied in the three parts leads eventually to take into account
the questioning that this perspective suggests today concerning the extension of intangible cultural heritage
and the (re)definition of the natural heritage.
KEYWORDS: heritage, heritagization, allographic, autographic, intangible, tangible, natural.

La patrimonialisation est le processus par lequel un collectif reconnaît le statut de patrimoine à des objets
matériels ou immatériels, de sorte que ce collectif se trouve devenir l’héritier de ceux qui les ont produits et
qu’à ce titre il a l’obligation de les garder afin de les transmettre.
À partir d’une analyse de textes et de situations concrètes s’étendant sur une période d’une quarantaine
d’années, j’ai formalisé les principaux «gestes» qui assurent la réussite de ce processus 1. Ces gestes ne rendent
pas compte de la diversité des pratiques propres à chaque cas de patrimonialisation, mais définissent les
«conditions de félicité», pour parler comme les pragmatistes, permettant au processus de patrimonialisation
de réussir et à une chose d’acquérir le statut de patrimoine culturel ou naturel. Je me permets de les rappeler
avant de commencer.
1. Le premier de ces gestes réside dans l’intérêt porté à l’objet par un collectif ou un groupe social
plus ou moins large, plus ou moins organisé. Il se traduit par la reconnaissance (le sentiment) d’une
«valeur» de l’objet, antérieurement à toute détermination précise de ses «valeurs». À un moment
donné, ce collectif va estimer qu’un bâtiment, une œuvre, mais tout autant un objet du quotidien,
un outil, un savoir-faire, une pratique, une musique ou une danse, «possède quelque chose» qui fait
qu’il doit être gardé. Reprenant le mot introduit par Umberto Eco (1993), j’ai proposé de qualifier de
«trouvaille» cette expérience qui allie la perception d’un objet ordinaire, sans gloire, et le sentiment
de «sublime du passé» ou de «beauté sublime» qu’il peut déclencher (Dulong, 1998 : 180 ; Godelier,
1998 : 239-243 ; Farge, 1989).
2. Le second geste correspond à la production de savoir sur l’objet et son monde d’origine. Il n’existe pas
de reconnaissance d’un statut de patrimoine culturel qui se fasse sans mobilisation ou sans production
d’un savoir servant à établir la nature et l’origine de l’objet qu’il soit matériel ou immatériel.
3. Le troisième consiste en la déclaration du statut de patrimoine. Un objet ne devient patrimoine qu’à
partir du moment où il est déclaré comme tel. Cette déclaration est un acte performatif dont la forme
peut varier, depuis la simple énonciation publique jusqu’à l’acte juridique ou administratif signant une
procédure d’inscription ou de classement 2. La déclaration entraîne trois obligations constitutives du
statut patrimonial : (i) l’obligation de garder les objets patrimoniaux matériels ou immatériels impliquant
leur conservation ou leur sauvegarde ; (ii) l’obligation d’une mise à disposition symbolique de ces
objets pour le collectif pour lequel ils font patrimoine et qui les considère comme un «bien commun»
(Micoud, 1995 ; 2005) ; et (iii), l’obligation de les transmettre aux générations futures. Les quatrième
et cinquième gestes concernent respectivement la mise en œuvre de ces deux dernières obligations.
4. Le quatrième geste est celui de l’organisation de l’accès du collectif à l’objet patrimonial. Il présuppose
que les membres du collectif sont effectivement les bénéficiaires de l’existence de ce patrimoine et

1
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J’ai repris le terme de «geste», que j’avais utilisé à propos de l’opérativité de la mise en exposition comme rituel de représentation, afin
que, précisément, distingue cet idéaltype des pratiques qui, elles, varient selon les types de patrimoine, selon les moments ou les situations
(Davallon, 1986 ; 2006).
Comme tout performatif, il doit être prononcé par un instance autorisée pour qu’il soit «efficace». Dans la pratique, il existe des instances
de statut et de nature différentes selon les types de patrimoine qui peuvent aller du représentant du groupe social à la puissance publique,
étatique et/ou internationale.

de son exposition (d’où la relation avec le premier geste). L’exposition est alors le rituel par lequel le
public peut revivre le moment de la «trouvaille» et éprouver le sentiment de sublime. Elle rend ainsi
visible le fait que les membres du collectif s’estiment les héritiers des producteurs de ces objets.
5. Le cinquième et dernier geste est celui de la transmission aux générations futures de ces objets
patrimoniaux. Il instaure une continuité dans le temps, une relation, depuis le présent, entre le passé
et le futur.

Si le vocable de «patrimonialisation» est apparu il y a une trentaine d’années environ, sa formalisation
conceptuelle est plus récente encore (Davallon, 2010). Mais il faut dire que la notion de patrimoine (culturel
ou naturel) elle-même, telle que nous l’employons aujourd’hui de manière courante, n’est guère plus ancienne.
Je propose de revenir sur l’émergence de la notion du «patrimoine» comme catégorie afin de mieux faire
apparaître par contraste, la singularité de l’approche en termes de patrimonialisation.

AVANT LA PATRIMONIALISATION, LE PATRIMOINE COMME CATÉGORIE?
En France 3, il est commun de considérer l’année 1980, qui fut déclarée «Année du patrimoine», comme
marquant le début du «tout patrimoine». «Tout devient patrimoine : l’architecture, les villes, le paysage, les
bâtiments industriels, les équilibres écologiques, le code génétique.» (Guillaume, 1980 : 11). Ce constat, repris
à l’envi, indique surtout le basculement qui s’opère avec l’attribution du statut de patrimoine à une série d’objets
de nature a priori tout à fait hétérogène. S’en trouvent-ils «patrimonialisés» pour autant? Affirmer que tout
devient patrimoine présuppose que l’on sache ce qu’est celui-ci. Or, comme l’a bien montré André Desvallées
(1998 : spéc. 102-103) dans son enquête sur la notion, il s’agit moins d’une catégorie scientifiquement établie
que d’une catégorie liée à la politique, à l’administration et à l’action, dont la signification s’est progressivement
stabilisée par un usage dans l’espace public (Lamy, 1993).
C’est ainsi, par exemple, que la notion n’a pas émergé à partir des institutions habituellement considérées
comme les institutions du patrimoine (musées, archives, bibliothèques, monuments historiques), mais à la
marge, à propos d’objets nouveaux 4. Cette émergence fut donc habitée d’un paradoxe : alors qu’elle aurait
pu couvrir «naturellement» les œuvres d’art, les monuments ou les sites historiques 5, elle va servir dans la
pratique à surtout penser ces nouveaux objets (Andrieux, 1997 ; 1998).
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Dans les pages qui suivent, j’ai pris mes références essentiellement en France, terrain que je connais le mieux. On prendra donc ce qui suit
comme un exemple de l’émergence d’une approche en termes de patrimonialisation. Mais il serait effectivement intéressant de comparer avec
l’émergence du concept de patrimonialisation dans d’autres pays.
Pour citer deux exemples : la création des parcs naturel régionaux en 1960 et la loi Malraux sur les secteurs sauvegardés (ensembles urbains
historiques) en 1962.
Ce que l’on peut désigner comme le «patrimoine établi».

Une notion en voie d’institution
La création, en 1964, de l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France a pour
objet l’élargissement du recensement général des biens culturels à ce que Chastel (1990 : 8), qui en fut un des
initiateurs, appelait les «ouvrages typiques» d’un territoire (v.g. Melot, 2005 ; Heinich, 2009 : chap. 5).
Rétrospectivement, même si elle ne mobilise pas la catégorie de «patrimoine», cette création signe un
triple changement dans les politiques publiques : (i) un élargissement du monde du patrimoine (établi) au
«petit patrimoine», voire aux «nouveaux patrimoines» ; (ii) une prise en compte des caractéristiques d’un
territoire (supposant ou visant la conscience de sa population) ; (iii) de fait, l’amorce d’un basculement de
l’histoire de l’art traditionnelle comme science de référence vers l’ethnologie. Ce triple changement se mettra
progressivement en place au cours de la décennie soixante-dix.
Autre signe de l’évolution des institutions : la définition du patrimoine proposée par les professionnels en
1969, comme l’ensemble de tous les biens naturels ou créés par l’homme qui constitue l’objet de la culture 6.
Comme l’explique André Desvallées, cette définition est en phase avec l’introduction de la notion de patrimoine
par l’Unesco ou par d’autres pays 7. Elle va évidemment de pair avec les profonds changements intervenus dans
les pratiques de terrain et dans la littérature scientifique, comme dans les politiques publiques patrimoniales 8.
D’une certaine façon, c’est ce mouvement de fond, ce rassemblement sous la catégorie de patrimoine des
changements du rapport aux biens culturels du passé, fut-il récent, qui se trouve rendu visible en 1980 avec
«l’Année du patrimoine».

Une notion, objet de vives critiques
Des réactions corporatistes qu’ont pu avoir certains des spécialistes des monuments historiques ou des
musées traditionnels (d’art principalement), assimilant la notion de patrimoine à une arrivée massive d’objets
de curiosités au détriment des œuvres reconnues, nous retiendrons seulement ici la question des critères
permettant de reconnaître les objets qui sont dignes d’acquérir le statut de patrimoine. En effet, entre ces
spécialistes (généralement des monuments historiques ou des musées traditionnels) et les défenseurs — pour ne
pas dire les militants — des nouveaux patrimoines, ce sont deux définitions, deux conceptions du patrimoine
qui s’affrontent. D’un côté, un patrimoine «établi», qui va de soi. La légitimité, l’intérêt, les valeurs (au sens de
Riegl), la dignité, voire la sacralité, des œuvres d’art (y compris les monuments) sont fondés par l’histoire de l’art,
garantis par des spécialistes et cause nationale. En effet, selon une définition du patrimoine national remontant
à la Révolution française, elles sont le patrimoine de la Nation et n’ont donc pas besoin plus d’acquérir le statut
de patrimoine (Poulot, 1997). N’ayant pas à être déclarées comme telles, seule importe la manière de les traiter,
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La définition complète proposée par l’association générale des Conservateurs en 1969 est la suivante: «Le patrimoine est l’ensemble de
tous les biens naturels ou créés par l’homme sans limite de temps et de lieu. Il constitue l’objet de la culture. Cette notion dynamique et
prospective, manifestée avec acuité dans le développement de notre civilisation, est essentielle à l’hygiène et la survie de la Civilisation. Outre
la mission de conserver et de transmettre, elle implique la protection et l’exploitation du patrimoine acquis et du patrimoine futur.» (Citée par
Desvallées, 1998: 91).
Pour compléter cette enquête et comprendre l’importance de la SDN (ancêtre de l’Unesco) dans cette genèse, on pourra consulter la thèse
de Pierre Leveau (2012). Noter que la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de l’Unesco date de 1972.
Toujours en France, un an auparavant (1971), la destruction des halles de Baltard à Paris avait fait l’objet d’une polémique qui avait fortement
contribué à faire émerger dans l’espace public la conscience de ce qui pouvait faire patrimoine.
La direction du Patrimoine du ministère de la Culture est créée en 1978 — année où, précisément, le Conseil des ministres déclare, le 9
août, l’année 1980 Année du Patrimoine. Pour une synthèse sur de l’évolution des politiques du patrimoine en France notamment sur cette
période, voir Poirrier (2003). Pour des exemples d’émergence de nouveaux patrimoines, on pourra consulter Poirrier & Vadelorge (2003),
Andrieux (1998) ou encore Lamy (1992; 1996, 2003).

autrement dit de les étudier, cataloguer et conserver. De l’autre, élargir la notion de patrimoine pose la question
des critères selon lesquels un bien peut entrer dans cette catégorie. Il faut alors justifier ce statut. Mais, si les
critères, selon lesquels les premières sont considérées «par nature» — dans leur être même — patrimoine, ne
sont pas applicables à ces nouveaux objets, quels autres critères mobiliser pour caractériser ce patrimoine? Avec
cette question des critères, c’est en fait le sens même de «ce qui fait patrimoine» qui est en jeu.
Il n’est donc pas étonnant que, dès les années quatre-vingt, une critique de la «prolifération», ou de
«l’inflation», ou de «l’obsession» patrimoniale 9 se développe chez les chercheurs, tout particulièrement les
sociologues et les historiens. Arrêtons-nous sur quelques-unes de ces critiques révélatrices des enjeux liés à
la catégorie de patrimoine.
Pour Marc Guillaume (1980 10), la passion du passé qui fait que tout devient patrimoine est le symptôme
social d’un travail de deuil interminable dans une société désormais réglée par l’impératif industriel ; une
valeur refuge, si l’on veut. Alors que dans les sociétés traditionnelles, la conservation du passé a pour support
la sépulture qui opère le lien entre le visible et la (présence) de l’invisible, dans nos sociétés, l’intérêt et la
conservation des objets comme trace du passé, tend à rendre visible ce passé, mais la perte de transcendance
qui en résulte rend cette quête interminable et l’accumulation des objets est potentiellement infinie parce que
jamais vraiment opérante. La conservation «hétérologique» est venue remplacer la conservation «symbolique»
(Guillaume, 1980 : 103). Trois caractéristiques importantes de ce fonctionnement touchent à la catégorie
de patrimoine. (i) Le rapport au passé (ou plutôt à la «passéité») se traduit par une représentation du passé
dans le présent et du présent comme futur du passé (Ibid. p. 93). (ii) Il y a une homogénéisation aussi bien
des objets (qu’ils soient sacrés ou utilitaires, nulle différence) que des cultures : tout est «trace» de la même
manière, c’est-à-dire indice de son origine (Ibid. p. 106). (iii) Alors que la «mémoire symbolique» est un
tissage, sur le temps long, de différentes mémoires situées à différents niveaux de la réalité sociale (individuel,
communautaire) et grosses d’une multiplicité de sens, la «mémoire hétérologique» s’organise à partir des
documents et des monuments; elle diffuse à travers des «machines à mémoire» (archives, musées, monuments,
villes sauvegardées, etc.) et elle attribue un sens univoque au passé 11. L’objet de patrimoine étant par nature
extrait de son environnement social et culturel, devenu une trace homogène, la seule efficacité symbolique qui
lui reste, c’est de pouvoir s’accumuler indéfiniment (Ibid. p.109).
Dès Mémoires du social (1986) qui traite justement des «nouveaux patrimoines» (principalement
industriel), Henri-Pierre Jeudy propose de penser les usages qu’en font les groupes sociaux qui les revendiquent
et du traitement des mémoires qu’ils opèrent. L’avantage de la démarche est de donner droit à la relation
que le groupe social entretient avec les marques signifiantes de son passé comme base de son intérêt pour la
conservation des objets et leur exposition 12. Cette position, qui s’appuie sur une référence à des situations de
terrain, porte sur le traitement muséographique des objets de patrimoine et non sur la conservation. Le point
de départ de la thèse est que le développement de ces patrimoines, loin d’être un «dépôt de la mémoire», finit
par «être un obstacle aux mouvements de la mémoire». Ainsi, un «patrimoine une fois constitué n’est plus

9

Voir par exemple Leniaud (1992). Pour un résumé, on pourra se reporter à Heinich (2009: Introduction). Ce constat est repris en cœur par
la plupart des auteurs de manière plus ou moins critique .
10 En fait l’auteur n’est pas sociologue mais économiste. L’essai emprunte à la philosophie et la psychanalyse pour défendre une thèse proche de
celle avancée par un sociologue comme Jeudy, dont le fond est la critique d’une désymbolisation de notre société ; critique qui a été initiée
par Baudrillard (notamment 1976).
11 Le verdict est sans appel : «Mémoire sans épaisseur, injonctive, dure, mais fragile aussi, car elle ne s’enracine pas dans la collectivité.»
(Guillaume, 1980: 176.)
12 Il reprendra ce projet à travers différents ouvrages (v.g. Jeudy, 1990 ; 2001 ; 2003).

que musée du social» (Jeudy, 1986 : 23). La muséographie introduit une théâtralisation qui fait disparaître
les mutations des mémoires plurielles du social, aboutissant à la production d’un «simulacre». La «pulsion
collective muséophile», qui opère cette spectacularisation à travers une production d’images et une mobilisation
des objets, produit une fiction de l’échange symbolique présent dans le groupe social d’origine. Ainsi, elle
transforme le rapport au temps, d’un temps caractérisé par des événements à une répétition, une éternité : le
présent peut ainsi être du passé et ou du futur (Ibid., p. 105). Mais transforme aussi le rapport entre les cultures
au profit de la création d’un univers homogène, sans identités culturelles (Ibid., p. 117 13). Il y a bien prise en
compte de la patrimonialisation, mais pour n’en retenir que les aspects ou les effets potentiellement négatifs.
Quant aux historiens, comme Pierre Nora ou François Hartog, ils estiment que le patrimoine instaure
un rapport au passé qui est en rupture avec une connaissance historique de celui-ci. Il introduit en effet une
dimension commémorative qui assure un mouvement de remontée à partir du présent dans le passé pour
ramener celui-ci au présent sous le joug de la trilogie identité, mémoire, patrimoine (Nora, [1992] 1997 :
4712-4713). L’histoire tend à se fondre avec le passé, un passé rendu présent, présentifié par la mise en scène
; signant un «usage présentiste du passé 14». Selon la même logique, Françoise Choay développe une critique
acerbe des excès de la «consommation patrimoniale» transformant les monuments en «produits culturels» qui
sont autant de miroirs de nous-mêmes au détriment de la découverte de la «compétence d’édifier» dont ils sont
porteurs 15. Une «jouissance d’ordre spéculaire» de se saisir ainsi soi-même au miroir que dénonce d’ailleurs
aussi Jeudy (2003 : 32).
La position de David Lowenthal présente l’intérêt de sortir d’une interprétation du rapport que le
patrimoine instaure au passé sous le regard de l’histoire et d’affirmer une différence fondamentale entre histoire
et patrimoine 16. Il conteste les maux dont on accuse «l’attachement à l’héritage» — à savoir, «chauvinisme
excessif, réaction élitiste, vanité et vulgarité et par-dessus tout perversion de l’histoire» — et considère que «le
soi-disant péché le plus grave de l’héritage, la fabrication, n’est pas un vice mais une vertu» (Lowenthal, 1998 :
110 17). Il rétablit comme un fait social du présent la dimension symbolique spécifique du patrimoine 18. Il prend
au sérieux le fait que la «fabrication» du patrimoine se fait à partir du présent. Pourtant, celle-ci reste avant tout
abordée à travers «les façons qu’a la patrimonialisation d’altérer la vérité du passé», de sorte qu’en définitive, cette
approche, après avoir pointé l’objet à étudier (la patrimonialisation), n’éclaire que très peu ce qui le caractérise et
ne la conçoit finalement que sous l’angle de ce qu’Hartog qualifie précisément de présentisme…

13 Cette critique est très proche de celle qui a pu être menée sur la publicité et les médias comme opérateurs idéologiques de la société de
consommation. Pour une exemple de cette posture (Gauthier, 1995).
14 Dans son dernier tiers, le xxe siècle aurait ainsi donné «l’extension la plus grande à la catégorie du présent : un présent massif, envahissant,
omniprésent, qui n’a d’autre horizon que lui-même, fabriquant quotidiennement le passé et le futur dont il a jour après jour besoin. Un
présent déjà passé avant même d’être complètement advenu. […] Nous aimerions préparer, dès aujourd’hui, le musée de demain et réunir les
archives d’aujourd’hui comme si c’était déjà hier; pris que nous sommes entre amnésie et volonté de ne rien oublier» (Hartog, 2003: 199).
15 Contrairement à ce qui s’est passé pour les humanistes (qui au miroir des antiquités, ont fondé un rapport au temps au savoir et à l’art) ou
pour les romantiques (qui au miroir de monuments ont découvert la dignité des faires anciens et pressenti l’essence de la technique), explique
Choay (1992: 188), «aujourd’hui, cette structure narcissique originelle et féconde s’est accusée et figée. Le miroir du patrimoine sur lequel
nous nous penchons avec passion a perdu son rôle créateur pour une fonction de défense et de conservation d’une idée de nous-mêmes».
16 «I suggest in this book, are usually leveled in the mistaken assumption that heritage is «bad history». In fact, heritage is not history, at all;
while it borrows from and enlivens historical study, heritage is not an inquiry into the past but a celebration of it, not an effort to know what
actually happened but a profession of faith in a past tailored to present-day purpose.» (Lowenthal, [1996]1998: x).
17 Dans ce texte — que l’on peut supposer avoir été écrit directement en français puisqu’il n’est pas fait mention de traducteur (?) —, il est
question de «la fabrication d’un héritage» et non du patrimoine. L’explication est probablement liée au fait que dans The Heritage Crusade
and the Spoils of History, l’auteur considère, que du point de vue de l’opération de fabrication de l’héritage (de la production d’une «dévotion
rituelle» notamment), il y a une continuité entre l’héritage individuel et le patrimoine culturel ou naturel. Il reste que l’usage de ce terme
d’héritage produit des effets de sens parfois singuliers…
18 «Comme le culte médiéval des reliques, l’héritage aujourd’hui est un culte populaire, presque une croyance religieuse.» (Lowenthal, 1998:
109)

Au bilan, nous retiendrons que toutes ces critiques sont fondées sur une approche externe à l’étude du
processus de patrimonialisation. Leur avantage est d’apporter un éclairage critique sur les pratiques patrimoniales
volontiers centrées sur elles-mêmes, et certaines de ces critiques resteraient partiellement pertinentes pour le
patrimoine culturel immatériel. Leur inconvénient est que le processus de patrimonialisation lui-même est
pointé, mais n’apparaît qu’en creux, sans être abordé dans son fonctionnement. Ce qui a pour effet que la
dimension symbolique que ce processus continue malgré tout de comporter (même si cette dimension prend
des formes qui peuvent paraître à la fois mineures et peu légitimes), ainsi que les enjeux anthropologiques
qu’elle implique, restent ignorés.
En fait, la prise en compte et la compréhension de ce processus de patrimonialisation, comme construction
d’un rapport de passé par l’étude d’objets (les nouveaux patrimoines), va se construire à la croisée du modèle de
l’archéologie (Schnapp, 1993) et de l’anthropologie, dont l’archéologie industrielle (Payen, 1982) ou la nouvelle
approche de l’histoire à partir de l’ethnologie (Fabre & Voisenat, 2000) fournissent chacune un exemple.

ÉMERGENCE DU CONCEPT DE PATRIMONIALISATION
À la question «comment l’homme ou le groupe social décident-ils que tel bien entre dans le patrimoine?»,
Jean-Michel Leniaud (1992 : 3-4) apporte une réponse assez nouvelle à l’époque : un objet qui a perdu sa
«valeur d’usage» peut acquérir par une procédure «d’appropriation» une «valeur patrimoniale» — autrement
dit une reconnaissance de son caractère patrimonial — selon un certain nombre de critères appliqués par
ceux qu’il appelle des «médiateurs». Et il propose de désigner cette procédure d’appropriation sous le nom de
«patrimonialisation».
Cette définition, lapidaire mais relativement complète, du processus même de patrimonialisation est
le signe d’un changement majeur, puisqu’elle introduit, à côté de la reconnaissance du statut de patrimoine
établi, une modalité de production de ce statut. Comme le dit l’auteur, nous passons de «l’essentiel réduit au
sacré à l’accumulation élargie au profane» (ibid., p. 4). Désormais, le caractère patrimonial n’est plus dans
l’objet, mais dans l’application de critères implicites ou explicites.

La patrimonialisation institutionnelle
Ainsi, lorsque, un peu moins de vingt ans plus tard, Nathalie Heinich (2009) enquête sur la manière dont
des objets entrent ou non à l’inventaire, elle décrit la manière dont ce processus de patrimonialisation s’opère
pour ces fameux «ouvrages typiques» dont parlait Chastel (Chastel, 1990 : 8). Elle met au jour les différents
critères (prescrits, latents et proscrits, si l’on suit son classement) qui définissent la valeur patrimoniale de
l’objet et qui, au fond, vont justifier la reconnaissance de son statut de patrimoine. Les «médiateurs», selon
d’ailleurs le modèle de Leniaud, sont les différents acteurs institutionnels intervenant tout au long de la «chaîne
patrimoniale» ; laquelle reste parfaitement cadrée par l’administration de l’Inventaire. Nous avons donc une
parfaite illustration de l’élargissement du patrimoine dont nous parlions plus haut. Il ne s’agit plus d’un
«patrimoine établi» aux qualités intrinsèques (parce que définies antérieurement), mais d’un patrimoine à la
fois savant et administratif, dont le statut résulte de l’attribution d’un certain nombre de valeurs patrimoniales
qui vont devenir autant de qualités de l’objet.

En ce cas, la patrimonialisation aboutit à un résultat qui est proche de celui du patrimoine établi (du
«grand patrimoine») : les qualités sont autant de traces matérielles qui signent la «nature» patrimoniale de
l’objet. Son mode d’existence reste donc totalement autographique 19. Ses caractéristiques patrimoniales lui
sont matériellement attachées et il ne peut être reproduit, au même titre que les monuments historiques, les
sites ou les objets de musée. Le détail des fiches, comme d’ailleurs l’analyse des discussions rapportées par
Nathalie Heinich, laisse apparaître comment la production du savoir sur l’objet établit de facto le lien entre lui
et son monde d’origine et comment il atteste ce lien. C’est lui qui fait de l’objet un «indice», i.e. un représentant
dans le présent de ce monde passé 20. C’est lui que recouvre le terme d’authenticité 21.
Dans ce cas, nul besoin d’attester le monde d’origine, il est hors-champ. Le savoir le concernant existe déjà
ailleurs et sert de base au travail de patrimonialisation qui se résume en une expertise et en une déclaration.
D’une certaine façon, le monde social auquel appartient l’objet, dans le passé comme dans le présent, est
mis entre parenthèses, rejeté en dehors de l’opération de patrimonialisation. Des traces du premier et du
quatrième geste (l’intérêt social pour l’objet et sa mise en exposition) sont intégrées à la chaîne patrimoniale de
l’Inventaire elle-même, présentes soit dans le regard de l’expert (comme l’indiquent les traces d’émotion dans
son discours) soit dans la production de documents (spécialement photographiques).

La patrimonialisation sociale
À l’opposé, la catégorie de «patrimoine ethnologique» recouvre des réalités très diverses (patrimoines
«industriel», «rural», «paysager», «urbain», «religieux», ou encore de «savoir-faire» ou de «produits du terroir»,
de parcs et jardins, etc.), sorte de rassemblement de ce qui était les nouveaux patrimoines, avec comme point
commun le recours à l’enquête ethnologique pour leur étude 22.
Comme le montrent les différents exemples que l’on peut trouver dans la littérature, ou dont on peut
avoir connaissance sur le terrain, le processus de patrimonialisation de ces patrimoines se révèle à la fois
particulièrement complexe, divers et incertain. Complexe : selon les situations et les «patrimoines», ce processus
fait appel à des acteurs plus ou moins nombreux et différents (v.g. Glevarec & Saez, 2002 ; Chaumier, 2003).
Divers, car les «choses» à patrimonialiser sont très hétérogènes (lieux, bâtiments, archives, objets, savoir-faire,
éléments de la culture du groupe, etc.). Incertain enfin, puisque le résultat n’est jamais garanti et le processus
de patrimonialisation peut rester inachevé 23.
Ainsi, dès le départ, les initiateurs, qui considèrent comme faisant «patrimoine» des choses dépourvues
de valeur, doivent convaincre de l’intérêt tant leur propre groupe social que les instances autorisées. Un des
moyens de le faire est le recours à la mise en exposition dans la mesure où celle-ci présente des résultats
(plus propices que les projets à emporter l’adhésion du groupe), et elle fait vivre au visiteur l’expérience de
la découverte de ce qui fait patrimoine (Flon, 2012). Un des autres enjeux est de passer de la découverte et
19 J’ai repris la distinction des modes d’existence des œuvres d’art, entre œuvres autographiques et œuvres allographiques, telle qu’elle a été
introduite par Goodman (1976), puis surtout discutée par Gérard Genette (1994) pour caractériser les régimes de patrimonialisation.
20 J’emploie «indice» au sens peircien. Pour Eco, le mode de production de l’objet comme signe serait plutôt de l’ordre de l’empreinte ou de la
trace (indice ayant alors le sens d’un signe à interpréter). Mais ce qui est important est le statut symbolique de l’objet comme témoin d’un
passé présent dans le présent et qui, à ce titre représente ce passé.
21 Nathalie Heinich évoque d’ailleurs cette dimension symbolique de l’objet sous ce qu’elle nomme «l’administration de l’authenticité».
22 En France, c’est en effet la Mission du patrimoine ethnologique du ministère de la Culture, créée en 1980, qui va s’attacher à l’étude de ces
patrimoines en tant qu’ils participent à l’identité d’un groupe social (voir Rautenberg, 1998). Plus tard, interviendront aussi les géographes
(v.g. Di Méo, 2008).
23 À propos de cet inachèvement, hormis l’exemple de l’écomusée du Creusot qui a été étudié en détail (Debary, 2002), on trouve une exemple
emblématique avec la vallée du Gier présenté dans Rautenberg (2003 : 123sq).

de l’intérêt social porté à l’objet à la production de connaissances pouvant fonder une reconnaissance par
l’autorité sociale ou publique propre à le déclarer patrimoine. Restera enfin à assurer la pérennité de l’objet
patrimonial ainsi construit et institué. Ce qui suppose de trouver des publics, au-delà du groupe social luimême, qui soient prêts à porter un intérêt à cet objet.
Par conséquent, la patrimonialisation du patrimoine ethnologique est caractérisée par (i) un intérêt du groupe
social, (ii) le caractère ethnologique de la recherche et (iii) la nécessité d’une intégration dans l’espace public.
i. Si ces objets «font patrimoine», c’est d’abord pour et par un groupe social. Sans une mobilisation forte
de ce groupe et sans reconnaissance de leur importance dans la vie sociale du groupe, ils risquent
de rester des objets en déshérence et en voie de déchéance. On peut donc suivre Michel Rautenberg
lorsqu’il propose de remplacer «patrimoine ethnologique» par «patrimoine social» 24.
ii. Ensuite, ne pas réduire l’objet à sa dimension esthétique ou de curiosité impose de considérer le
savoir le concernant et ce que l’on sait des liens qu’il peut avoir avec d’autres objets ou avec son
environnement d’origine (physique mais aussi social) comme autant de composantes de son «être»
patrimonial 25 : l’objet patrimonial, intégrant à la fois toutes les diverses «choses» collectées et leur
documentation, est un hybride d’objets matériels hétérogènes et de savoirs qui donnent sens à ceuxci. Même si le mode d’existence reste autographique 26 au sens où il consiste en un objet physique, cet
objet patrimonial possède une forte composante «immatérielle», telle que, par exemple, la mémoire
recueillie par enquête, qui peut même devenir la composante principale de cet objet patrimonial,
comme c’est le cas par exemple pour les savoir-faire ou les produits du terroir (Chevallier, 1991,
Davallon et al., 1997 ; Tardy, 2000 27).
iii. Enfin, si une des difficultés à laquelle est confrontée la patrimonialisation savante est de susciter
intérêt et adhésion sociale, les acteurs de la patrimonialisation «sociale» doivent affronter celle de la
reconnaissance par une instance tierce du statut patrimonial de «leur» patrimoine. Ce dernier peut-il
en effet rester reconnu des seuls membres du groupe? La pratique montre toujours plus ou moins une
visée de reconnaissance par une instance extérieure. À ce titre, on peut considérer l’ethnologue (ou
tout autre chercheur qui aide à construire un regard savant sur l’objet patrimonial) comme la figure
première de cette instance tierce. L’absence d’une telle reconnaissance revient la plupart du temps,
non seulement à délégitimer le statut patrimonial, mais à mettre en péril la pérennité de l’objet et par
voie de conséquence la possibilité de le transmettre, dans la mesure où une telle possibilité suppose
une transmission institutionnelle de l’intérêt social. C’est la raison pour laquelle c’est l’ensemble des
24 Il oppose ce patrimoine social, «expression d’un groupe social», ressource qui va servir au groupe pour «maîtriser la relation à l’autre en
construisant la différence», au «patrimoine savant» (dont le modèle est l’Inventaire) qui est «avant tout affaire d’institutions», sorte de
«patrimoine “pour l’éternité”» qui «sert à produire symboliquement de l’identique» (Rautenberg, 2003: 154-155). J’ai par contre beaucoup de
réserve vis-à-vis du modèle du patrimoine individuel (la maison) comme matrice du patrimoine culturel. Il me paraît en contradiction avec le
principe même de la patrimonialisation.
25 Cette approche est présente dès le début de la collecte menée dans le cadre de l’éthnologie de la France avec Georges Henri Rivière par
exemple. Elle sert aussi de base à la pratique d’exposition comme on peut le voir au Musée dauphinois à Grenoble par exemple.
26 Selon Genette (1994), la caractéristique principale du mode d’existence autographique est une absence de différence entre immanence et
manifestation. C’est la raison pour laquelle l’existence de ces objets dans le présent ne peut être dissociée de leur immanence telle qu’elle a été
définie dans leur monde d’origine.
27 Il conviendrait d’étudier en détail ce régime mixte, entre le régime autographique du patrimoine matériel et allographique du patrimoine
immatériel.

cinq gestes, qu’ils soient achevés ou non, qui caractérise le processus de patrimonialisation. Tout
patrimoine culturel possède ainsi un versant social et un versant savant.

PATRIMONIALISER «L’IMMATÉRIEL»?
Laurier Turgeon, dans son introduction au numéro d’Ethnologie française consacré au «patrimoine immatériel
de l’Amérique française», a-t-il raison de voir dans l’arrivée du patrimoine immatériel un nouveau «régime
de patrimonialité» (Turgeon, 2010 : 390sq)? En effet, nombre des caractéristiques attribuées à ce patrimoine
ressemblent fortement à celles du «patrimoine social» tel que le définit Michel Rautenberg.

Un patrimoine sans patrimonialisation?
Le patrimoine culturel immatériel est une catégorie créée de toutes pièces par la Convention pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en 2003. À tel point que sa définition, tout comme ses modalités
d’existence, sont presque totalement dépendantes de ce qu’en a dit cette institution.
À lire cette Convention, la patrimonialisation semble s’organiser selon trois moments: (i) une
reconnaissance par le groupe social; (ii) une déclaration politico-administrative; (iii) l’activité permettant de
faire vivre ce patrimoine. Bien que nous puissions y reconnaître facilement les gestes de la patrimonialisation,
chacun de ces moments se distingue néanmoins de ce qu’ils sont dans le cas du patrimoine matériel.
i. L’intérêt du groupe social n’est plus lié à la découverte de «choses» faisant patrimoine (la «trouvaille»),
mais prend la forme d’une reconnaissance de l’importance pour le groupe d’un élément de sa culture
qui est par conséquent déjà connu, qu’il s’agisse d’une pratique, d’un rituel, d’une fête, de musique,
de croyances, de représentations, etc. Pour que cette reconnaissance puisse avoir lieu, il faut donc que
la mémoire et le savoir sur la chose à patrimonialiser continue d’être présents dans le groupe. Il n’y a
donc pas de rupture mémorielle nécessitant une reconstruction du savoir sur l’objet.
ii. La déclaration, i.e. in fine l’inscription sur la liste de l’Unesco, est le geste central. Le franchissement
des étapes impliquant les différents types d’instances (communauté, État, Unesco) constitue, selon
l’Unesco, le scénario de la patrimonialisation. La production des connaissances va donc souvent être
largement intégrée à la rédaction de l’argumentaire destiné à justifier la demande et à expliciter la
valeur de ce qui fait patrimoine.
iii. Pour faire vivre ce patrimoine dans le temps, il n’est pas question de le conserver comme on pourrait le
faire pour des objets, car il peut se recréer en permanence en fonction de la nature et des contingences
des groupes sociaux, c’est-à-dire «de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire»
(Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, I.1). Ce qui n’est pas sans poser
des questions sur les modalités pratiques selon lesquelles cette permanence peut être assurée dans
le changement (Heinich, 2012 ; Bartolotto, 2011, introduction), car il est tout de même présupposé
que ledit patrimoine n’en persiste pas moins à être lui-même — c’est-à-dire patrimoine —, sans quoi

on voit assez mal comment il pourrait continuer d’être reconnu comme tel. La permanence d’un
minimum de caractéristiques paraît donc nécessaire pour qu’il soit reconnaissable comme patrimoine.
J’y reviendrai dans quelques instants.

En définitive, on peut donc dire que le patrimoine immatériel est donc à la fois «électif», «déclaratif» (au
sens administratif du terme) et «évolutif». Mais, selon le scénario de l’Unesco, la patrimonialisation se réduit
de fait d’une part à ce que le groupe social le «reconnaisse» comme étant (déjà) son patrimoine et d’autre part
à un parcours d’expertise (à forte dimension politique) aboutissant à sa reconnaissance comme patrimoine
culturel immatériel de l’humanité. Tout se passe donc comme s’il était, dans un présent continué 28, toujoursdéjà «patrimoine», et donc sans nul besoin d’être patrimonialisé.
Dans la réalité, il en va tout autrement et cette patrimonialisation «cachée 29» — déniée, serait-on tenté
de dire — constitue un nouveau régime de patrimonialisation qui précisément tient à la «patrimonialité»
singulière des objets immatériels.

Un nouveau régime de patrimonialité et de patrimonialisation
Laurier Turgeon avance que la différence entre les deux régimes de patrimonialité tient au fait que le patrimoine
culturel immatériel serait caractérisé par l’accent mis sur la valeur «plus affective et mémorielle que matérielle»
des objets, sur «le caractère dynamique» du patrimoine, sur la «transmission» de celui-ci, sa gestion et sa
«mise en valeur» par des groupes ou collectifs (des communautés 30), et sur sa «transformation permanente»
ainsi que sur «son pouvoir de revitalisation de [ces] groupes et collectifs». Nous serions ainsi «passés d’un
régime patrimonial soucieux de l’authenticité, de la conservation de la culture matérielle et de la contemplation
esthétique de l’objet dans sa matérialité à un régime qui valorise la transformation des pratiques culturelles,
la performance de la personne et l’expérience sensible de la culture. Le patrimoine est aujourd’hui plus une
question d’affect que d’intellect, de sociabilité que d’expertise.» (Turgeon, 2010 : 390-391)
Ce qui signifierait qu’à la pérennité et l’authenticité caractéristique du mode d’existence autographique
des objets patrimoniaux matériels, s’opposerait le mode d’existence allographique d’objets qui ne sont
saisissables qu’à travers des traces (notations qui permettent notamment leur transmission par l’apprentissage
des caractéristiques spécifiant l’objet idéal) ou des exécutions, des performances plus ou moins éphémères 31.
L’«objet idéal patrimonial» n’existe que dans l’esprit (dans la mémoire du groupe ou comme construit
scientifique); tandis que seules sont observables les manifestations 32.

28 Sauf dans le cas de l’inscription sur la liste d’urgence où une disparition possible implique la nécessité d’intervenir.
29 Tout particulièrement pour la partie de la patrimonialisation qui précède la demande d’inscription sur la liste de l’Unesco.
30 La convention est à la fois très ouverte sur la nature et la taille des groupes sociaux pour qui l’objet patrimonial immatériel «fait patrimoine»,
tout en présuposant de facto que ce groupe à la cohérence d’une «communauté» (au sens, selon la tradition anglo-saxonne d’un ensemble
organique constitués objectivement par le chercheur ou revendiqués subjectivement par les membres (Schrecker, 2006).
31 Ce mode d’existence allographique du patrimoine immatériel a été relevée par Barbara Kirshenblatt-Gimblett (v.g. 2004), puis évoquée de
manière plus ou moins approfondie par d’autres auteurs (v.g. Heinich, 2009 ; Ciarcia 2011). J’ai essayé d’en décrire les particularités à partir
de l’exemple du Cantu a paghjella corse dans Davallon (2012), je me permets d’y renvoyer.
32 Par exemple, dans le cas du repas gastronomique français, il s’agit respectivement de repas réels (exécutions) et des différentes formes de
règles ou de coutume concernant aussi bien la manière de dresser la table que la succession et la nature des plats (règles constitutives) que les
pratiques des convives (modalités d’exécution).

À l’énoncé de ces particularités du mode d’existence des objets patrimoniaux «immatériels», on comprend
tout de suite que ces derniers résultent de procédures de patrimonialisation plus complexes que le scénario de
la Convention de l’Unesco ne le laisse supposer.
i. Tout d’abord, la reconnaissance par le groupe social de ce qui fait patrimoine impose des procédures de
choix de l’élément à élire comme patrimoine, de mobilisation des membres du groupe, de connaissance
de l’objet ainsi que de sa place dans la culture qui présuppose une réflexivité minimale du groupe
sur sa propre culture, en tant que précisément celle-ci le définit comme groupe social. Et ce, d’autant
plus que «l’établissement» (au sens de Genette) de l’objet patrimonial idéal doit être mené à partir de
l’étude des manifestations observables afin de construire la liste des propriétés constitutives et des
propriétés contingentes de cet objet. En effet, à la différence de l’établissement du texte d’une œuvre
littéraire, par exemple, qui peut se faire à partir d’un manuscrit ou d’une édition originale, il n’existe
bien souvent pas (ou très peu) de documents permettant d’établir l’objet idéal de manière détaillée
et sûre. La liste des propriétés de l’objet sera donc établie au moyen d’enquêtes portant tant sur les
notations (mémoire des pratiquants, études des modalités de transmission, etc.) que sur les exécutions
(les performances). Au cours de ce premier moment de la patrimonialisation (correspondant grosso
modo aux deux premiers gestes), la situation et les procédures sont assez proches de ce qui se passe
pour le patrimoine social matériel. D’ailleurs, elles sont habituellement marquées par l’arrivée d’une
sorte de médiateur, la plupart du temps un ethnologue 33, qui vient si l’on peut dire «incarner» cette
réflexivité, la mettre en œuvre, accompagner le groupe social. Il faut noter que cette réflexivité va
introduire un partage entre le temps où l’élément était simple élément parmi d’autres de la culture
vécue et le présent où il est étudié, reconnu, promu comme patrimoine, et où il devient signe de cette
culture, avec toutes les conséquences qu’une telle rupture dans la culture peut avoir 34.
ii. Ensuite, à l’autre extrémité du processus de patrimonialisation (gestes de mise à disposition et de
transmission), toute nouvelle manifestation, qui continue de faire exister le patrimoine, va poser
la question de sa conformité à ce qui a été établi comme l’objet idéal. Nous touchons là à une des
conséquences de la spécificité du mode d’existence allographique des objets patrimoniaux immatériel
(leur patrimonialité). Qu’est-ce qui fait patrimoine ou non au regard des propriétés considérées comme
constitutives, et non pas seulement contingentes, définissant cet objet patrimonial idéal? La question
doit être prise en compte sauf à postuler que toute interprétation de l’objet patrimonial idéal, du fait
qu’elle vient de la culture à laquelle ce patrimoine appartient, est elle-même a priori une composante
de ce patrimoine 35.

33 Sauf évidemment si le politique qui propose la déclaration prend la décision sur d’autres motifs que scientifiques…
34 Ce processus correspond à ce que Michel Rautenberg (2003 : 152) appelle «rupture patrimoniale» et qui est le pendant pour le patrimoine
social de la rupture dans la vie des objets matériels nécessitant leur invention (leur trouvaille).
35 Ce qui reviendrait à nier la procédure d’établissement de l’objet patrimonial en refusant de faire le partage entre les propriétés constitutives
et celles qui sont contingentes. J’utilise le terme de conformité car il est certain que la description (ou plus exactement l’écriture) des
propriétés constitutives de l’objet idéal a nécessairement pour effet de le construire comme objet de référence. C’est pourquoi la question de
«l’authenticité» des manifestations ne manque jamais de refaire surface… (Fournier, 2011). L’enjeu n’est rien de moins que de savoir ce que
l’on transmets.

De plus, la place du patrimoine (objet patrimonial et manifestations) dans la culture du groupe ne va
pas manquer de se modifier. À cause de la rupture évoquée plus haut, mais aussi du fait de la transformation
de la société elle-même (Lenclud, 2009). Les manifestations vont donc intervenir dans un nouveau contexte,
avec de nouvel horizon d’attente, voire de nouvelles modalités et de nouveaux publics. La question qui se
pose alors est celle de la manière dont peut se négocier la tension entre le maintien de l’objet d’immanence
(l’objet patrimonial idéal) et les modifications de sa manifestation. Au-delà même de la simple conformité de la
seconde à la première, la seconde influe forcément sur la première, sauf à mettre en place un dispositif qui se
donne pour objectif de prendre en charge cette tension. En effet, lorsque la manifestation est une performance
(musique, danse, cérémonie, théâtre, etc.), celle-ci va tendre à devenir un objet communicationnel, un «être
culturel» circulant (Jeanneret, 2008), dont le mode d’existence, surtout pour ceux qui ne sont pas de la culture,
est presque exclusivement autographique. Ce processus est encore accentué par le fait que l’enregistrement de
cette performance peut devenir un objet marchand et être diffusé dans des cultures qui n’ont rien de commun
(ou presque) avec la culture d’origine 36.
Dès lors, à long terme, comment trancher entre un défaut de représentativité de la manifestation et la
nécessité d’une redéfinition de l’objet idéal? En d’autres termes, entre une exécution qui ne respecte pas l’objet
idéal et l’impératif de modifier la liste des propriétés constitutives qui définissent «ce» patrimoine (l’objet
patrimonial idéal), du fait de l’évolution de la société par exemple? Comme la liste des propriétés constitutives ne
peut être figée — sauf à muséifier la société ou à faire de ce patrimoine une chose à manifester à l’identique —,
force est de s’en remettre au jeu social au sein du groupe et probablement aussi entre le groupe et son
environnement sociétal. Ce qui signifie, comme le remarque amplement la littérature scientifique, que les
scientifiques, principalement les ethnologues (Heinich, 2012), ont probablement un terrain assuré sur un
temps relativement long.

EN CONCLUSION, LA PATRIMONIALISATION AUJOURD’HUI?
Le fait de mettre en perspective les trois périodes — celle du recours à une catégorie permettant de désigner et
de penser ce qui est à conserver; celle de la formalisation des procédures par lesquelles le statut de patrimoine
est conféré et mis en œuvre; celle enfin de l’institution d’un statut patrimonial pour des objets n’ayant
d’existence qu’à travers ce qui les manifeste — fait apparaître une transformation de la manière dont on peut
non seulement penser le patrimoine, mais surtout étudier les modalités mêmes de sa production. Le concept
de «patrimonialisation» apparaît comme l’opérateur de cette transformation. Nous avons ainsi pu voir que
l’arrivée du patrimoine immatériel s’inscrivait pour une large part en continuité des changements qu’avait
introduits le processus de patrimonialisation du patrimoine social, qui lui-même était l’héritier des «nouveaux
patrimoines» apparus dans les années quatre-vingt. Mais aussi que cette arrivée avait amené une redéfinition de
ce qui peut faire patrimoine, de la patrimonialité. Elle a ainsi considérablement élargi le champ du patrimoine.
Ce qui ne manque pas évidemment de susciter de nouveaux questionnements et de nouvelles discussions, qui

36 La question se pose tout particulièrement pour la musique (v.g. Campos, 2011). Par exemple, pour le Cantu a paghjella, les enregistrements
sont vendus soit en cédéroms soit sur Itunes (Davallon, 2012). On trouvera une synthèse des questions qui se posent alors sur le blog
de l’ethnomusicologue Marie-Christine Parent (http://mariechristineparent.wordpress.com/recherche/articles-et-travaux/la-notion-depatrimoine-culturel-vivant-une-contribution-ethnomusicologique/).

par certains aspects évoquent celles suscitées avec l’arrivée des «nouveaux patrimoines», mais qui s’appuient
désormais sur une meilleure connaissance des processus de patrimonialisation et de leur opérativité.
Peut-être paraît-il opportun, pour nous chercheurs, de noter, avant toute conclusion, la place centrale de
la production des savoirs dans le processus de patrimonialisation que confirme cette mise en perspective. Une
production qui a évidemment une fonction opérationnelle, car sans études sur les objets (qu’ils soient matériels
ou immatériels), sans collecte de mémoire, sans recherches sur leur contexte social, historique, culturel, il ne
serait pas possible ni de les connaître, ni de leur donner le statut de patrimoine. Mais une production des
savoirs qui a aussi une fonction symbolique. Nous savions que le savoir sur l’objet matériel et sur son monde
d’origine était indispensable pour qu’il instaure une continuité entre le présent et ce monde passé. Mais,
l’analyse de la patrimonialisation des objets immatériels montre que ce processus, qui suppose que l’objet idéal
soit «établi» par «réduction» à partir des manifestations (pour parler comme Genette), a pour effet que cet
objet patrimonial idéal, une fois constitué, échappe définitivement aux hommes du présent. Contrairement à
ce que l’on pouvait croire à première vue, le fait qu’il y ait une continuité du savoir (de la mémoire) dans la
société ne signifie pas que l’objet patrimonial idéal n’est pas le fruit d’une construction à partir du présent.
En réalité, la continuité porte sur les manifestations, alors que l’objet idéal (qui fait patrimoine) résulte de
son «établissement». C’est probablement pour cette raison que le patrimoine immatériel est «patrimoine», au
même titre que le patrimoine matériel : dans son cas, «l’original» appartient irrémédiablement au passé tout en
étant présent à travers ses manifestations. Mais, par le fait même, le savoir transmis «indique» aux hommes du
présent (comme du futur) que le type de rapport qu’ils «doivent» établir avec la manifestation, en tant qu’objet
réel matérialisant ce qui fait patrimoine. Or, on sait que la pérennité du patrimoine dépend de ce rapport.
À partir de ce constat, je terminerai en avançant quelques réflexions sur des points qui, à suivre les
analyses précédentes, mériteraient aujourd’hui d’être étudiés. (i) Certaines de ces réflexions ont directement
rapport au patrimoine immatériel, car sa patrimonialisation n’est pas encore complètement formalisée, surtout
pour la part qui est en dehors de la demande d’inscription sur la liste de l’Unesco. (ii) D’autres touchent au
patrimoine naturel, qui sous le double coup du nouvel éclairage apporté par le patrimoine immatériel et d’une
actualité qui se fait plus pressante, tend à poser la question d’un nouveau régime de patrimonialité.

i. Nous avons vu que Laurier Turgeon définissait le régime de patrimonialité du patrimoine immatériel
principalement par un nouveau rapport (fondé sur l’affect et la sociabilité, notamment) entre les membres
du groupe et ce qui faisait pour eux patrimoine. Les particularités du régime de patrimonialisation
afférent nous invitent à évoquer d’autres enjeux méritant examen. J’en citerai deux qui me semblent
les plus emblématiques.
Le premier est la place du patrimoine dans la culture (au sens anthropologique de ce dernier terme).
Quel est le rapport entre l’élément choisi comme patrimoine et la culture à laquelle il appartient?
S’agit-il de l’élément le plus représentatif, le plus caractéristique, le plus en danger? Il me semble qu’il
vaudrait la peine, surtout dans des sociétés pour qui le patrimoine est habituellement essentiellement
matériel, de se pencher, à partir de situations concrètes, sur les critères de reconnaissance justifiant
l’obligation de garder. En effet, toute la culture ne pouvant devenir patrimoine, se pose nécessairement
la question du choix et de la raison du choix (v.g. Tornatore, 2012). Autrement dit, comment se met
en œuvre la réflexivité inhérente à la patrimonialisation?

Le second enjeu concerne le rapport du groupe social aux «autres», i.e. à ceux qui ne sont pas du
groupe mais qui sont intéressés à un titre ou à un autre par les manifestations de ce qui fait patrimoine.
Cet enjeu est d’importance car, par exemple, considérer un élément d’une culture spécifique comme
représentatif du patrimoine de l’humanité, revient à en faire un objet communicationnel commun au
groupe lui-même et aux autres humains. Ce qui pose la question de la nature et des relations entre les
deux groupes, tout particulièrement dans un monde où on sait que l’égalité des cultures est, au mieux,
un idéal… L’élément patrimonialisé appartenant désormais à l’espace public (Maguet, 2011), comment
ne pas le couper de son enracinement culturel, tout en proposant une reconnaissance symbolique
par les membres des autres cultures? La question se pose d’autant plus avec le développement du
tourisme (v.g. Condevaux, 2014). Elle mériterait certainement d’être posée au niveau des principes
généraux et relèverait alors d’instances internationales comme l’Unesco ; mais sur ce point encore,
des recherches sur les pratiques de patrimonialisation seraient à développer.
ii. Depuis longtemps déjà, la catégorie du patrimoine naturel questionne la conception traditionnelle du
patrimoine (v.g. Dubost, 1994 ; Micoud, 2000, Vivien, 2005). De ce point de vue, elle présente des
similitudes avec le patrimoine immatériel, tant du point de vue des acteurs (proximité entre groupes
sociaux militants et instances internationales) que des sciences mobilisées (appartenance non au
domaine de l’histoire ou de l’histoire de l’art, mais plutôt à la géographie, l’écologie ou l’ethnologie),
que de la difficulté, en définitive, d’aligner cette catégorie sur les critères patrimoniaux hérités de
la conservation d’œuvres d’art, même entendues au sens large. Le développement du patrimoine
immatériel est venu, me semble-t-il, revivifier les questions que posait cette catégorie (son régime de
patrimonialité), et surtout faire apparaître de nouveaux enjeux concernant sa patrimonialisation.

Tout d’abord, l’analyse de la patrimonialisation des objets immatériels invite à reconfigurer l’approche
du patrimoine naturel. Par exemple, à considérer celle-là dans ce qu’elle a de plus original et de plus novateur
(le mode d’existence d’un objet patrimonial idéal), elle amène à poser la question d’un possible changement
d’objet pour le patrimoine naturel : face à une approche qui met généralement l’accent sur la dimension
matérielle de la nature (sur les espaces, les espèces, les ressources et les produits, par exemple), elle demanderait
d’aborder ce patrimoine dans sa dimension fondamentalement immatérielle, dans ce qui en ferait un objet
patrimonial idéal. Qu’il s’agisse soit de la composante culturelle du traitement de la nature, à propos du
paysage par exemple (Voisenat, 1995), soit au contraire de l’ensemble des lois qui régissent le fonctionnement
de la nature et échappe aux humains (Hache, 2014). À suivre la logique du second cas jusqu’au bout, l’étude
de la patrimonialisation du patrimoine naturel ne consisterait plus seulement à étudier comment sauvegarder
quelques éléments de nature menacés de disparition (ce qui a pour effet de «dépatrimonialiser» tout le reste,
comme le font remarquer les géographes), ni même comment considérer les ressources en tant que bien
commun 37, mais à l’appréhender comme ensemble de critères et contraintes à conserver. Il est évident que
l’objet à patrimonialiser changerait alors d’échelle, puisqu’il concernerait l’ensemble de la nature en tant que
vie sur la planète.

37 Ce qui reste la plupart du temps un raisonnement en termes d’appropriation (Smouts, 2005 ; Sgard, 2010).

Une telle approche poserait ensuite immanquablement la question de la prise en compte du rapport
que les différentes cultures peuvent avoir à la nature, en tant qu’objet de patrimoine et non objet de pure
connaissance scientifique ; un rapport dont le modèle va, on le sait, du don à la prédation… Mais nous sortons
ici du cadre de la patrimonialisation.
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La patrimonialisation du point de vue du vivant
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RÉSUMÉ
Cette contribution s’appuie sur une revue de littérature portant sur le patrimoine naturel afin de revenir sur la
manière dont a été pensée la définition de la patrimonialisation dans le cadre de la prise en compte du vivant
et des enjeux de captation et de manipulation. Trois points sont plus particulièrement discutés : la conception
patrimoniale de la ressource comme synthèse de deux modèles de sauvegarde de la nature ; la définition de
la nature comme patrimoine dans un mouvement d’éloignement d’unités écologiques ; la prise en compte du
développement économique dans la façon de produire du patrimoine naturel. Au final, la discussion ouvre sur
les façons de repenser les catégories de patrimoines et la patrimonialisation à partir du vivant.
MOTS CLÉS: patrimonialisation, nature, vivant, ressource.

HERITAGIZATION FROM A LIVING PERSPECTIVE*
ABSTRACT
This contribution is based on a literature review on natural heritage in order to return to the way in which
the definition of heritage in the context of the consideration of life and issues of capture and manipulation
was thought out. Three points are more particularly discussed: the patrimonial conception of the resource as
a synthesis of two models of safeguarding nature; the definition of nature as heritage in a move away from
ecological units; the consideration of economic development in the way of producing natural heritage. Finally,
the discussion opens on ways to rethink the categories of heritage and heritagization built from the living.*
KEYWORDS: Heritage, Nature, Living, Resource*.

Il y a 20 ans, lors du colloque Le Patrimoine et la Cité (1995) réunissant des historiens, sociologues,
anthropologues, ethnologues, je communiquais avec Jean Davallon et André Micoud sur: «Vers une évolution
de la notion de patrimoine? Réflexions à propos du patrimoine rural». Or ce texte a retenu mon attention
pour le colloque actuel Patrimonialisation et soutenabilité du patrimoine car nous y posions la question de
l’évolution de la conception traditionnelle du patrimoine culturel avec l’introduction du patrimoine vivant.
Ce questionnement se posait à partir du patrimoine rural (dès lors qu’il intégrait les paysages et les
produits de terroir), dont l’intérêt était sa double appartenance, à l’acception du patrimoine culturel et à celle
du patrimoine naturel, se présentant sous la forme d’une culture appliquée à la nature. La patrimonialisation
de l’environnement nous amenait à penser qu’entre, faire durer des choses du passé, et assurer l’existence des
générations futures, il y avait un changement de point de vue fondamental qui s’opérait autour du rapport

à la vie. D’une part la notion de patrimoine culturel était affectée par une extension inédite de sa définition
en renvoyant moins à la métaphore de l’identité d’un collectif à préserver qu’à une substance, celle des gènes
; d’autre part cette extension au vivant soulevait des enjeux d’ordre politico-juridique d’envergure, car si la
notion de patrimoine célèbre une mémoire ou un passé, elle est aussi une façon pour des groupes sociaux,
des collectifs, de se rendre visible, en s’assurant d’une légitimité. On voyait poindre avec le vivant de possibles
excès d’autorité (voire de délit) de captation par des collectivités proposant d’en assurer sa sauvegarde, puisque
la question se posait de savoir de qui elle relèverait.
Cet excès se transforme même en autoritarisme avec le scénario défendu par la géo-ingénierie 1 de
protection de survie de la Terre par le recours à des solutions technologiques radicales visant à manipuler le
climat terrestre. Il s’agit de «maîtriser techniquement l’environnement qui nous entoure — allant des climats
artificiels des serres, des dômes et des biosphères, jusqu’au climat global». Les imaginaires de tels projets
impliquent une «rhétorique guerrière» et l’idée de la suppression, même temporaire, des libertés (Grevsmühl,
2014 : 320-321). De tels scénarios de captation de la planète s’inscrivent dans une histoire de l’invention de
l’environnement qui conduit à passer du concept de nature à celui de biosphère, avec l’introduction d’une
expertise écologique globale qui porte sur la planète, et qui cherche à définir le niveau d’optimisation de
rendement des ressources naturelles en restant dans les limites du supportable pour leur maintien à long
terme. Ce concept de biosphère apparaît notamment en 1968 (Conférence sur la biosphère de Paris) pour
définir le problème du réglage optimal des cycles de productivité biologique. Le vivant change d’échelle, de la
nature à la planète (Mahrane et al., 2012).
Face à des hypothèses aussi extrêmes de captation de la planète, je me suis intéressée à la manière dont
des scientifiques préoccupés par le patrimoine naturel construisaient ce problème d’une préservation du vivant
avec ses risques de captation. Pour cela, je suis partie d’un ensemble de textes en provenance principalement de
la géographie, de l’économie et du droit, pour examiner les analyses et les débats autour du patrimoine naturel
depuis une dizaine d’années, au sein de différentes revues sensibilisées à cette thématique. Mon intention n’est
ni d’être exhaustive dans ce travail sur la littérature scientifique, ni de montrer la relation entre cette catégorie
du patrimoine naturel et une discipline scientifique en particulier. Je cherche à éclairer la manière dont on a
pu s’emparer scientifiquement de la notion de patrimoine et de patrimonialisation en référence à la nature et
aux enjeux posés par la protection du vivant 2.
Trois points ont attiré mon attention. En premier lieu, l’usage récurrent de la notion de «ressource»
pour désigner le patrimoine naturel le place immédiatement au sein d’enjeux d’immersion dans les activités
présentes et d’intensité extrême des développements commerciaux. Un deuxième point observe la façon de
redéfinir ce qui fait patrimoine naturel pour assurer sa durée, ce qui requiert un éloignement des seules unités
écologiques exceptionnelles pour aller vers l’articulation de réalités hétérogènes. Troisièmement, de nombreux
travaux de géographes et d’économistes s’intéressent à la question de la prise en compte du développement
économique dans la façon de produire du patrimoine naturel, en montrant les risques et les possibilités d’un
tel processus.

1
2

L’ouvrage de Sebastian Grevsmühl explicite largement la filiation ancienne de ce désir de contrôle de la Terre.
Ce travail croise celui effectué pour un numéro hors-série de la revue Culture & Musées concernant le bilan des recherches depuis une
vingtaine d’années sur la patrimonialisation (Rautenberg, Tardy, 2013) pour lequel je me suis spécifiquement intéressée à la question du
patrimoine naturel.

LA RESSOURCE NATURELLE : UN PATRIMOINE ENTRE BIENS ET FLUX
Dominant très largement l’ensemble des textes consultés, la conception du patrimoine en tant que ressource
interroge d’emblée sur le rapport au vivant qui s’énonce avec ce terme. La ressource naturelle, et plus largement
vivante (environnement, paysages, faune sauvage ou domestique, produits de terroir), peut se définir à la fois
comme un stock offrant un ensemble de possibilités à exploiter et une richesse nécessaire à la vie humaine,
par conséquent à protéger et conserver. D’emblée, le patrimoine entendu au sens de ressource s’inscrit en
tension entre deux orientations, celle du développement économique et celle de la survie de la ressource,
plus largement celle de l’humanité. On a là, avec le terme de «ressource», une synthèse entre deux modèles
de sauvegarde de la nature qui ont perduré plus ou moins distinctement de l’après-guerre jusqu’aux années
60 : modèle de la protection-préservation de la vie sauvage contre les activités humaines et modèle de la
conservation de la nature qui vise le «rendement maximal soutenu» à long terme des ressources (Mahrane et
al., 2012 : 128).
Le concept de «ressources» retient l’histoire de cette tension entre ces deux modèles et la montée
d’une rationalisation de ce que serait le bon usage de la nature, de façon à maximiser sa productivité sans la
détruire. La représentation d’une «nature vierge» à protéger ne semble déjà plus être présente dans le terme de
«ressource». Si le concept de ressource est complexe historiquement, il est aussi un objet patrimonial complexe
dans le sens où il ne se représente pas seulement comme une entité matérielle mais comme un processus qui se
construit dans un équilibre de flux qui sont à la fois écologiques et économiques. Il est à noter que la catégorie
patrimoniale de la nature est dynamique, au sens où la nature est toujours une mise en patrimoine, c’est-à-dire
un patrimoine intrinsèquement en construction. Enfin, il porte une complexité juridique autour de la prise en
compte du vivant.
Sur la scène internationale, on retrouve la tension entre «deux systèmes de droit opposés» qui coexistent,
entre, l’accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) qui
«introduit des droits individuels privés sur les ressources biologiques», et la Convention sur la diversité
biologique qui «consacre le droit des États et des communautés indigènes et affirme que les États jouissent
d’un droit souverain sur leurs ressources biologiques» 3. L’accord sur les ADPIC confie «la conservation de la
biodiversité à quelques firmes transnationales». La ressource conçue comme matière biologique se retrouve
au cœur d’enjeux très important de captation et d’exploitation par des entités économiques puissantes, qui
favorisent un rapport à la nature purement biotechnologique, déconnecté des territoires de vie. Alors que «la
Convention la confie aux peuples et aux États» (Azam, 2008 : 8). La prise en compte des «connaissances,
innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent un mode de vie traditionnel»
renverse la perspective de la conservation depuis la biodiversité vers les savoirs et savoir-faire exercés sur la
nature (Bérard et al., 2005 : 1-2). On assiste donc, sur la scène internationale, à la tentative de réduction de
son abstraction biologique, en la ramenant à la réalité de son pays d’origine, voire à une antériorité (son lien à
des pratiques existantes), sociale et culturelle.
Il est intéressant de regarder un peu plus largement ces problèmes de gestion de la biodiversité pour
faire apparaître les questions posées en termes de patrimonialisation. J’ai ainsi relevé dans un texte de Daniel
Compagnon (2008) trois points de discussion:
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La Convention de Rio sur la diversité biologique date de 1992. L’accord sur les ADPIC est liée à la création de l’OMC en 1994 «qui
déterritorialise ces droits [Droits de la Propriété Intellectuelle] et les fait entrer dans les négociations commerciales». (Azam, 2008 : 4.)

–– La définition de ce qui est «commun», lorsqu’il s’agit de placer en accès libre les ressources naturelles,
conduit à l’épuisement de la ressource. L’explication donnée est que «la raison utilitariste de l’acteur
individuel» favorise une exploitation excessive sur le court terme. Si ce phénomène est connu par
rapport à l’exemple des biens communaux, il n’en reste pas moins qu’il pose la question toujours
actuelle du rôle de l’individu dans la patrimonialisation et des modalités de son inscription dans une
culture de gestion de la ressource sur le long terme.
–– La protection s’exercerait davantage en raison de la valeur économique de la ressource, et non pour sa
valeur écologique. On constate que lorsque les pays du Sud obtiennent la souveraineté sur la biodiversité
de leur territoire, c’est la question des bénéfices financiers qui est posée. La patrimonialisation de la
biodiversité repose ainsi sur ce qu’elle permet de retirer financièrement.
–– La gestion d’une ressource polymorphe, qui se développe sur différentes échelles, s’exerce dans des
logiques contradictoires entre acteurs, pratiques, rapports à la nature. L’exemple des forêts tropicales
humides est frappant, puisque celles-ci relèvent à la fois de leur exploitation autorisée par la juridiction
d’un État, et de la régulation du climat global, autrement dit d’un bien commun planétaire. La
patrimonialisation interroge fortement la façon de concilier de tels contrastes, entre les niveaux de
gestion, d’usages et de signification de la ressource.

La notion de «ressources» renvoie d’emblée à un modèle de patrimonialisation, c’est-à-dire à une façon
de produire du patrimoine, puisque la ressource n’est pas produite à l’avance. Elle pose la question de ce qui
compose le patrimoine naturel, de la régulation des modalités d’appropriation et de production, de la place de
l’économie dans la protection.

LA NATURE COMME DISPOSITIF
Ce qui est entendu par patrimoine naturel n’est plus une seule unité matérielle (habitats, espèces…), ce n’est
pas non plus cette unité qui serait devenue culturelle (savoir-faire, traditions), mais c’est ce qui construit cette
ressource et la fait durer et se transformer. C’est l’ensemble d’une situation socio-économique qui va faire
patrimoine.
Les travaux de recherche examinés montrent un large mouvement de reconfiguration de ce qui fait patrimoine
avec la nature, en passant par les échelles spatiales, la reconnaissance des usages et le recours aux savoirs.
Les chercheurs en géographie insistent sur l’intérêt d’une reconfiguration spatiale et sociale de la ressource
naturelle du point de vue de sa durabilité. L’approche d’une ressource rare sur le plan écologique et répartie
ponctuellement dans l’espace apparaît soumise à un débat, voire à des conflits lors de son application. Johann
Milian montre que les notions de périmètre et de site sont trop limitatives en matière de gestion, laquelle
nécessite une adaptation des zonages en fonction des enjeux territoriaux. Nombreux sont les chercheurs
qui insistent sur le fait que le problème patrimonial n’est plus celui de la délimitation d’unités écologiques à
conserver mais de la configuration de territoires au sein desquels œuvrent les acteurs. Les échelles de protection

du patrimoine sont revisitées : Laurent Simon (2006) souligne que les corridors écologiques sont insérés dans
une nature ordinaire et que les réserves biologiques s’agrandissent pour tenir compte des équilibres naturels,
Julien Frayssignes (2008) montre que les zones protégées par un label ont toujours un espace périphérique.
On observe un déplacement de la prise en compte de la biodiversité en tant que données naturalistes, vers
les pratiques et les usages qui favorisent sa diversité biologique. «Le problème en Guinée maritime n’est pas
tant de protéger les chimpanzés et les buffles nains que de voir comment assurer la pérennité (...) d’un système
économique et social créateur de biodiversité.» (Simon, 2006 : 460). La ressource naturelle patrimoniale n’est
plus seulement comprise en tant que bienfait de la nature, mais davantage comme «une réalité mouvante» (p.
464) insérée dans des histoires, des territoires, des processus sociaux. Cette variabilité de la nature rejoint des
analyses qui montrent comment des sites naturels s’anthropisent alors que des sites culturels se naturalisent
(Barthon et al., 2013). À propos de la patrimonialisation de massifs forestiers (les suberaies roussillonnaises),
des géographes mettent en avant «la difficulté à prendre en compte le caractère hybride de ces espaces dont
la valeur tient autant de critères écologiques que des pratiques sylvicoles qui les façonnent» (Bouisset, Puyo,
2011 : 97). La ressource naturelle est aussi celle de la compétence liée aux savoir-faire et aux pratiques.
Ces évolutions de la définition de la ressource naturelle ne sont pas sans conséquence sur la façon de
recourir aux savoirs qui assureront sa gestion. Par exemple, la capacité à définir la valeur patrimoniale des
sites classés Natura 2000, qui nécessite de comprendre la complexité des processus de distribution des espèces
et des habitats, ne peut être dédiée à la seule expertise des sciences biologiques. Les inventaires catégoriels
descriptifs de la richesse écologique ne remplacent pas les diagnostics territoriaux. Il s’agit d’évaluer un milieu
naturel intégré dans un tissu socio-économique et irrémédiablement lié l’un à l’autre. «L’idée d’établir un
diagnostic écopastoral se fonde sur le croisement d’une approche agronomique et d’une approche écologique
afin de dégager un équilibre satisfaisant correspondant aux attentes et aux projets des éleveurs ainsi que la
garantie d’un niveau de conservation et de dynamique des milieux satisfaisant.» (Milian, 2001 : 187)
Il devient «vitale» de penser comme faisant partie du patrimoine naturel ses modalités de production et
d’existence et non seulement l’objet (ou la chose) naturel qui en résulte. Cela amène une sorte de naturalisation
généralisée, étendue aux savoir-faire, aux composants culturels, aux territoires. On en vient à considérer le
patrimoine naturel comme un dispositif qui agence des réalités différentes : ce qui fait patrimoine sont en
partie seulement des éléments matériels, qui peuvent être saisis par exemple dans les inventaires faunistiques et
floristiques ; ce sont aussi les savoir-faire et les usages liés à l’entretien de la nature ; il comporte également des
«qualités idéelles» (Bénos, Milian, 2013 : 4) qui ne peuvent pas être saisissables aisément car le patrimoine va
alors s’abstraire d’une pure topographie pour devenir une évocation sensible, esthétique, historique, légendaire
etc. ; ce qui vient encore avec le patrimoine naturel, ce sont des opérations de reconnaissance scientifiques,
des politiques publiques, de l’ingénierie territoriale et touristique, des mesures de protection, des projets de
valorisation, de labellisation, qui participent à la production du statut de patrimoine par la construction de
savoirs diversifiés.
Cette notion de dispositif patrimonial est également présente avec le patrimoine culturel, mais avec la
ressource naturelle elle désigne moins des savoirs de documentation sur un objet que des savoirs de production
de l’objet et de la gestion de sa transformation. On voit aussi que la recomposition du patrimoine dans
le domaine de la nature n’est pas seulement comprise comme le passage à un point de vue planétaire sur
l’environnement. Elle est aussi une forme de complexification de l’unité patrimoniale par le rassemblement de
réalités culturelles, sociales, économiques.

LA MÉDIATION ÉCONOMIQUE DU PATRIMOINE NATUREL
La difficulté et l’originalité du patrimoine naturel sont sans doute dans l’implication de l’économie dans le
processus de patrimonialisation. Autrement dit, elle n’est pas un élément extérieur qui serait nuisible à la
fragilité du patrimoine naturel, mais un composant même de la production patrimoniale. Le problème est
de reconstituer un contexte d’activités capable de soutenir dans le temps la reproduction de la ressource. La
patrimonialisation est ainsi entendue comme la médiation économique d’une ressource qui est ancrée dans
des territoires de vie et des situations socio-économiques. Deux voies de questionnement sont ouvertes par
ce processus de patrimonialisation: celle des logiques d’acteurs et celle des modèles économiques propres à la
patrimonialisation.
La première voie de recherche vise à comprendre, voire à modéliser, l’organisation des espaces en terme
d’acteurs 4 et de réseaux d’acteurs. L’objet patrimonial est en arrière-plan de l’analyse des logiques sociales,
comprises comme des «modèles spatiaux» (Bonerandi, 2005), des processus de «coordination» (Frayssignes,
2008) ou de gestion participative des acteurs (Milian, 2001). Dans ces approches en termes de logiques
d’acteurs se dessinent deux conceptions de la patrimonialisation (Veschambre, 2007 : 371-373). Les uns
cherchent à comprendre des représentations convergentes en relation avec la construction d’un patrimoine
commun. Ils analysent le renouvellement de la cohésion sociale et des rapports à l’espace et au temps que
structure la patrimonialisation. Les autres valorisent l’analyse de l’appropriation politique et économique d’un
territoire, des rapports de force, des processus de domination, de légitimité, et d’inégalités d’accès à la ressource
patrimoniale. Il y a l’idée qu’il n’existe pas de modèle idéal de conduite qui serait rationnelle et avisée avec les
ressources naturelles mais différents jeux d’alliances et de négociations entre acteurs (Godard, 1990 : 237).
La deuxième voie de recherche questionne la place de l’économie dans la patrimonialisation. Le risque
d’une opération consistant à faire du patrimoine avec la demande du marché est de le réduire à un produit
transférable, c’est-à-dire un produit «générique» indépendant du territoire. Les économistes du patrimoine
naturel défendent à l’inverse le statut de ressource «spécifique» territorialisée. Le patrimoine apparaît alors
comme le moteur de la valorisation économique des territoires, je dirais même comme un apport au capital
symbolique, social et économique du territoire. On parle de la notion de «panier de biens» qui articule des
ressources patrimoniales avec d’autres pour «constituer des ensembles porteurs de signes au sein desquels
chaque objet va être doté d’une qualité complémentaire» (Landel, Senil, 2009 : 6). Le patrimoine est envisagé
sous l’angle de ce qu’il peut «rapporter», sans toutefois le réduire à une conception économique purement
marchande. La relation entre patrimoines et territoires ouvre sur des approches en termes de stratégie de
développement local, articulant des logiques marchandes et non-marchandes. Le patrimoine est toujours allié
avec «une dimension socioculturelle qui ne peut être ignorée» (François et al., 2006 : 685) ou avec l’émergence
d’«un nouveau modèle de développement» (Bonerandi, 2005 : 7). Parmi les stratégies de développement reliant
patrimoine et territoire on peut retenir le recours aux activités agropastorales et aux activités touristiques, les
deux fonctionnant bien souvent en interaction.
Ce statut de ressource «spécifique» territorialisée interroge sur qui énonce cette spécificité. Dans la
mesure où le processus de patrimonialisation repose sur un mécanisme économique, ce n’est pas forcément
celui qui peut garantir scientifiquement la valeur patrimoniale qui énonce cette spécificité, mais aussi celui qui
peut garantir un potentiel de développement. Sur ce point, il est intéressant de regarder le scénario consistant
4

Citons à titre d’exemple les élus locaux, les décideurs politiques et socioprofessionnels, les gestionnaires et exploitants, les associations
participant à la protection des milieux naturels, les collectivités territoriales, les usagers.

à retourner (si l’on se place du point de vue du patrimoine culturel) le processus d’attribution de la valeur
patrimoniale en partant de sa valeur économique et non de sa valeur scientifique, ou même de sa valeur
sociale. Dans ce scénario économique, l’opérateur de la mise en relation de la ressource avec le territoire
est le tourisme. C’est le touriste qui est l’auteur de la «révélation 5» à travers son «regard positif porté sur la
destination» (François et al., 2006 : 693).
Si ce processus de patrimonialisation peut présenter l’avantage de créer de nouvelles activités productives
ou de renouveler une production existante, il y a plusieurs risques majeurs à la révélation patrimoniale
marchande ou inscrite dans cette visée: l’appauvrissement dans l’identification de ce qui peut faire ressource
pour le territoire 6; la banalisation d’un produit pour lequel les offres se multiplient (exemple des AOC dans
le secteur des huiles d’olive); la tension sociale qui peut s’installer lorsqu’un bien commun historique est sous
l’emprise d’intérêts privés ; le détachement pur et simple entre la construction sociale commune de la ressource
et son exploitation économique 7. Plus largement, l’ancrage de la démarche de développement patrimonial dans
l’imaginaire touristique plutôt que dans les réalités locales peut induire une logique de standardisation de
l’offre patrimoniale qui contredit l’existence d’une spécificité des territoires.
Pour finir sur ce point, je dirais que la patrimonialisation de la nature par l’économie se caractérise
par la place accordée à la gestion. Par exemple, la stratégie de labellisation Grand Site de France «distingue
la structure de gestion et non le site lui-même» (Bénos, Milian, 2013 : 8). Concernant la forêt en tant que
patrimoine commun, les ONG vont jouer sur la sensibilisation des consommateurs du produit bois ainsi que
sur les mécanismes de marché pour favoriser une «écologisation du marché du bois 8» (Cazals et al., 2013 :
6). La nature est pensée à partir de son environnement sociologique et économico-touristique pour créer les
conditions de sa durée.

QUESTIONS
Cette revue de littérature m’amène à poser trois questions (parmi d’autres), qui servent à la fois de synthèse
et de discussion.

La conception traditionnelle du patrimoine culturel évolue-t-elle avec celle du patrimoine vivant?
Cette question permet de prendre la mesure de la façon dont sont repensées les catégories de patrimoine et
le processus de patrimonialisation. Car elle ne peut sans doute plus se poser aujourd’hui en des termes aussi
distinctes, dès lors que l’on ne raisonne plus en terme de patrimoine monumental et de données biologiques,
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Les auteurs (François et al. 2006) parlent de «révélation» et de «valorisation» pour désigner les étapes d’activation du patrimoine comme
ressource territoriale.
Par exemple lorsque l’échelle d’action de l’économie touristique se borne au «spot paysager», privilégiant le «monumentalisme» de tel hautlieu et «négligeant son interaction profonde avec les autres composantes de l’espace montagnard, notamment les composantes sociales,
culturelles, anthropiques». La nature fonctionne comme une «icône» au service d’un «produit d’appel» touristique. (Bénos, Milian, 2013 : 9)
Ce décalage génère l’apparition de différentes formes de tourisme, les unes préoccupées de mises en marché, les autres de valorisation
locale, d’histoire, de savoir-faire (François et al., 2006 : 695). C’est «la question de la durabilité des formes de développement touristique»
qui apparaît dans la problématique des territoires pris entre un développement significatif au plan économique et la gestion protectrice de la
nature (Dérioz, Bachimon, 2009 : 3).
Pour lire les répercussions que cela engendre sur les positionnements des acteurs de la filière forêt-bois, voir p. 11.

que l’on reconnaît des hybridations, et qu’est apparue une catégorie de patrimoine, l’immatériel, qui interroge
le caractère vivant et évolutif du patrimoine culturel. Cependant, historiquement, la conception du patrimoine
vivant a posé la question de la prise en charge de patrimoine dont l’existence dépend de leur contexte culturel,
social, économique. Ce n’est pas l’objet patrimonial lui-même qu’il s’agit de traiter mais tout un environnement
social, une culture, des dynamiques (et non des états) écologiques et économiques. Enfin, l’échelle planétaire
du vivant ouvre des questions et des enjeux d’une ampleur inédite.

Quelles sont les sciences qui accompagnent la patrimonialisation du vivant?
Dire ce qui fait patrimoine est une affaire compliquée, et les sciences occupent une place importance dans
ce processus de construction des savoirs. Avec le patrimoine culturel, on voit bien que ce sont des sciences
telles que l’histoire, l’histoire de l’art, ou l’ethnologie qui ont su mettre au service de la patrimonialisation leur
compétence en matière de production de savoirs pour contextualiser les patrimoines dans le passé, dans leurs
usages, dans la mémoire des groupes. Ce qui se dessine avec le patrimoine naturel est un monde scientifique
très varié, incluant par exemple des juristes, des économistes, des géographes, des ethnologues, des naturalistes,
des agronomes. On peut se demander par exemple si cette ouverture est intéressante, parce que créatrice de
débats sur ce qui est à protéger et les modalités de sa prise en charge ou si elle constitue un frein à l’émergence
d’une ligne directrice en rendant le devenir patrimonial trop discutable.

Jusqu’où aller dans la maîtrise du vivant?
La patrimonialisation de la nature, et plus largement du vivant, pose la question de la régulation entre la
protection du patrimoine et le développement social et économique des territoires. Or, cette régulation peut
suivre des voies différentes, qui interpellent fortement ce que nous souhaitons à l’avenir comme scénario de
patrimonialisation. Un premier scénario serait lié au désir d’une conciliation optimale entre «la profitabilité
économique à court terme et le maintien à long terme des écosystèmes pourvoyeurs de ressources», désir qui
est supporté par l’idéologie de la «productivité biologique» des années 60. Or cette expression mobilisée dans
les articles d’écologie s’adosse à une conception du «système Terre» comme une machine et au vivant comme
son régulateur, et entretient une filiation avec les savoirs militaires de la guerre froide (Bonneuil, Jouvancourt,
2014 : 98-99). Un second scénario viserait un réglage bien moins optimal entre protection et valorisation, qui
ne prétendrait pas se saisir de l’environnement global mais d’une multiplicité de patrimoines. Il privilégierait
l’action politique sur l’emprise gestionnaire et technologique de la nature afin de ne pas abstraire l’écosystème
des activités, des valeurs, des acteurs, des savoirs locaux, des projets, qui le produisent et le reproduisent au
quotidien. Ce scénario ne propose pas de rationaliser à outrance la sauvegarde de la planète au risque d’y
perdre nos libertés, mais il nous demande d’accepter l’incertitude de nos vies face aux désordres écologiques
planétaires.
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RESUMO
O texto explora questões atuais que estão implicadas no tema geral da Conferência: os processos de
patrimonialização e sua sustentabilidade. Entre outras proposições, busca-se encontrar conceitos referenciais
que sirvam como parâmetros para a análise das ações da Museologia e do campo do Patrimônio Cultural
na era da realidade virtual e das redes intangíveis que parecem hoje controlar a vida em sociedade, e como
instrumentos que podem ser úteis na tarefa de se avaliar o papel das instituições patrimoniais e sua potencial
contribuição para o desenvolvimento individual e coletivo. A autora acredita que é unicamente através e a
partir da prática que encontraremos os fundamentos das teorias que embasam essas disciplinas e campos
do saber. Os conceitos de Relevância, Ressonância e Engajamento são explorados neste ensaio como alguns
dos parâmetros que podem ser considerados para aferir a importância e a efetividade da Museologia e do
Patrimônio, quando postos em ação no seio das comunidades.
PALAVRAS-CHAVE: relevância, ressonância, engajamento, patrimônio, museus.

RELEVANCE, RESONANCE, ENGAGEMENT — MUSEOLOGY AND HERITAGE IN ACTION*
ABSTRACT
The text explores current issues that are implicated in the general theme of the Conference: patrimonialisation
processes and their sustainability. Among other propositions, we seek to find reference concepts that serve
as parameters for the analysis of the actions of Museology and the field of Cultural Heritage in the era of
virtual reality and intangible networks that seem to control life in society today and as instruments that
can be useful in the task of evaluating the role of heritage institutions and their potential contribution to
individual and collective development. The author believes that it is only through and from practice that we
will find the foundations of theories that underlie these disciplines and fields of knowledge. The concepts
of Relevance, Resonance and Engagement are explored in this essay as some of the parameters that can be
considered to assess the importance and effectiveness of Museology and Heritage, when put into action within
the communities.*
KEYWORDS: Relevance, Resonance, Engagement, Heritage, Museums*.

Como analisar as ações da Museologia e do campo do Patrimônio Cultural na era da realidade virtual e das
redes intangíveis que parecem hoje controlar a vida em sociedade? Como avaliar o papel das instituições
patrimoniais e museológicas e sua potencial contribuição para o desenvolvimento individual e coletivo?
Acreditamos que é unicamente através e a partir da prática que encontraremos os fundamentos das teorias
que embasam, na atualidade, essas disciplinas e campos do saber. Os conceitos de Relevância, Ressonância e
Engajamento podem ser alguns dos parâmetros que podemos utilizar para aferir a importância e a efetividade
da Museologia e do Patrimônio, quando postos em ação.
Antes de abordar as questões acima, gostaria de contar algumas histórias, falar de algumas experiências,
que podem melhor explorar estes conceitos, em diferentes casos e momentos: o caso do Museu de Brasília...
“museu é coisa de branco”... e a questão da “relevância”; o caso dos elefantes brancos... e a questão da
“ressonância”; e a preocupante questão do futuro do Alberto...

O caso do museu de Brasília...
Há alguns anos atrás uma intensa polêmica explodiu em Brasília, em torno da instalação de um museu de arte
contemporânea no belo edifício circular criado por Oscar Niemeyer para originalmente abrigar um Museu
Nacional do Índio. A disputa entre os defensores da causa indígena e os representantes da arte “ilustrada”
na capital federal chegou a tal impasse que um bem intencionado representante da “mídia” resolveu ouvir
a opinião dos próprios indígenas. A resposta de um de seus líderes veio rápida e conclusiva: “Façam o que
quiserem com o prédio. Museu é coisa de branco...”.
O fato acima descrito, e seu desenrolar, podem ser tomados como uma parábola exemplar da natureza,
da história e do papel dos museus na configuração sócio-política e cultural do Brasil, e que por extensão
poderia ser aplicada ao contexto dos demais países da América Latina, em sua trajetória ao longo dos últimos
séculos. Nestes contextos multifacetados, os museus podem ser “lidos” como “textos”, ou “intertextos” que
refletem em seu vocabulário, gramática, sintaxe e semântica os “discursos” dominantes e hegemônicos que
permeiam a trama, as atitudes e as inter-relações dos diferentes grupos que compõem nossas sociedades, neste
vasto continente.
Se quisermos analisar o “sistema de museus” no Brasil, e seu funcionamento, no passado e no presente, e
estabelecer uma análise comparativa, aplicada aos demais países latino-americanos, poderíamos começar pela
observação de suas origens, ou de sua “pré-história”, a partir do século XVI, no momento em que tem início o
processo de conquista dos territórios pelos colonizadores europeus. A frase lapidar do cacique indígena pode
sintetizar a situação: “museu é coisa de branco”, ou melhor, de europeu, que descobre o Novo Mundo.
A ideia e o modelo de “museu” que começam a tomar forma em nosso continente naquele momento
correspondem à ideia e ao modelo, ainda privados e privilégio de uns poucos, que se difundiram na Europa
no final da Idade Média, com a designação de “gabinetes de curiosidades”, ou “câmara das maravilhas”, para
deleite dos príncipes e senhores renascentistas.
A descoberta das terras americanas veio trazer um incremento incalculável à coleção de espécimes exóticos
e raros, de riquezas inesperadas à visão deslumbrada dos senhores do norte. A estratégia da conquista dos
novos territórios teve como um dos seus eixos principais a demarcação do solo e a realização de “inventários”
das riquezas encontradas, vivas ou inertes.

A descrição e a “nomenclatura” dos elementos e espaços encontrados é a missão fundamental das viagens
exploratórias que se sucedem ao descobrimento, e a literatura de viagens, baseada em relatórios minuciosos,
elaborados de acordo com regras precisas, configura-se em um “corpus” literário cuja importância até hoje
não foi suficientemente explorada e reconhecida, como analisa Daniel Defert (Defert, 1982), em um ensaio
sobre a “coleta do mundo” para o Museu de Etnografia de Neuchâtel.
Poderíamos sugerir que estes relatos e crônicas de viagem constituem o documento de nascimento, ou de
“fundação”, do grande e imaginário “museu americano”, que começa a constituir-se, virtual e concretamente,
a partir deste momento. Nesta interpretação, é possível explicar a existência, em museus e arquivos europeus,
de um acervo original de fundamental importância para a história e a cultura dos povos sul-americanos,
recolhido em suas formas e manifestações originais no momento da conquista, e que jamais voltaram ao seu
local de produção, nem sequer foram vistos por seus verdadeiros herdeiros; basta lembrar, como exemplo,
que as peças mais antigas e exemplares da artesania Tikuna, do Alto Amazonas, encontram-se em museus
e arquivos da Alemanha e da Áustria, e nunca puderam ser vistos pelos antropólogos brasileiros ou pelos
próprios indígenas, que hoje procuram recuperar suas origens e tradições culturais. O Museu Magüta, em
Benjamin Constant, no estado do Amazonas, criado e desenvolvido pelos Tikuna, de modo especial pelo nosso
colega Constantino Cupeatüku Ramos Lopes, falecido prematuramente em 2012, teve a ajuda e colaboração
da antropóloga Jussara Gruber para se constituir em um dos mais genuínos e relevantes museus da cultura
indígena do país, consagrado como o “museu do ano” pelo Comitê Brasileiro do ICOM, em 1993. Infelizmente,
depois de alguns anos, e por interferências indevidas, a energia do Museu Magüta se perdeu, “embranqueceu”...

A questão da RELEVÂNCIA...
O conceito de relevância é estudado em muitos campos diferentes, inclusive o das ciências do conhecimento,
da lógica e das ciências da informação. Mais fundamentalmente, ele é estudado na epistemologia — a teoria do
conhecimento. Diferentes teorias do conhecimento têm implicações diferentes com relação ao que é considerado
relevante. Estas visões fundamentais diversas têm da mesma forma implicações em todos os outros campos
De acordo com a mais simples definição: “Alguma coisa (A) é relevante para uma tarefa (T) caso aumente
a probabilidade de se atingir o objetivo (O), que está implícito em (T).” (Hjorland & Sejer Christensen, 2002).
Uma coisa pode ser relevante, um documento ou uma informação podem ser relevantes. A compreensão
básica de “relevância” não depende de que falemos de “coisas” ou de “informações”.
Em 1986, Dan Sperber e Deirdre Wilson (Sperber e Wilson, 1986) chamaram a atenção para a
importância central das decisões baseadas na relevância, no raciocínio e na comunicação, e apresentaram o
relato do processo de inferir informação relevante de qualquer proposição. Para fazer este trabalho, usaram
o que chamaram de “Princípio da Relevância”: notadamente, a proposição de que qualquer frase dirigida a
alguém carrega automaticamente a presunção de sua própria relevância máxima. A ideia central da teoria
de Sperber e Wilson é a de que todas as expressões se encontram em algum contexto, e que a correta
interpretação de uma expressão específica é aquela que permite que o maior número de novas implicações
possa ser feitas naquele contexto, com base no menor número de informações necessárias para transmiti-las.
Para os autores, a relevância é concebida como relativa ou subjetiva, pois depende do nível de conhecimento
do ouvinte quando se depara com uma expressão.

Sperber e Wilson afirmam que esta teoria não visa explicar todas as aplicações intuitivas da palavra
“relevância”. Relevância, como um termo técnico, está restrito a relações entre expressões e interpretações,
e desse modo a teoria não pode responder por intuições tais como as que relações de relevância obtêm
em problemas envolvendo objetos físicos. Se um mecânico precisa consertar uma torneira pingando, alguns
objetos e ferramentas são relevantes (por exemplo, uma chave de fenda) e outros não são (por exemplo, uma
máquina de waffle). E ainda, esta última é irrelevante de um modo que não depende do nível de conhecimento
do mecânico, ou das expressões usadas para descrever o problema.
Uma teoria da relevância que parece ser mais facilmente aplicável em tais instâncias de resolução de
problemas físicos foi sugerida por Goraskaya e Lindsay (Goraskaya e Lindsay, 1993) em uma série de artigos
publicados nos anos 90. Um item (por exemplo, uma expressão ou um objeto) é relevante para um objetivo
se, e apenas se, ele pode ser um elemento essencial de algum plano capaz de atingir o objetivo desejado. Esta
teoria abarca tanto o raciocínio proposicional como as atividades de resolução de problemas das pessoas, tais
como os dos mecânicos, por exemplo, e define a relevância de tal modo que o que é relevante é determinado
pelo mundo real (porque se os planos darão certo, é uma questão de um fato empírico) e não pelo nível de
conhecimento ou crença de um solucionador de problemas qualquer.
A partir desses conceitos e exemplos poderíamos analisar qual a relevância dos museus e do patrimônio
cultural para se atingir o objetivo do desenvolvimento local, da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos,
do reforço da autoestima, da sustentabilidade destes valores. E poderíamos nos perguntar que objetivo,
ou objetivos, têm nos museus e na ação patrimonial elementos essenciais únicos e específicos para sua
consecução. Que planos estratégicos para a ação museológica e/ou patrimonial seriam os instrumentos ou
elementos essenciais para se atingir estes objetivos?
Em determinado momento de sua história, o Museu Magüta foi fundamentalmente relevante para o
reforço da identidade e da cultura do povo Tikuna; as estratégias de sua implantação foram essenciais para
os resultados afirmativos de sua ação social, cultural e identitária.
Que tipo de relevância teriam os museus e o patrimônio para a vida social, para os indivíduos e as
comunidades... Este é um grande tema de pesquisa, cujo desenvolvimento pode nos trazer grandes revelações...
Mas a teoria é uma e a prática é outra. E esta relevância só pode ser avaliada em seu efeito sobre o mundo
real...
Passemos à segunda história:
O insólito caso dos elefantes brancos...
Há mais de 20 anos atrás fiz uma palestra em um Seminário sobre os Museus Nacionais, em que eu comparava
estas grandes instituições com “elefantes brancos”, como era comum se ouvir em críticas feitas por diferentes
pessoas, relativas ao seu alto custo e pouca presença na vida coletiva. A maioria das pessoas ignorava então
a função, o interesse e a importância dos grandes museus para a sociedade, em contraste com todos os
problemas que a população tinha que enfrentar em seu quotidiano, como a prestação sempre insatisfatória dos
serviços públicos, e com todas as carências nas áreas fundamentais como a saúde, a educação, o emprego, a
segurança e assistência social.
Acredito que hoje essa visão tenha mudado bastante, por diferentes fatores, como inclusive o estímulo
da mídia em relação às grandes exposições internacionais que atraem hoje públicos diversos e em números

impressionantes, com a possibilidade das pessoas de viajar ao exterior, e de fazer filas quilométricas nos grandes
museus, nas grandes metrópoles, e ainda a melhor compreensão, por uma grande parcela da população, da
importância dos eventos e exposições promovidas pelos museus para o futuro de seus filhos e de si própria.
É aí que vem ao caso...
O caso do futuro do Alberto... Naquela época, por ocasião da realização de uma primeira grande mostra,
no Rio de Janeiro, do tipo que classificamos como “blockbusters”, com obras de Rodin, vindas diretamente
da França, registramos um diálogo exemplar entre uma repórter e uma senhora que, acompanhada do filho
de uns oito ou nove anos, aguardava já há umas quatro horas na fila para ingressar no Museu Nacional de
Belas Artes. Respondendo à pergunta sobre os motivos que a faziam estar ali, vindo de um subúrbio distante
do centro da cidade, para ver aquela exposição, e se sabia da importância do artista cuja obra estava prestes
a conhecer, a mãe respondeu categoricamente: “Esse tal de “Rodinho” eu não sei quem é não, não conheço,
mas sei que isso vai ser muito importante para o futuro do Alberto!”. Esta afirmação já foi tema de uma longa
palestra que fiz em outro encontro de museólogos em Buenos Aires, enfocando o papel social e educativo dos
museus, cujas questões são ressonantes por toda a América Latina... E já nos aproximamos da discussão da
palavra e do conceito de “ressonância” que aplicaremos ao tema! Mas voltemos aos nossos elefantes:
A imagem dos elefantes brancos, ou dos grandes museus nacionais, muitos ainda hoje perfeitamente
enquadrados na metáfora que escolhi para falar dessa questão, num dos quais trabalhei, vivi boa parte da
minha vida, e assumi a direção por mais de 17 anos, parece-me ainda pertinente e útil: estes elefantes (os
nossos grandes museus, públicos ou privados) se equilibram, numa pata só, no meio de uma corda bamba
esticada entre dois pontos. A clássica imagem que até alguns anos atrás era a propaganda dos grandes circos,
oferece-nos um bom tema para discutir o assunto: o problema não se resume apenas em saber como cuidar
desses belos monstros de estimação, como alimentá-los, escová-los, tratá-los, e colocar curativos nos seus
arranhões, e ainda conseguir que façam gracinhas para o público. É difícil até mesmo explicar como chegaram
até lá, no meio da corda bamba. O problema maior, entretanto, é saber como fazê-los descer, e coloca-los em
terra firme, para poderem continuar caminhando.
O elefante branco pode assim ser uma boa metáfora do perfil e da natureza dos museus nacionais,
espécimes raros e talvez em extinção, mantidos a um enorme custo e esforço de muita gente, cuja memória,
como se sabe, é fabulosa, exercendo um indiscutível fascínio sobre as gentes, misteriosos, poéticos, atraindo
adultos e crianças, e cujo inquestionável e inquestionado poder mitológico faz com que pareçam tão naturais
e prováveis em qualquer esquina dos zoológicos urbanos das grandes capitais quanto eram os seus colegas
cinzentos que atraiam invariavelmente as plateias dos velhos circos.
A imagem pode também ser explorada com uma função metonímica — representando uma parte da
realidade pelo todo — que não é só o todo dos museus e das instituições culturais e patrimoniais, mas dos
sistemas sociais, políticos e econômicos do meu país. Um todo que se sustenta, em última análise, em sistemas
de valores e critérios capazes muitas vezes de gerar espécimes tão aberrantes e exóticos quanto os nossos
pequenos, pobres elefantes.
Algumas questões fundamentais são relevantes aqui:
Porque os elefantes estão na corda bamba? Como fazê-los descer de lá, com que instrumentos e métodos,
e quais são as perspectivas de sucesso para tal operação? E que corda é essa, e quem a esticou?
Comecemos com a corda, para depois chegar à caçamba e quem sabe cheguemos até à água no fundo
do poço. No plano puramente teórico que nos remete à natureza e à função dos museus, esta poderia ser a

fronteira entre a Lógica e a Poesia, a linha tênue e oscilante sobre a qual se desenvolve e se equilibra a arte, a
linguagem e a ação museológica e patrimonial. Ensinar ou Emocionar? Preservar valores ou sensibilizar para
os valores? Informar ou Conscientizar? Questões que dariam motivo a uma longa discussão.
Quantas questões já colocamos aqui ... E ainda vêm de lá vocês com a questão da sustentabilidade? Ora,
pois, como se sustenta um elefante branco numa corda bamba?
Voltemos assim objetivamente à situação. No plano concreto e real, o desastre parece iminente. Pela lei
da gravidade e pela lei das probabilidades, é possível se prever duas alternativas: ou a corda arrebenta, ou o
elefante se desequilibra — para as quais teríamos algumas soluções ou recursos que não são absolutamente
seguros: ou se estendem mais cordas e se constrói uma rede, suficientemente forte que aguente o peso do
animal, ou podemos tentar colocar escadas — para cima do telhado, ou do muro, e o problema continua, ou
para o chão, e resta perguntar se elefantes descem escadas.
Deixando de lado o simbólico e buscando um enfoque semiológico da fábula aqui proposta para
analisarmos a forma desse conteúdo e a substância dessa imagem, que vos proponho aqui, é preciso desviar
a colocação para outro plano, que não é tão visível e concreto quanto o elefante, a corda, o chão ou a escada.
Invisível, mas real como o ar que se respira, porque é justamente o plano do espaço que existe entre esses
elementos e em torno deles: o espaço da produção cultural, no qual os museus se situam como agentes cujo
peso, importância e efetividade ainda não foram devidamente explorados. Podemos assim tomar a corda
esticada como uma medida desse espaço, o que nos permite várias interpretações:
A primeira seria considerar os dois pontos que a limitam como a Teoria e a Prática. Seria quase óbvio
dizer que há uma longa distância entre esses dois pontos. Mas já não seria óbvio dizer, contrariando as leis da
Geometria, que o caminho entre esses dois pontos não é uma linha reta (e por isso dizemos que é “bamba”),
cheio de curvas, meandros e oscilações. Talvez se possa dizer até que é uma espiral ou mesmo um labirinto.
Não seria, portanto, óbvio dizer o que Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1987:112/116) desenvolve como uma
teoria — a teoria da distância entre a Teoria e a Prática, a teoria do espaço social e do poder simbólico que
nele se desenvolve — o que talvez possa explicar porque os elefantes balançam, mas não caem!
Numa conferência pronunciada em Strasbourg, a propósito do Homo Academicus, em dezembro de
1984, Bourdieu (1987a) propõe-se a objetivar o sujeito objetivante — no caso, a Universidade: objetivar a
situação a partir da qual somos legitimados a objetivar. Uma proposta com um duplo objeto: em primeiro o
objeto aparente, o “objet naif”, segundo o autor. “O que é a Universidade? Como é a Universidade?” No nosso
caso poderíamos perguntar: “O que são os Museus? Como são os museus, para quem são?”. Em segundo lugar,
a ação particular de objetivar, e de objetivar uma instituição que é socialmente reconhecida como destinada a
operar uma objetivação, com a pretensão de objetividade e universalidade. No caso dos museus, instituições
que tem por fundamento a objetivação das evidências concretas da relação do homem com a realidade.
Aplicando a experimentação sociológica de Bourdieu (a propósito do trabalho da sociologia), ao campo
de trabalho museológico e patrimonial, é possível ampliar a esfera do debate aqui proposto a um nível que
interessa a todas as disciplinas e áreas de conhecimento e de produção cultural aqui representadas.
Quando se diz, “os museus nacionais representam a ideologia das classes dominantes” ou “são a expressão
de uma burguesia ascendente”, comete-se o erro do “curto-circuito”, como diz Bourdieu. Erro que consiste
em relacionar dois termos bastante afastados, suprimindo uma mediação muito importante — o espaço no
interior do qual as pessoas produzem, ou seja — o campo da produção cultural.
Este subespaço não deixa de ser um espaço social, no qual se estabelecem jogos sociais de um tipo

particular, e interesses que podem estar bem distanciados daquilo que acontece no mundo exterior a ele.
Entretanto, além dos interesses e determinantes sociais associados a posições e enfoques específicos, existem,
segundo o filósofo, determinações bem mais fundamentais e bem mais despercebidas que são inerentes à
postura intelectual, à posição do “sábio”.
No momento em que observamos o mundo social, ou uma parcela dele, nossa percepção está sujeita a um
desvio fundamental: o fato de que, para falar do mundo social, ou para estudá-lo para falar sobre ele, é preciso que
nos distanciemos dele. Para falar do elefante equilibrado em cima da corda, ou para estudarmos as possibilidades
de tira-lo dessa situação, é preciso que estejamos no chão, ou na janela, ou até mesmo em cima do muro.
O desvio que se pode chamar de “teoricista”, ou intelectualista consiste, segundo Bourdieu, em esquecerse de inscrever, na teoria que se faz do mundo social, o fato de que ele é produto de um olhar teórico
(Bourdieu, 1987a). Para fazer uma ciência justa do mundo social é preciso não só construir uma teoria
(modelos, estruturas e relações) como também inserir na teoria final uma teoria da distância entre a teoria e
a prática. Entre a nossa objetivação do elefante e o seu ponto de equilíbrio.
É nesse espaço social, como em todos os universos sociais — espaço como sistema de relações, que
os problemas se criam e se resolvem. Na Teoria, existem hipóteses, na Prática encontram-se soluções.
Quaisquer que elas sejam — rede, escada, asas ou até mesmo a queda e o desmoronamento. Na análise e
objetivação de um fenômeno social, é preciso estar atento ao objeto, mas também ao trabalho que se faz
sobre esse objeto.
O campo social é também um campo de poder. No mundo universitário, como no museológico, há
uma luta pela última palavra, por dizer a verdade mais definitiva sobre o mundo universitário, o mundo
museológico e sobre o universo social de um modo geral. Uma luta que opõe o sociólogo ao antropólogo,
o psicólogo ao médico, o arquiteto ao museólogo, como também os sociólogos, antropólogos, psicólogos,
arquitetos e museólogos entre si.
O pseudo-objetivismo teórico e acadêmico, diz Bourdieu, abriga a tentação de esmagar os concorrentes,
o que gera erros, e erros técnicos (Bourdieu, 1987a).
É preciso assim ultrapassar o conflito entre os opostos — estruturas objetivas e representações
subjetivas — e aplicar ao fenômeno o que Bourdieu chama de revolução estruturalista, que consiste em
aplicar ao mundo social um modo de pensar relacional, que é aquele da matemática e da física modernas,
e que identifica o real, não a substâncias, mas a relações (Bourdieu, 1987b: 150). E para não dizer que
fiquei em cima do muro com o meu olhar teórico, volto mais uma vez à análise da corda esticada para tentar
estabelecer algumas dessas relações.
No plano horizontal eu poderia falar da posição relativa dos Museus entre a Universidade e a Escola,
(centros de pesquisa e produção de conhecimento e centros de ensino), e que não sendo nem uma coisa nem
outra acabam por esquecer o seu lugar específico, a meio caminho entre essas duas instituições, na terceira
ponta do triângulo educacional.
Poderíamos ainda tomar o plano da estrutura administrativa em que se inserem, no âmbito governamental,
e discutir de que maneira a sua relativa autonomia se reflete na sua relativa autossuficiência. O plano burocrático
refletindo por sua vez a estrutura político/econômica do país, que encurta cada vez mais os recursos financeiros
para a corda da Cultura. Relativa autonomia e relativa autossuficiência redundam em relativa responsabilidade
na eficiente gestão dos assuntos públicos. Responsabilidade que recai, assim, em última instância, na autoridade
máxima da administração pública, que normalmente está a uma relativa e considerável distância das áreas

finalísticas. Se a corda balança numa ponta ao sabor dos ventos políticos fica essa responsabilidade pairando
no ar, por lapsos de tempo suficientes para provocar instabilidade e descontinuidade de ação.
Mas se quisermos entender porque os Museus são elefantes, e porque estão pairando a muitos metros
do chão, temos que analisar a distância cronológica que separa as duas pontas da corda e que corresponde ao
Tempo Social em continua mutação. A medida deste espaço corresponde proporcionalmente à distância que
separa os elefantes da plateia, ou melhor, os Museus do seu público.
Que papel podem realisticamente assumir as instituições museológicas hoje, num contexto social e
natural em evolução tão rápida que não permite ao menos um espaço para a sedimentação histórica? Que
garantia podem os Museus oferecer ao conceito tradicional de representação da identidade cultural de um
povo, especialmente de um povo em desenvolvimento, quando as múltiplas identidades se constroem e
reconstroem, e simultaneamente se esfacelam a cada minuto? Que sustentabilidade podemos pretender para
as nossas ações? Temos aqui mais algumas questões a serem debatidas...
O fato é que para que os elefantes ponham seus pés no chão e encontrem seu lugar no espaço social
da produção e da vida cultural, é preciso que sua presença e ação tenham um efeito concreto, um efeito
vibratório como acontece com o chão, na passagem desses belos paquidermes. Podemos chamar a esse efeito
de Ressonância. Ressonância cultural, ressonância social, ressonância afetiva. Para entendermos o significado
desta proposição, exploremos o conceito e a definição de...

RESSONÂNCIA:
–– a qualidade de um som que permanece alto, claro e profundo por um longo tempo…
–– a qualidade que faz alguma coisa particularmente significativa ou importante para alguém...
–– um som ou vibração produzida em um objeto que é causado pelo som ou vibração produzido em
outro objeto.

A “ressonância” ocorre em ampla escala na natureza, e é explorada por muitos mecanismos feitos pelo
homem. É o mecanismo pelo qual virtualmente todas as ondas sinusoidais e vibrações são geradas. Muitos
sons que ouvimos, como quando batemos forte em objetos de metal, de vidro ou madeira, são causados pelas
breves vibrações ressonantes no objeto.
Ondas curtas da radiação eletromagnética são produzidas por ressonância em escala atômica, tais como
os elétrons nos átomos. É o que se utiliza modernamente na medicina, com os equipamentos de ressonância
magnética para explorar as profundezas de nosso organismo.
Aplicando este conceito, metaforicamente, à prática da Museologia e da ação patrimonial, podemos
ter um critério para avaliar nossas instituições, programas e projetos: que tipo de “ressonância”, que tipo de
impacto e de efeito elas têm sobre a sociedade em que estão inseridas, a nível nacional, regional, local? Que
tipo de vibração provocam?

Uma medida deste impacto é verificar que alterações de comportamento em relação ao museu, à
instituição, ao instrumento de preservação, seja tombamento ou simples registro, ao patrimônio monumental,
integrado, imaterial se pode constatar... na verdade, cada experiência é única, cada comunidade é única, cada
visitante de museu é único. Devemos ser capazes de estabelecer uma comunicação e uma interação com
todos e com cada um, considerando todas as peculiaridades, necessidades, expectativas. Assim, a pesquisa do
público antes do início do projeto ou da ação museológica ou patrimonial é um instrumento fundamental para
orientar o planejamento e o design de nossas realizações.
Como conseguir este “engajamento participativo” por parte de nosso público, de nossas comunidades,
de nossas autoridades e organizações locais? A moda hoje é o “crowd funding”, uma expressão globalizada
para nos referirmos às nossas famosas “vaquinhas”, que bem pode ser traduzida como “vaquinha virtual”...
esse instrumento, que se sustenta nas redes sociais virtuais, pode ser um dos recursos da moda, o que não
impede que outras ações, mais básicas e reais (não virtuais) possam acontecer. É o que veremos adiante, nas
ideias de Nina Simon (Simon, 2010), uma jovem designer de museus americana, e publicadas em seu livro “O
Museu Participativo”. Uma das constatações desta autora é surpreendente:
“Uma pesquisa feita nos EUA revelou que nos últimos vinte anos o público dos museus, galerias e
salas de espetáculo diminuiu, e tornou-se mais velho e mais branco que a maioria da população. Apesar
das instituições culturais proclamarem que seus programas oferecem valores cívicos e culturais únicos,
cada vez mais pessoas estão se voltando para outras fontes de entretenimento, aprendizado e diálogo. Elas
compartilham suas obras de arte, música e histórias entre si na Web. Elas participam na política e são
voluntárias em números crescentes. Elas inclusive estão lendo mais. Mas não estão frequentando exposições
e performances dos museus como costumavam”.
“Como podem as instituições culturais se reconectar com o público e demonstrar seu valor e relevância
na vida contemporânea? Acredito que elas possam fazer isto convidando as pessoas a engajarem-se ativamente
como participantes culturais, e não consumidores passivos. Quanto mais as pessoas usufruem e se tornam
acostumadas ao aprendizado participativo e a experiências de entretenimento, elas querem fazer mais do
conjunto fabuloso de ferramentas e modelos de design que fazem a participação cada vez mais acessível”.
Os visitantes esperam ter acesso a um vasto espectro de fontes de informação e de perspectivas culturais.
Eles esperam ter a habilidade de responder e de ser levados a sério. Eles esperam ter a capacidade de
discutir, compartilhar e “remixar” o que eles consomem. Quando as pessoas podem participar ativamente
nas instituições culturais, esses lugares se tornam centrais para a vida cultural e da comunidade”. É o que
propõe Nina Simon.
Vendido em seu blog pessoal ou pela internet, o livro de Nina Simon propõe várias técnicas para convidar
o visitante a participar das instituições culturais e ao mesmo tempo promover os objetivos institucionais. “O
engajamento da comunidade é especialmente relevante em um mundo que oferece cada vez mais oportunidades
de participação, na rede social. Entretanto, propostas de participação da audiência nas instituições culturais
datam de ao menos cem anos”.
Há três teorias fundamentais na base deste livro:
–– a ideia da instituição centrada no público, que é tão relevante, útil e acessível quanto um shopping ou
uma estação de metrô. (com agradecimentos da autora a John Cotton Dana, Elaine Heumann Gurian
e Stephen Weil);

–– a ideia de que os visitantes constroem seus próprios significados de suas experiências culturais (com
agradecimentos a George Hein, John Falk e Lynn Dierking);
–– a ideia de que as vozes dos usuários podem informar e revigorar tanto o desenho dos projetos quanto
os programas direcionados ao público (com agradecimentos a Kathy McLean, Wendy Pollock e a
firma de design IDEO).

As propostas de Nina Simon, baseadas nas ideias de vários importantes museólogos e pensadores da
museologia internacional, servem para embasar várias ações nas instituições de hoje, e são explicadas em casos
de estudo. Não é preciso ter auditórios modernos ou exposições “blockbusters, mas sim que as instituições
tenham um respeito genuíno e um interesse real nas experiências, histórias e habilidades dos visitantes. Nina
define ainda uma instituição cultural participativa como um lugar onde os visitantes podem criar, compartilhar
e se conectar com outros visitantes em torno de conteúdos. Criar significa que os visitantes contribuem com
suas próprias ideias, objetos e expressões criativas para a instituição e para outras pessoas. Compartilhar
significa que as pessoas discutem, levam para casa, remixam e redistribuem tanto o que elas vêm quanto o que
elas fazem durante a visita. Conectar significa que os visitantes socializam com outras pessoas — técnicos da
instituição e visitantes — que compartilham seus interesses individuais. Em torno de conteúdos significa que
as conversas e criações dos visitantes estão focadas na evidência, nos objetos e nas ideias mais importantes
para a instituição em questão.
O objetivo das técnicas participativas é não só atender as expectativas dos visitantes por um engajamento
ativo como também fazer isto de uma maneira que incentive a missão e os valores fundamentais da instituição.
Ao invés de oferecer o mesmo conteúdo para todo mundo, uma instituição participativa coleta e compartilha
conteúdos diversos, personalizados e mutáveis, coproduzidos com os visitantes. Ela convida os visitantes a
responder e a acrescentar aos objetos culturais, à evidência científica, aos registros históricos em exposição.
Ela exibe as criações e opiniões diversas dos leigos. As pessoas usam a instituição como locais de encontro
para dialogar sobre os conteúdos apresentados. Ao invés de serem “sobre” alguma coisa, ou “para” alguém, as
instituições participativas são criadas e administradas “com” os visitantes.
Porque uma instituição cultural convidaria os visitantes a participar? Como todas as técnicas de
design interativo, a participação é uma estratégia que se dirige a problemas específicos. “Vejo as estratégias
participativas”, diz Nina (Simon, 2010) “como maneiras práticas de reforçar, não de substituir, as instituições
culturais tradicionais. Planejando oportunidades explicitas para o diálogo interpessoal, as instituições culturais
podem se destacar como locais do mundo real onde se possam discutir assuntos importantes referentes aos
conteúdos”.
O desafio é saber como fazê-lo. Buscando técnicas participativas que se alinham com os valores
fundamentais da instituição é possível ampliar a sua ressonância social e garantir o engajamento do público,
visando a sustentabilidade da instituição e do seu patrimônio coletivo.
Como podem as instituições culturais usar técnicas participativas não apenas para dar voz aos
visitantes, mas para desenvolver experiências mais valiosas e profundas para todo mundo? Isto não é uma
questão de intenção ou desejo; é uma questão de planejamento e de design. Quer o objetivo seja promover
o diálogo ou a expressão criativa, aprendizado compartilhado ou trabalho co-criativo, o processo de

planejamento começa com uma simples questão: que instrumento ou técnica produzirão a almejada
experiência participativa?
Não temos espaço, aqui, para explorar as múltiplas possibilidades, instrumentos ou propostas desse
processo de experiência participativa, mas o importante é aceitarmos que, se quisermos que os museus e as
ações patrimoniais tenham relevância e ressonância para a sociedade, nos dias atuais, é imprescindível que
possam proporcionar ao público esta “experiência”: e mais, que possam seduzir e conquistar o público e a
sociedade para um verdadeiro “engajamento” neste trabalho. Um dos princípios da Educação Patrimonial é
a ideia do “aprender fazendo”... a participação no trabalho dos museus, do patrimônio e da educação cultural
através do patrimônio, por parte da comunidade, é um poderoso instrumento de aprendizado e conhecimento,
cujos caminhos levam ao “empowerment”, ao “empoderamento” individual e coletivo, proposto por Paulo
Freire.
O livro de Hugues de Varine, “Raízes do Futuro, o Patrimônio Cultural a serviço do desenvolvimento”
(De Varine, 2012) lançado em português recentemente, e do qual tive a honra de fazer a tradução, traz um
série de estudos de caso em que o uso e a apropriação do patrimônio cultural e natural, material e imaterial,
de diferentes comunidades revelam resultados efetivos e extraordinários no sentido da solução de problemas
e crises e da busca de caminhos para o desenvolvimento sustentável. O caso da Quarta Colônia de Imigração
Italiana no sul do Brasil é um desses exemplos, em que o engajamento das autoridades (no caso prefeitos e
secretários de cultura locais), mobilizados por um líder, José Itaqui, provocou um fenômeno excepcional de
transformação de uma situação de pobreza e estagnação para um cenário de novas oportunidades e perspectivas,
ao longo de várias décadas. O programa “Arca de Noé”, elaborado para enfrentar um dilúvio anunciado, com
a construção da hidroelétrica de Itá, no alto curso do rio Uruguai, também no sul do país, foi construído com
o engajamento de vários segmentos da sociedade, desde os arquitetos da empresa construtora aos prefeitos
das áreas atingidas pela barragem, aos professores e líderes comunitários, no resgate dos elementos culturais
relevantes para a preservação da memória comum e de todo o processo de transformação profunda a que
foram submetidas estas populações.
Mas há um ponto fundamental a colocar, como final desta comunicação, e que deve estar no âmago de
qualquer estratégia institucional direcionada a envolver e a engajar o público nos destinos da instituição: museu,
sítio histórico, galerias e espaços culturais. É preciso que não nos afastemos da missão e do propósito originais
que justificam a existência dessas instituições. Se acreditamos em nossa missão publica e institucional, não
podemos abandonar o seu conteúdo e proposta em troca de temas mais amenos e mais atraentes, no sentido
da vulgarização da ação institucional. A questão dos valores institucionais e dos significados atribuídos às
coleções e sítios patrimoniais deve ser respeitada e debatida, em diálogo democrático, com as comunidades
detentoras deste patrimônio. O “valor público” das instituições e dos programas de patrimonialização é
também um fator fundamental a ser considerado, contribuindo para a validade e a sustentabilidade do debate,
em especial quando verbas públicas estão em jogo, como discutido por Carol Scott (Scott, 2013).
Neste aspecto, são muitas as questões, que poderiam ocupar a extensão de muitos simpósios como este
de que participamos hoje. Ficamos por aqui.
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RESUMEN
La llamada Cárcel de Carabanchel de Madrid tuvo una vida que se extendió desde 1944 hasta 2008 cuando
fue derruida. Durante este tiempo pasó por una fase de actividad represora y penitenciaria, primero durante
la dictadura franquista y luego en los primeros años de la democracia, hasta que fue abandonada en 1998
pasando una década en ruinas. El espacio abandonado reactivó movilizaciones sociales a lo largo de los años
por parte de los vecinos del barrio madrileño, en un primer momento para la construcción en sus terrenos
de un Hospital público que diera cobertura a los habitantes, y posteriormente en vías de su conservación o
habilitación como museo o centro documental de la memoria histórica antifranquista. Estas reclamaciones
que partían de espacios sociales diferenciados, aunque porosos y comunicantes, confluyeron y se articularon
en una resignificación y resimbolización de la cárcel como lugar convocante a todos los efectos. Un intento de
patrimonialización de un espacio represivo. Con el estudio de la Cárcel de Carabanchel se pueden evidenciar
las problemáticas existentes a la hora de la patrimonialización de espacios represivos asociados a un pasado
cargado de connotaciones negativas.
PALABRAS CLAVE: memoria colectiva, lugar de memoria, patrimonialización, movimientos sociales,
Carabanchel.

‘HERITAGIZATION’ OF REPRESSIVE SPACES: CARABANCHEL PRISION AND COLLECTIVE
MEMORY
ABSTRACT
Madrid Carabanchel Prision existed between 1944 and 2008, when it was demolished. During this time it had
a repressive and penal activity, firstly during Franco’s dictatorship and then for the first years of democracy,
until it was abandoned in 1998 being in ruins for a decade. The abandoned space reactivated social movements
through years by Madrid district neighbours, first for build in this plot a Public Hospital to provide medical
coverage to the residents, and then for his preservation and transformation in a museum or in an anti-Franco
historical memory documental centre. These claims, which arised from different but connected social spaces,
converged and constructed a new meaning for the Prision as an emblematic place for all purposes. An attempt
to convert a repressive space into heritage. Studying the case of Carabanchel Prision reveals the existing
problematics for the ‘heritagization’ of repressive spaces linked with negative connotations in the past.
KEYWORDS: collective memory, place of memory, heritagization, social movements, Carabanchel.

INTRODUCCIÓN
El campo de estudio sobre los llamados lieux de mémoire iniciado, al menos en su concreción teórica, por
Pierre Nora (1984, 1998) ha tenido un desarrollo prolijo en el campo de los llamados memory studies. Éste
no solo se ha centrado en el ámbito de la Historia sino que también ha tenido influencia y referencias en
ámbitos como la Geografía, más concretamente en aquella denominada ‘cultural’. Dentro de la Geografía
cultural los planteamientos de la construcción social del paisaje, la patrimonialización y la relación entre las
identidades y los aspectos espaciales de las construcciones culturales han tenido una presencia fuerte en las
aproximaciones que se han hecho a la cuestión de los lugares de memoria. Desde este ámbito el debate y la
disputa por los significados, sentidos y las aproximaciones ha sido una constante, aunque siempre desde un
análisis crítico de las manifestaciones culturales vistas como construcciones de significado (Anderson, et
al., 2003). A pesar de partir de un planteamiento crítico al propio concepto del historiador francés (García
Álvarez, 2009, Verdier, 2010), la Geografía se ha interesado en analizar la relación que el espacio tiene con
el pasado y la configuración de las identidades, llegando incluso a la creación de una terminología propia
derivada de la inclusión de estos objetos de estudio, la llamada ‘Geografía de la memoria’ (Foote, 1997, Foote
and Azaryahu, 2007, Mitchell, 2003, Till, 2003). Dentro de ésta, los paisajes nacionales, las iconografías, la
toponimia de las calles, las prácticas de patrimonialización de lugares y paisajes, las ocupaciones simbólicas
del espacio público en forma de monumentos y memoriales, y, en definitiva, la incorporación de la memoria
a los análisis espaciales, han sido elementos que han contribuido a que en los últimos años el debate sobre la
importancia cultural y política de los relatos del pasado haya aumentado, o por lo menos haya sido tenido más
académicamente en cuenta.
La memoria está espacializada, es decir, se refleja en lugares físicos, territorios o espacios transitados
de forma habitual en nuestro día a día (Jelin and Langland, 2003: 3) pero también articula — y construye —
los mismos. Hacer referencia a la espacialidad de la memoria supone hacer referencia a cómo ésta aparece
reflejada en el espacio o cómo existe una memoria colectiva compartida del mismo que, digamos, construye
la idea común de ese Lugar o espacio vivido. Por ello uno de los elementos más susceptible de crítica desde la
perspectiva geográfica a la idea de lugar de memoria ha sido la disolución de la espacialidad en un complejo
magma de significaciones bastante universales como ideas, materialidades, mitos, leyendas, tradiciones,
es decir, la existencia de una utilización del concepto de Lugar, concepto altamente debatido dentro de la
Geografía, descargado de toda referencia espacial.
El interés de este escrito recae en evidenciar la relación entre los conflictos de memorias, es decir, las
disputas existentes entre memorias hegemónicas y memorias subalternas, y los conflictos por el uso del espacio.
Los intentos y luchas por la señalización, reconocimiento o recuperación de determinados lugares emblemáticos,
por iniciativa de las instituciones o por presión de movimientos sociales vinculados de alguna forma a esos
espacios, plasman articulaciones concretas de estos dos conflictos que se entrelazan en una compleja red de
prácticas, discursos y significados. Complejidad que se hace más evidente cuando se trata de lugares relacionados
con aspectos traumáticos o altamente conflictivos del pasado reciente de una sociedad (Sánchez-Carretero,
2013), es decir, lugares de tortura, sufrimiento, muerte y represión, especialmente en sociedades que no han
saldado cuentas con ese pasado en vías de conseguir reconocer una memoria que suponga verdad, justicia y
reparación. La Cárcel de Carabanchel es un lugar de este tipo que ha sido atravesado por una serie de conflictos y
luchas sociales por su pasado y posibilidades de futuro. El uso del espacio y la memoria que aparecía en el mismo
marcaron todo el proceso desde su abandono hasta su situación actual como solar yermo.

Una propuesta para analizar la ‘espacialidad de la memoria’
La idea de abordar el estudio de estas disputas por la señalización y reconocimiento de ciertos espacios
emblemáticos y las prácticas de patrimonialización — o las demandas ciudadanas para que se produzcan
— tiene que empezar a plantearse aproximaciones que vinculen estas materialidades con las percepciones
e imaginarios de los grupos sociales. Intentar comprender el patrimonio o los lugares convocantes en sí
mismos, por su belleza estética o su importancia histórica, deja fuera del foco del estudio la relación de los
mismos con los grupos e individuos que los viven cotidianamente o que los imaginan como parte de un
todo mayor que conforma el espacio de su vida cotidiana. Se trata de incorporar a la preocupación por estos
procesos las ideas que contribuyeron a revalorizar el estudio del espacio y la espacialidad humana en las
Ciencias Sociales con el llamado ‘giro espacial’ (Cresswell, 2004: 18-19, Schmid, 2008: 27, Soja, 2008: 31).
Por ello es necesario interrogarse por el proceso de producción del espacio para entender qué se reconoce y
señaliza, por qué y cómo se dan esos procesos, desde dónde parten las iniciativa y qué intencionalidad hay
detrás de los mismos. Esto evidencia una relación constante entre el relato del pasado y la configuración
del espacio, y por extensión, entre el conflicto de diferentes memorias por visibilizar una determinada
narrativa frente — o dentro de — otra y las disputas por el uso y definición del espacio. Por ello a la hora de
analizar las demandas de reconocimiento o patrimonialización de espacios como la Cárcel de Carabanchel
es necesario preguntarse por la ‘espacialidad de la memoria’, es decir, un cuestionamiento por la forma en
la que la memoria aparece reflejada en el espacio y por la forma en la que existe una memoria colectiva
del mismo que construye un imaginario común de éste que forma parte de los elementos que definen la
identidad de los grupos sociales.
Para poder analizar esta espacialidad de la memoria es fundamental encontrar herramientas que permitan
tener un marco teórico que posibilite la investigación de la producción del espacio. Por ello parto de los
planteamientos teóricos del sociólogo francés Henri Lefebvre (1972, 1974, 1976, 1976, 1978). El autor del libro
La producción del espacio (1974) puso el acento en la importancia intrínseca del Espacio en el análisis social,
por su propia realidad y no como producto supraestructural dependiente de otros procesos, ni preexistente o
dado a priori (Soja, 1988: 88-90, 1996: 47, 2008: 149-76, Lefebvre, 1991: 73). Un giro ontológico que suponía
un cambio en la concepción de su naturaleza que daba al espacio un papel fundamental en la realidad social.
Pero darle este papel suponía para el autor evitar su reduccionismo y darle una explicación total y unitaria
que evitara la división teórico-analítica entre un espacio físico y un espacio mental, lo cual suponía una
compartimentalización epistemológica propia de la concepción cartesiano-newtoniana. Lo que se trataba era
de encontrar la unidad en el análisis del espacio (Merrifield, 2006: 517-19) para que pudiera ser entendido
en todas sus dimensiones, dinámicas y relaciones que le daban sentido, es decir, contemplando la totalidad
a través de analizar su concepción, percepción y vivencia. Esta interrelación contante entre lo concebido,
percibido y vivido va a permitir mantener una unidad de análisis para estudiar la totalidad del espacio y así
entender la espacialidad de la vida social que se pretende entrelazar con las memorias colectivas.
Para alcanzar esta unidad de análisis del espacio, Lefebvre analiza tres ‘momentos’, que según su
interpretación vertebran esa interrelación entre lo concebido, percibido y vivido. Las representaciones del
espacio configurarían el espacio concebido (Lefebvre, 1991: 33,38), de la planificación y la proyección, de los
técnicos, urbanistas y tecnócratas que buscan una identificación de lo que se concibe con lo que se percibe y
se vive (Lefebvre, 1991: 38). Una imposición del orden por medio de los códigos y signos que se proyectan en
el espacio para determinar y condicionar las prácticas espaciales, por lo que está cargado de intencionalidad e

ideología. Esto constata que las representaciones del espacio están atravesadas por las relaciones de poder que
se pretenden imponer y que se consolidan en forma de discursos e imaginarios sobre el espacio.
La segunda dimensión está ligada al espacio percibido, son las prácticas espaciales, espaciales (Lefebvre,
1991: 33), es decir, lo mesurable y material, la parte del espacio relacionada con la producción y reproducción
social. Ulrich Oslender las define como “las formas en las que nosotros generamos, utilizamos y percibimos
el espacio.” (2010: 98). Las prácticas espaciales suponen que cuando el ser humano actúa, se mueve, transita,
crea y realiza actuaciones en el espacio físico está apropiándose del mismo y da a la vida cotidiana una
dimensión material. Su relación con los discursos sobre el espacio es estrecha y por ello están en constante
interacción con las representaciones del mismo que son concebidas y proyectadas.
En relación al espacio vivido están los espacios de representación (Lefebvre, 1991: 33) vinculados a la
vida cotidiana donde se generan sentidos, significados y símbolos de la vida de los grupos que interactúan,
condicionan y afectan a la experiencia del espacio. Forman parte de la vida social más ligada a la experiencia
personal subjetiva que parte de una determinada forma de mirar la realidad social en base a códigos y símbolos
compartidos. Estos espacios parten de la identidad, las imágenes, los paisajes y los significados interiorizados
por el grupo social. Son el lugar de la resistencia, Oslender (2010) considera que son contraespacios que se
oponen a las representaciones del espacio.
La aparición de esos contraespacios derivados de los espacios de representación, es decir, del espacio vivido
de la cotidianidad, va a suponer que el conflicto por el uso y la apropiación del espacio por parte de los
grupos sociales va a ser una dinámica que va a espacializar la resistencia y el conflicto de memorias. Las
representaciones del espacio, buscan crear un discurso sobre éste e insertar en él un relato, la construcción
de una espacialidad hegemónica donde la memoria oficial va a estar inserta. El único relato sobre el pasado
que aparecerá en el espacio será el dominante, además de buscar su naturalización; un relato que influirá
en el espacio vivido y percibido. Aquí aparecerá el conflicto cuando aparezcan contramemorias desde los
contraespacios. En estos espacios de representación es donde se encuentra lo simbólico y donde aparecen
los lugares que adquieren un significado para el grupo, lugares convocantes con los cuales se establecen
unas relaciones afectivas. Estos lugares son dispositivos materiales que teniendo su propia memoria en un
determinado momento son señalizados o resignificados como ‘lugares convocantes’ (Jelin and Langland, 2003:
5) por un grupo, convirtiéndose así en dispositivos específicos donde se pretende fijar una memoria concreta.
Por ello, es desde esta articulación entre los conflictos por el uso del espacio y los que aparecen por el
enfrentamiento de relatos sobre el pasado contrapuestos, desde donde se tienen que analizar las luchas por el
reconocimiento de lugares emblemáticos y los procesos de patrimonialización. Se trata de analizar la relación
entre la memoria y el espacio y las dinámicas que se dan en la misma.

LA CÁRCEL DE CARABANCHEL: LUGAR CONVOCANTE, CONTRAESPACIO Y
CONTRAMEMORIA
“Si la Cárcel estuviera en mitad de un paramo no había ‘barrio’ y si no fuera la cárcel que fue no habría
política. En Carabanchel se juntan muchas cosas.”
[Extracto de conversación informal con un vecino durante el trabajo de campo]
La Prisión Provincial de hombres de Madrid, conocida casi oficialmente por Cárcel de Carabanchel, se empezó
a construir terminada la Guerra Civil española por parte de presos republicanos en unas condiciones de
trabajo esclavo. Su construcción finalizó en 1944 y desde entonces fue símbolo de la represión franquista y de
la actividad punitiva del régimen, dentro de una estrategia de proyección urbana cargada de intencionalidad
que relegaba a la periferia sur de Madrid a lugar de servicios auxiliares, represores y punitivos (Ortiz, 2013:
53). Su simbología como espacio de represión política se fue acrecentando con los años y en los últimos
momentos de la dictadura y durante la llamada transición su imagen como lugar de resistencia política y lucha
por la amnistía la convirtió en referente del antifranquismo. Por sus instalaciones pasaron presos republicanos,
históricos militantes antifranquistas, líderes de sindicatos y partidos políticos, militantes a pie de calle, los
últimos fusilados por la dictadura en Septiembre de 1975,... Sus muros aparecen como escenario de las
imágenes de la amnistía, uno de los capítulos más ‘santificados’ de la transición española. Después de eso se
convirtió en una prisión más dentro del sistema penitenciario español y testigo de sus problemáticas y crisis en
los años 80 y 90. En 1998 se decidió su cierre y quedó abandonada hasta 2008 en mitad de la trama urbana
de la periferia de Madrid.
La incorporación en los años 40 de los municipios de ‘los Carabancheles’, próximos a lugar donde se
encontraba la prisión, a la ciudad de Madrid y su expansión urbana en la época del desarrollismo — en forma
de suburbios y con continuados problemas de infraviviendas (Moreno Jiménez, 1983: 186-98) — provocó una
integración total del complejo penitenciario con la trama urbana de la periferia de la capital generando una
vinculación entre la Cárcel y el barrio madrileño de Carabanchel que se anclaría en el imaginario colectivo de
toda la sociedad. Como expone un vecino,
“…hemos convivido con la Cárcel de Carabanchel, con el estigma, entre comillas, porque Carabanchel
es conocida en el mundo entero por la Cárcel, es como decir ahora mismo el Puerto, bueno el Puerto de
Santa María […] hablar del Puerto es pues eso, u Ocaña, pues Ocaña es un penal, el Penal de Ocaña,
el Penal del Puerto, o Martutene, pues Martutene es una Cárcel…” [extraído de entrevista realizada a
vecino de Carabanchel durante el trabajo de campo.]
O dentro de el recuerdo popular como nos señalaba otro colaborador,
“Si quieres entramos en Twitter ahora y ves como de ayer a hoy pueden aparecer lo típico, ‘Carabanchel
huele a cárcel’ o ‘Carabanchel suena a Cárcel’ […] Carabanchel como el típico chiste. Esto nos ha
pasado a nosotros, tu vas por ahí, ‘Yo soy de Madrid. ¿De qué parte? De Carabanchel. ¿De la Cárcel?’.”
[extracto de entrevista a vecino de la zona durante el trabajo de campo.]

La identificación casi total del barrio con la Cárcel ha sido una seña de identidad para los habitantes de
Carabanchel. Los análisis y las conversaciones con los vecinos coinciden en que “Carabanchel es sinónimo de
Cárcel para la opinión pública y para buena parte de los españoles” (Ortiz, 2013: 54). El barrio, a partir del
desarrollismo de los años 60, empezó a convertirse en emblema característico de las periferias urbanas y en el
imaginario geográfico urbano se convirtió en referente de barrio obrero, además de ser la ubicación de la cárcel
más famosa del Estado y un símbolo de inseguridad —discurso creado mediáticamente e institucionalmente
desde fuera (García García, 2008: 69). Este conjunto de procesos permiten la configuración de una identidad
colectiva estructurada alrededor del espacio vivido del barrio, es decir, son el territorio del barrio y sus
elementos simbólico-significativos los que configuran una identidad barrial-popular atravesada por una
configuración estructural de clase. Se aprecia así que la configuración de la comunidad está anclada y en
constante interacción con el territorio (Jelin and del Pino, 2003: 3). Estos discursos vinculados a la Cárcel, la
desigualdad social y la idea concebida desde instancias exteriores de la inseguridad, configuran una forma de
vivir el espacio cotidiano y, por lo tanto, es desde la misma desde la cual se articulan las uniones y demandas
vecinales. La confluencia de esos tres discursos impregnaba todo el barrio por una suerte de ‘porosidad’ que
interactuaba entre la Cárcel, la desigualdad, la inseguridad y la identidad (García García, 2013: 142). La
autopercepción interior de los vecinos se articulaba bajo estas líneas aunque lo que reforzaba más ese proceso
de subjetivación era la asignación exterior, el estigma expresado desde fuera. Un vecino nos cuenta que,
“Yo creo que eso es más, el estigma, era más de fuera. Sabíamos que teníamos la Cárcel, estaba ahí,
convivíamos con ella, pasabas por la calle y a veces veías algún preso o a lo mejor algún familiar que se
comunicaba desde las ventanas que daban a la calle y entonces se comunicaban […]Digamos que la Cárcel,
convivías con ella pero ni te molestaba ni te dejaba de molestar. Estaba ahí. Formaba parte del paisaje. Es
que ten en cuenta que Carabanchel Alto […] ahora te hablo de Carabanchel Alto, estamos llenos de vallas
[…] está lleno de muros. Tenemos el muro de los Marianistas […] Tenemos los cuarteles de aquí al lado
[…] Tenemos montones de instituciones religiosas que tienen también sus muros, sus tapias, instituciones
de beneficencia. Entonces ese era otro muro más.” [entrevista a vecino de Carabanchel durante trabajo de
campo]
En esa naturalización de la presencia de la Cárcel se aprecia su construcción como lugar emblemático — primero
negativa y posteriormente positivamente — dentro de un conjunto de sitios simbólicamente importantes para
los vecinos que estaban ligados a sus luchas. Se configuraba así un espacio de representación alrededor de los
significados, símbolos y experiencias del espacio del barrio por parte de los vecinos. La vida cotidiana de un
espacio que es configurado por la presencia de la Cárcel, los discursos externos sobre el mismo y la identidad
barrial-popular marcada por la desigualdad socio-económica, infraestructural y dotacional. Un espacio vivido
que tiene una memoria de su pasado a través de sus propias demandas y luchas por la mejora de condiciones
de vida, por la presencia de lugares emblemáticos apropiados por los vecinos en su forma de vivir el barrio y
por las prácticas colectivas festivas, comunitarias, reivindicativas y solidarias [cabalgatas, fiestas populares,
manifestaciones,…]. Una identidad que se separaba de Madrid como un espacio ajeno a lo que suponía el
barrio y a su propia subjetividad, por ello se habla de ‘bajar a Madrid’, ‘ir a Madrid’ o ‘desde Madrid dicen’.
Es dentro de esto como un lugar como la Cárcel de Carabanchel una vez abandonada se reincorporó de
manera positivizada y activa a la identidad de los carabancheleros a través de la lucha por su reapropiación y

demanda para que sus terrenos fueran destinados a fines sociales y equipamientos que revertieran el beneficio
en sus propios habitantes, que acabaran con el estigma negativo que había supuesto la misma y mejoraran las
carencias de un barrio desequipado.
Desde está identidad se resignificó la Cárcel mediante su inclusión como lugar convocante de las demandas
y reivindicaciones de su uso futuro como equipamientos sociales. Las practicas espaciales que habían estado
condicionadas por una espacio concebido cargado de lugares de reclusión, privatizados y de acceso restringido
— recordemos la idea de la presencia constante de muros y tapias — fueron cambiadas desde una nueva
visión del recinto por parte de los vecinos, una incorporación de la Cárcel a los imaginarios de protesta y
de apropiación simbólica del barrio. La Cárcel ya no era un muro más sino que era el lugar que los vecinos
querían controlar y exigir y donde se manifestaban. El recinto carcelario se convirtió en emblema de la
militancia vecinal y en demanda de espacio a recuperar desde la iniciativa ciudadana reclamando en un primer
momento un Hospital Público y servicios sociales para evitar la especulación con el suelo. Como resume
perfectamente un vecino,
“…lo primero que nos planteamos es que había un espacio ahí grande […] un solar que ya quedaba
vacío y lo primero que nos planteamos fue una reivindicación vecinal del uso del espacio.” [extracto de
entrevista realizada a vecino durante el trabajo de campo].
Las manifestaciones realizadas por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos en los años 1995, 1996,
1998 y 1999 contra el PGOU DE 1997, atestiguan esta reclamación del espacio y forman parte de la memoria
colectiva militante y de los habitantes de Carabanchel y Aluche. Así, la Cárcel se incorporaba positivizada
al espacio de representación que significaba el barrio y que además configuraba un contraespacio desde la
identidad barrial-popular contra la especulación urbana capitalista. En palabras de una militante,
“…en un primer momento las reivindicaciones que nosotros teníamos como asociaciones y partidos
políticos era el que todos estos terrenos fueran para equipamientos sociales, o sea, todo lo que nos faltaba y
que no teníamos […] y el punto en común era una reivindicación histórica del distrito que era tener nuestro
propio hospital…” [entrevista realizada a militante vecinal durante el trabajo de campo].
La cuestión de la Cárcel de Carabanchel se complejizaba por la propia polisemia del lugar. Su historia como
lugar de represión franquista y de resistencia antifascista apareció en las reivindicaciones, especialmente
cuando el movimiento social por la recuperación de la memoria, que había iniciado sus acciones en el año
2000, consiguió introducir el debate y sus demandas en la agenda pública. A partir de 2007 empieza a
introducirse la idea de la resignificación de la Cárcel como lugar de memoria de la represión y la resistencia
antifranquista. Su derribo empieza a ser visto como un “memoricidio” que ejecuta el testimonio de la represión
y la resistencia durante la dictadura franquista, en una suerte de ‘urbanismo amnésico’ (Suarez and Galante,
2008: 95). A la memoria de la convivencia diaria y a la de la lucha por su apropiación vecinal se unía ahora
la reactivación de una memoria que había sido silenciada desde la transición, la de la represión y resistencia.
Una acumulación de memorias sobre memorias (Jelin and Langland, 2003: 14). Se buscaba la recuperación y
resignificación de la prisión para la creación de un centro documental sobre la memoria, la paz y los derechos

humanos, es decir, el mantenimiento de la memoria del lugar más emblemático de la represión franquista.
Esta demanda supuso que al colectivo de vecinos se unieran los ex presos políticos de Carabanchel que
encontraron en las movilizaciones por la Cárcel un lugar convocante que les volvió a estructurar como grupo
con una memoria colectiva (Halbwachs, 1968 (2004)) entorno a la identidad de ex preso. Un lugar convocante
donde los presos “rememoraban, se reconocían y reforzaban su identidad grupal y política” (Ortiz, 2013: 5960). Como señala uno de los entrevistados,
“De esa pelea y de ese volver a vernos surge la historia, el darle vueltas a constituir una asociación
de expresos, digamos que de ahí va surgiendo la idea de la [asociación de expresos del tardofranquismo],
es decir, volver a organizarnos y pelear por aquella memoria, pelear por nuestro derecho a la justicia.”
[entrevista realizada a un expreso durante el trabajo de campo].
Este colectivo se unió a las reivindicaciones de los vecinos estructurando un grupo unitario — no único — que
se articulaba entorno a la demanda de recuperación de la Cárcel de Carabanchel tanto para equipamientos
sociales como para un Centro por la memoria. Los ejes de las demandas confluían en la patrimonialización
de una parte de la Cárcel, en concreto la cúpula panóptica, para un Centro por la Memoria que evitara el
intento de pacificación del espacio en vías de evitar la presencia de una memoria incomoda, la no especulación
urbanística con los terrenos en vías de conseguir que el espacio fuera aprovechado por el barrio ante la falta
de equipamientos sociales y sanitarios así como para la positivación de la imagen del barrio, e incluso existían
voces que reclamaban la puesta en valor del patrimonio histórico de Carabanchel donde la Cárcel fuera un
eje más dentro de un conjunto de sitios patrimoniales como la finca de Vistalegre, el Palacio del Marqués de
Salamanca, la Colonia de la Prensa, entre otros.
Ante la inminencia del derribo las prácticas de apropiación simbólica se incrementaron por medio de
visitas informales de los vecinos y expresos, manifestaciones, ocupaciones del recinto, acampadas,… Aún así
en Octubre de 2008 la Cárcel de Carabanchel fue derruida.
Esta movilización que partía desde un espacio vivido vecinal al que se incorporaba la preocupación por
la simbología de la prisión como espacio de memoria antifranquista se presentaba como resistencia a la
concepción del espacio que se hacía desde los aparatos gubernamentales y económicos. El PGOUM de
1997 que planificaba para los terrenos la construcción de viviendas fue modificado posteriormente en 2008
para que la finca albergase instituciones gubernamentales penitenciarias, un Centro de Internamiento de
Extranjeros, una comisaria de policía, un pequeño hospital y viviendas. Esto configuraba una representación
del espacio, que desde un lenguaje técnico, científico y legal concebía un espacio homogéneo desde arriba
para el beneficio económico, la explotación comercial y la especulación inmobiliaria. El plan incluía una
modificación de la trama urbana y construía una nueva forma de relación entre el barrio y los terrenos de
la antigua cárcel, los cuales una vez pacificados de su anterior significado y de su memoria — incluida la
memoria vecinal de la vivencia cotidiana del mismo — estaban sujetos a la búsqueda de beneficio económico
por la venta de pisos y la obtención de plusvalías por la venta del suelo. Además se configuraba un espacio
para el consumo comercial que no incorporaba beneficios sociales para los vecinos, más allá de un hospital
cuyas dimensiones no satisfacían la demanda demográfica de los distritos más poblados de la periferia de
Madrid. Esta concepción pacificaba el espacio y no lo resignificaba creando un conflicto entre la memoria

de otros lugares que si se incorporaban al espacio público dentro del plan de ordenación urbana — como
patrimonio histórico antiguo, monumentos a héroes nacionales, mantenimiento de lugares de memoria
franquista — y aquella memoria que era borrada, la de la resistencia antifranquista, la represión, e incluso,
la de la movilización vecinal.

IDEAS FINALES
Después del derrumbe la lucha contra la especulación y por la memoria se mantuvo impulsada desde ese
espacio vivido que conforman los vecinos — a los que se unían los expresos. Como se ha mencionado más
arriba las prácticas espaciales se modifican y el solar de la Cárcel pasa a ser incorporado a los repertorios de
acción colectiva, de protesta y de homenaje. En este sentido se realizan ocupaciones del solar para potenciar la
vinculación de un contraespacio con una contramemoria por medio de la creación de un lugar de homenaje,
el ‘Jardín de la memoria’, un panel de recuerdo con los nombres de los presos, un huerto urbano de protesta
promovido por la asamblea del 15M de Carabanchel, e incluso, en el año 2014 se colocó una placa por parte
del colectivo ‘A por todas Madrid’ en homenaje a las mujeres y transexuales encarceladas — una suerte
más de memoria sobre memoria. Además, el solar a dado paso a un conjunto de práctica de resignificación
informal como es el contener un aparcamiento de vehículos incautados por la policía, un lugar de paseo para
los vecinos debido a que tiene accesos abiertos, un lugar de práctica deportiva popular en las antiguas pistas
deportivas de la prisión por parte de colectivos de inmigrantes y un espacio utilizado para realizar actividades
informales como es el intercambio y recogida de materiales.
Los vecinos, y expresos, siguen reivindicando el espacio desde su propia identidad espacializada y ligada
a los discursos sobre el barrio, es decir, las desigualdades, la falta de equipamientos sociales y la necesidad
de servicios positivos y patrimonializaciones activas de mejora del barrio. Un ejemplo son las palabras de un
entrevistado,
“…empiezas a analizar y ves que aquí hay una cierta concentración de, ellos lo llamarían equipamientos,
pero yo creo que son desequipamientos […] Carabanchel es el distrito que más concentración tiene de
cementerios […] pero aparte tienes dos tanatorios, tienes una incineradora, tienes una cochera de autobuses,
Latina tiene tres cocheras de Metro […] medio millón de habitantes, como Málaga, y ¿cuántas facultades
universitarias hay? Ninguna. ¿Cuántos centros culturales en condiciones? Algo que puedas decir que hay
una actuación que no sea en Vistalegre que es privado, que haya una actuación, una exposición, tienes que
irte a Madrid […] Que estamos muy jodidos aquí. Estamos jodidos porque no se nos hace caso. No se nos
hace caso, no se compensa siquiera, como yo digo, yo vivo entre la Cárcel, el manicomio, el cementerio y el
hospital [militar].” [entrevista realizada a vecino durante el trabajo de Campo]
Ese espacio vivido en la cotidianidad sigue siendo el germen de las demandas y el elemento que condiciona las
prácticas reivindicativas dentro de un contraespacio urbano barrial-popular de lucha contra la especulación,
la marginalización y por la recuperación de la memoria de los que una vez consideraron vecinos,
“…aquí teníamos un testimonio vivo de lo que había sido eso […] se nos empezó a meter un poco por
los poros el tema de que de alguna manera algo había que conservar de la Cárcel de Carabanchel porque
al fin y al cabo los presos de Carabanchel habían sido vecinos nuestros, o sea, era defender a los vecinos

[…] defender la memoria de los que habían sido nuestros vecinos circunstanciales y forzados aquí formaba
parte de algo que deberíamos defender…” [extracto de entrevista realizada a vecino de Carabanchel durante
el trabajo de campo].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Anderson, Kay J., Mona Domosh, Steve Pile, and Nigel Thrift. Handbook of Cultural Geography. London-Thousand
Oaks-New Delhi: SAGE Publications Ltd, 2003.
Cresswell, Tim. Place, a Short Introduction. Oxford: Blackwell Publishing, 2004.
Foote, Kenneth. Shadowed Ground. America’s Landscapes of Violence and Tragedy. Segunda ed. Austin (Texas):
University of Texas Press, 1997.
Foote, Kenneth, and Maoz Azaryahu. “Toward a Geography of Memory: Geographical Dimensions of Public Memory
and Conmmemoration.” Journal of Polítical and Military Sociology Vol 35, no. 1 (2007): 125-44.
García Álvarez, Jacobo. “Lugares, Paisajes Y Políticas De Memoria: Una Lectura Geográfica.” Boletín de la A.G.E, no.
Número 51 (2009): 175-202.
García García, Sergio. “Cuando Eramos Malos...El Estigma Penitenciario En Carabanchel.” In Lugares De Represión,
Paisajes De La Memoria. La Cárcel De Carabanchel, edited by Carmen Ortiz. Madrid: Los libros de Catarata, 2013.
———. “Seguridad E Identidad En Carabanchel. Los Significados De Un Barrio Como Herramienta Para El Trabajo
Social.”. Cuadernos de Trabajo Social 28 (2008): 63-85.
Halbwachs, Maurice. La Memoria Colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1968 (2004).
Jelin, Elizabeth , and Victoria Langland. Monumentos, Memoriales Y Marcas Territoriales. Madrid: Siglo XXI, 2003.
Jelin, Elizabeth, and Ponciano del Pino. Luchas Locales, Comunidades E Identidades. Madrid: Siglo XXI, 2003.
Lefebvre, Henri. El Derecho a La Ciudad. Barcelona: Península, 1978.
———. Espacio Y Política. El Derecho a La Ciudad Ii. Barcelona: Península, 1976.
———. La Production De L’espace. Paris: Anthropos, 1974.
———. La Vida Cotidiana En El Mundo Moderno. Madrid: Alianza, 1972.
———. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991.
———. “Reflections on the Politics of Space.” Antipode 2, no. 8 (1976): 30-37.
Merrifield, Andrew. Henri Lefebvre. A Critical Introduction. New York: Routledge, 2006.
Mitchell, Katharyne. “Monuments, Memorials and the Politics of Memory.” Urban Geography 24 (5) (2003): 442-59.
Moreno Jiménez, Antonio. Carabanchel. Recuperar El Espacio Vivido. Madrid: Junta Municipal de Carabanchel, 1983.
Nora, Pierre. “Entre Memoria E Historia: La Problemática De Los Lugares.” In Los Lugares De Memoria, edited by
Pierre Nora, 1984.
———. “La Aventura De Les Lieux De Mémoire.” Ayer Número 32 (1998): 18-34.
Ortiz, Carmen. “Patrimonio Sin Monumentos. Políticas De La Memoria Y Gestión Patrimonial De Los Sitios De
Represión Del Franquismo. El Caso De La Cárcel De Carabanchel.”. In Lugares De Represión, Paisajes De La Memoria.
La Cárcel De Carabanchel., edited by Carmen Ortiz. Madrid: Los libros de Catarata, 2013.
Oslender, Ulrich. “La Búsqueda De Un Contra-Espacio : ¿ Hacia Territorialidades Alternativas O Cooptación Por El
Poder Dominante?”. Geopolítica(s) 1 (2010): 95-114.
Sánchez-Carretero, Cristina. “Patrimonialización De Espacios Represivos: En Torno a La Gestión De Los Patrimonios
Incómodos En España.” In Lugares De Represión, Paisajes De La Memoria. La Cárcel De Carabanchel., edited by
Carmen Ortiz. Madrid: Los libros de Catarata, 2013.

Schmid, Christian. “Henri’s Lefebvre Theory of the Production of Space. Towards a Three-Dimensional Dialectic.”. In
Space, Difference, Everyday Life. Reading Henri Lefebvre., edited by Kanishka Goonewardena, Stefan Kipfer, Richard
Milgrom and Christian Schmid. New York: Routledge, 2008.
Soja, Edward W. Postmetrópolis: Estudios Críticos Sobre Las Ciudades Y Las Regiones. Madrid: Traficantes de Sueños,
2008.
———. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso, 1988.
———. Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real and Imagined Places. Malden, Massachusetts: Blackwell
Publishers Inc., 1996.
Suarez, Luis, and José Galante. “Cárcel De Carabanchel: Lo Que No Ha Podido Destruir La Piqueta.”. Viento Sur, no.
101 (2008): 95-100.
Till, Karen E. “Places of Memory.” In A Companion of Political Geography, edited by John Agnew, Katharyne Mitchell
and Gerard Toal. London: Blackwell Publishing Company, 2003.
Verdier, Nicolas. “La Memoria De Los Lugares: Entre Espacios De La Historia Y Territorios De La Geografía.” In
Lenguajes Y Visiones Del Paisaje Y Del Territorio, edited by N. Ortega Cantero, J. García Álvarez and Mollá RuizGómez, 209-17, 2010.
SERGIO CLAUDIO GONZÁLEZ GARCÍA, Departamento Ciencia política y de la Admnistración III, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid (Espanha).
Soy licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente
realicé un Master Universitario en Análisis Político por la misma Universidad que terminé con un Trabajo Final de
Master sobre “La concepción de la violencia política en los partidos de izquierdas durante la transición española”.
Desde el curso 2011-2012 estoy realizando el Doctorado en la rama de Ciencia Política con una tesis doctoral sobre
“Lugares de memoria en España” por medio de una Beca predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y de
la Administración III (Teoría política y Geografía Humana) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid.

O património ainda será de Ferro? Um olhar sobre a
patrimonialização no Estado Novo e no globalizado século
XXI
CÂNDIDA CADAVEZ, Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (Universidade Católica Portuguesa)
e Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (Portugal)

RESUMO
Segundo David Lowenthal, o património ajuda a evocar identidades e a situar memórias, atraindo públicos
e promovendo aspetos da rotina social, sempre com o propósito de especificar comunidades (vd. Lowenthal,
1996: 45). Por isso, todos os grandes poderes fazem gala em exibi-lo e celebrar o seu alegado caráter único
(vd. ibidem: 41, 47).
Este artigo pretende identificar a voz e o ensinamento dos poderes que agenciam a orgânica da
patrimonialização em ambientes concretos. Assim, evoca-se a pertinência do património nos primeiros anos do
regime de Salazar e o modo como veiculou lições ideológicas, nomeadamente em práticas a priori meramente
turísticas, algumas encenadas pelo principal arquiteto da imagem da “Nação” nos primórdios do regime,
António Ferro. Pretende-se, também, compreender se, no início do século XXI, o “património” sistematizado
pela propaganda do Estado Novo ainda povoa o imaginário coletivo nacional.
Num momento em que as inevitabilidades da globalização dividem públicos entre os que as vêm como
um aniquilador de identidades, e os outros que as entendem como um impulsionador para a preservação
identitária, urge igualmente averiguar o entendimento que é feito de “património” e as reais motivações para
que a patrimonialização e a conservação patrimonial sejam rótulos recorrentes de discursos contemporâneos.
PALAVRAS-CHAVE: Património, turismo, António Ferro, poder, globalização.

WHAT ARE WE TALKING ABOUT WHEN WE TALK ABOUT HERITAGE? DISCUSSING THE
MEANING(S) OF HERITAGE IN ESTADO NOVO AND IN THE GLOBAL 21ST CENTURY
ABSTRACT
According to David Lowenthal, patrimony helps to evoke identities and to locate memories, thereby
attracting audiences and promoting social routines with the purpose of specifying communities (vd.
Lowenthal, 1996: 45). Therefore the powers enjoy exhibiting and celebrating the uniqueness of patrimony
(vd. ibidem: 41, 47).
This paper identifies the voices and lessons conveyed by certain powers that curate patrimony. It
considers the importance of heritage in the first years of Salazar’s regime and how it was used to spread
ideological lessons, namely in apparently touristic practices. Some of those narratives were conceived by
António Ferro, the main designer of the image of the new ‘Nation’. It is also our purpose to understand

if in the outset of the 21st century the patrimonial representations selected by the propaganda of Estado
Novo still make sense within the national collective imagery.
The inevitabilities of globalization are separating those who see them as a killer of identities from those
who understand them as triggers to preserve identities. At the same time it is also important to understand
the contemporary meaning of patrimony and the real motivations behind contemporary speeches that keep
insisting on labels such as patrimonialization and the recovery of patrimony.
KEYWORDS: Patrimony, tourism, António Ferro, power, globalization.

Este artigo discute o significado de “património” em dois contextos nacionais concretos, i.e. os primórdios do
Estado Novo e o globalizado início do século XXI. Importa identificar, nesses momentos distintos, o primeiro
caracterizado por ter sido um regime de cariz nacionalizante e autocrático, e o segundo pintado pelos traços
rápidos e líquidos da globalização pós-moderna (vd. Bauman, 2000), as intenções daqueles que agenciam a
orgânica da patrimonialização e quais os eventuais poderes que são exibidos.

1. “PATRIMÓNIO”
As palavras de Marc Augé revelam-se particularmente úteis e pertinentes para nos conduzir à reflexão inicial
necessária acerca do significado e da pertinência da expressão “património” quando nos alertam para o
seguinte:
O espaço está cravado de monumentos não directamente funcionais, imponentes construções de pedra
ou modestos altares de terra, perante os quais cada indivíduo pode ter o sentimento justificado de que, na
maior parte dos casos, lhe são preexistentes do mesmo modo que lhe hão-de sobreviver. Estranhamente,
é uma série de rupturas e descontinuidades no espaço que figura a continuidade do tempo.
Augé, 2005: 53; itálicos nossos
O primeiro papel representado por aquilo que se designa por património — seja ele construído, natural
ou imaterial — consubstancia-se na apresentação e na confirmação de memórias geralmente coletivas, que
situam sujeitos numa tessitura de identidades e continuidades de que não se pode, nem se quer, por norma,
escapar. Assim, essas diversas representações dispersas por um espaço que interrompem e mapeiam acabam
por ser entendidas como ícones autorizados que permitem reconhecer comunidades através da evocação de
alegados momentos históricos, espécies endémicas ou mesmo rituais de convivência. Como afirmam Prentice
e Anderson, as diversas representações patrimoniais assumem-se e são entendidas como evidências óbvias de
essencialismos e veículos de transmissão e validação de memórias culturais, estimulando a familiaridade com
culturas locais, regionais ou nacionais (vd. Prentice e Anderson, 2007: 661-676).
Regimes políticos semelhantes àquele que foi vivido em Portugal até 1974 assumem muito claramente a
vontade de proteger e recuperar o que denominam como património da “Nação” por entenderem identificar
nessas representações eleitas poderosos instrumentos de legitimação ideológica. Esses símbolos deverão servir

como narrativas das verdades através das quais uma determinada comunidade quer ser reconhecida. Por outro
lado, urge recordar como o património é também um recurso vulgarmente usado para consolidar as histórias
e as representações de destinos de lazer. Cumprindo a sua função de evocar identidades e situar memórias,
em contextos turísticos o património atrai diferentes públicos aos quais exibe lições e certezas com o intuito
de especificar comunidades (vd. Lowenhal, 1996: 45) de acolhimento. Igualmente neste âmbito, é assumida
uma missão de proteger exibições de uma dada cultura local, regional ou nacional replicada não só nas artes e
nos comportamentos “tradicionais” e “autênticos” do povo, mas também no património natural e construído,
enquanto emblemas da perenidade e da universalidade autóctones.

2. ESTADO NOVO E PATRIMÓNIO
(…) a História de Portugal está admiràvelmente escrita, dêsde o início da nossa nacionalidade, em todos os
monumentos guerreiros ou religiosos que se encontram a cada canto, e tão firmes quási todos êles na terra,
que de tão belos parecem desafiar o tempo, e tão vivos que dir-se-ia quererem viver para além da morte.
Viagem. Revista de Turismo, Divulgação e Cultura, fevereiro de 1941:1
A razão por que o regime de Salazar valorizava tanto o património, as “páginas vivas da nacionalidade”
(A Cultura Portuguesa e o Estado, 1945: 50), está bem patente nas palavras em epígrafe. As medidas de
recuperação patrimonial foram, ao longo de todo o regime, enaltecidas e entendidas como uma das principais
mudanças trazidas pela Revolução Nacional de 1926. A par da busca da beleza e do conforto estético, tais
políticas visavam aumentar o património moral da “Nação”, i.e. recuperar provas da grandeza pátria e, assim,
agregar os nacionais em torno de uma identidade inequívoca, com o propósito de transmitir uma imagem
coesa e clara de Portugal, quer para o exterior, quer para os próprios portugueses. Anos depois de a Sociedade
de Propaganda de Portugal ter inventariado o património nacional, e ainda antes da criação do Ministério
das Obras Públicas, em 1932, o Conselho Nacional de Turismo viu referida como uma das suas tarefas
mais expressivas a “caracterização dos nossos monumentos e a catalogação da nossa riqueza arqueológica e
artística, e subvencionando as obras de mérito inconcusso, trasladando-as para outras línguas e fazendo-as
circular gratuitamente no estrangeiro” (decreto n.º 17:605, 15 de novembro de 1929).
Data do ano de 1929 a fundação da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, integrada
no Ministério do Comércio e Comunicações, que, nas palavras de Margarida Acciaiuoli, materializava a
ordem patrimonial que o novo regime instaurara e que defendia as práticas de restauro que valorizassem o
passado e as características nacionais (vd. Acciaiuoli, 1998: 11). Maria João Neto defende que este organismo
servia a necessidade de preservar a memória histórica criada pelo regime, pelo que são alvo de restauro os
monumentos que, aos olhos do Estado Novo, melhor “autenticam os momentos de triunfo da Nação secular”
(Neto, 2001: 145) pela evocação que fazem de episódios-chave de Portugal, como a descoberta do caminho
marítimo para a India ou a restauração da independência.
O Diario de Lisbôa de 24 de novembro de 1937 referia que nesta direção geral existia “uma intenção que
não esmorece, um pensamento fecundo que se manifesta no labor patriótico de «reparar» (…) os monumentos
que mais padeceram de um certo tipo de vandalismo que durou durante anos” (Diario de Lisbôa, 24 de
novembro de 1937: 1).

Um decreto-lei de fevereiro do ano seguinte reiterava que
Não podem ser consideradas injustificadas as medidas de defesa do património artístico e histórico
da Nação, nem se ignoram os resultados obtidos da firme e criteriosa execução das medidas referidas,
nomeadamente nos últimos anos, em que, sob o impulso da Revolução Nacional, se deu desenvolvimento
de vulto à obra de conservação e reconstrução de tantos dos nossos principais monumentos. (...) Estas
providências, apesar de impostas principalmente por motivos de ordem estética, vão contribuir para
aumentar o património moral da Nação.
Decreto-lei n.º 28:468, 15 de fevereiro de 1938; itálicos nossos
Três anos depois da criação da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, a Repartição de Jogos
e Turismo declarava, através do decreto n.º 21:261, de 20 de maio de 1932, a existência de “sítios e locais
de turismo e monumentos naturais a que é mester conservar a sua feição pitoresca, adoptando preceitos
adequados a subtraí-los ao mau gôsto, intolerância e caprichos da acção humana”. Esta parece-nos ter sido uma
ferramenta jurídica particularmente importante no âmbito da valorização do património, pois, além do acima
exposto, o seu artigo 2.º estipulava que tais espaços e monumentos não poderiam jamais ser intervencionados
sem a autorização do Governo, depois de ouvido o Conselho Nacional de Turismo.
A verdade é que, ao longo dos primeiros anos do Estado Novo, assistimos a uma profusão legislativa que
visava classificar monumentos e espaços patrimoniais, dava conta de edifícios que passavam a ser património
do Estado, anunciava a construção de monumentos, prestava contas de verbas usadas em restauro, e autorizava
a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos a celebrar contratos para a execução de obras de conservação,
entre outras prorrogativas.
Porém, já no documento que forneceu os alicerces jurídicos que autorizavam o novo paradigma político,
a Constituição Portuguesa de 1933, é clara a importância que o património viria a desempenhar para efeitos
de propaganda e de validação do regime. Assim, o artigo 52.º desta constituição indica de modo inequívoco
que “estão sob a protecção do Estado os monumentos artísticos, históricos e naturais, e os objetos artísticos
oficialmente reconhecidos como tais”. Além disso, também os inúmeros “discursos e notas políticas” de Salazar
nos permitem, através da evocação de exemplos concretos, melhor entender o modo como o Estado Novo,
na senda daquilo que sucedia em paradigmas políticos que admirava, apregoava insistentemente o valor do
património nacional. Assim, o Presidente do Conselho considerava que o património construído representava
um valioso e indiscutível capital simbólico da grandeza da “Nação”, destacando as regiões de Aljubarrota e
da Batalha:
[O]s sítios de Aljubarrota e a Batalha devem ser os lugares de entre todos eleitos para as grandes
peregrinações patrióticas, e eu quisera que no próximo ano ali acorressem de todos os cantos de Portugal
milhares, centos de milhares dos portugueses de hoje, sobretudo a mocidade, para verificar e robustecer,
ao calor dum passado heróico, a sua devoção patriótica. (…) [A]li repousam os que consolidaram a
independência de Portugal e assentaram as bases da sua grandeza futura.
Salazar, 1945 [1937]: 55-56; itálicos nossos

O tema era tão pertinente que chegou a ocupar a atenção dos delegados ao I Congresso da União Nacional,
uma reunião magna que aconteceu em Lisboa, em 1934, e que constituiu um marco importante para reafirmar
e divulgar o esperado balanço favorável dos primeiros anos de vida do regime. Foi neste contexto de exaltação
nacionalizante criada por afirmações que destacam Portugal do resto do mundo, que escutámos afirmações
que incentivavam o desenvolvimento do setor turístico por este ser um “fixador das riquezas materiais e
morais do património (...) duma consciência nacional do passado, do presente e do futuro” (Torres, 1935: 71).
A atenção dada ao restauro dos monumentos e do restante património construído foi evocada nesse congresso
como uma estratégia que devia ser valorizada, enquanto instrumento de recuperação das glórias passadas e de
correção dos erros feitos antes da designada Revolução Nacional. Na comunicação intitulada “Monumentos
Nacionais — Orientação técnica a seguir no seu restauro”, Henrique G. da Silva reforçou esta importância,
quando referiu que
a obra realizada nos últimos anos é das que afirmam que o País, sem deixar de acalentar os naturais
anceios pelas conquistas da civilização moderna, voltou ao Passado no culto dos seus Monumentos,
restaurando uns, conservando outros, dando, enfim, a todos a pureza da sua traça primitiva.
Silva, 1935: 55
Também o I Congresso Nacional de Turismo, realizado em Lisboa em 1936, se ocupou desta questão tão cara
ao regime. Destacamos a tese apresentada por Mário Cardozo intitulada “Museus e monumentos nacionais
no desenvolvimento do turismo”, que concluiu ser indispensável ao país cuidar “essencialmente das suas
instituições culturais e sociais, que são os elementos da mais sólida e verdadeira propaganda, capazes de reter
a atenção do viajante que passa“ (Cardozo, 1936: 4). Mário Cardozo defendeu ainda que os monumentos e
museus constituíam lições eficazes para os visitantes aprenderem acerca do destino, destacando o papel dos
castelos, que, entendidos como símbolos da fundação do país, deveriam ser classificados como monumentos
nacionais (vd. ibidem: 4, 6).
Neste âmbito, o regime aconselhava a que o património identificado como icónico fosse visitado pelos
populares, para o que aliás terá contribuído de modo assinalável a criação da Fundação Nacional para a
Alegria no Trabalho, no ano de 1935, através dos inúmeros passeios e excursões que organizou no sentido
de dar a conhecer as belezas patrimoniais da “Nação” e, assim, oferecer às massas trabalhadoras momentos
de pedagogia nacional(izante) disfarçados de meras deambulações turísticas. Locais que evocassem ocasiões
entendidas pelo regime como marcantes para a história da “Nação” eram frequentemente descritos e indicados
como destinos a visitar. Incluímos nesta categoria, por exemplo, a zona da Batalha e de Alcobaça, Guimarães,
Queluz ou Lisboa, apresentados como verdadeiros museus da “Nação”, decorados com o património e os
monumentos que melhor demonstravam a essência de Portugal (vd. Diario de Lisbôa, 7 de fevereiro de 1933:
1, Diario de Lisbôa, 10 de fevereiro de 1933: 1, Diario de Lisbôa,10 de maio de 1937: 1, ou Diario de Lisbôa,
15 de maio de 1937: 1). Os portugueses eram, pelos mesmos motivos, ainda convidados a visitar os “castelos
semeados por todo o País, ruínas de um passado de imponência e galhardia, as suas igrejas romanicas,
símbolos tão vivos duma fé que foi muito viva!” (Pinto, 1936: 7), tendo o Diario de Lisbôa chegado mesmo a
afirmar que visitar os castelos portugueses era uma romagem obrigatória de todo o bom português (vd. Diario
de Lisbôa, 8 de agosto de 1933: 1).

3. O PATRIMÓNIO DE FERRO
O opúsculo Cadernos da Revolução Nacional. Portugal de Ontem. Portugal de Hoje. Portugal de Amanhã,
editado pelo Secretariado de Propaganda Nacional, denunciou também a preocupação do regime com o
património, quando assinalou que os “monumentos nacionais, quási abandonados, muitos quási totalmente
em ruínas, receberam do Estado Novo oportuna e benéfica protecção” (Cadernos da Revolução Nacional, s/d:
64-65), o que permitiu que os mesmos fossem salvos da ruína, passando a constituir documentos preciosos e
venerandos das eras passadas (vd. ibidem: 64-65).
Ainda com o intuito de tentar demonstrar a importância atribuída ao património, enquanto símbolo
da continuidade e do equilíbrio históricos existentes no regime salazarista, recordamos o álbum intitulado
Representação A Sua Excelencia O Presidente Do Ministerio Doutor Antonio De Oliveira Salazar Para Que
Seja Construido Em Sagres O Monumento Digno Dos Descobrimentos E Do Infante e que foi publicado em
1935. Incluía mais um dos diversos projetos que vinham sendo elaborados para a realização de um monumento
evocativo do Infante D. Henrique, figura, aliás, com quem Salazar era amiúde comparado. Do texto que
acompanha as imagens das maquetas propostas, citamos parte de uma longa exposição que legitimaria esta
edificação, porque nela encontramos uma clara evidência da vontade que o regime tinha de construir obras,
que o eternizassem tal como acontecera no passado, pois que
surgem perfeitas e grandes porque nelas colabora um princípio espiritual dirigente, uma fé colectiva
e o génio dos artistas, criadores mas integrados, sob uma comum direcção espiritual, num plano
mais vasto. (...) A ideia directriz é dada pela fé religiosa e nacional representada pelos próprios
Governantes, transmitida por homens de Igreja e de Govêrno. Não deverá de novo o Govêrno da
Nação (...) fazer com que realize a obra de arte colectiva que exprima todo o valor criador da Nação
Portuguesa na sua época? (...) O que importa é que o Chefe do Govêrno saiba escolher o que mais
e melhor pode engrandecer a Nação. (...) E a grande e nova consagração dos Descobrimentos será
perfeita e eterna”.
Representação A Sua Excelencia O Presidente Do Ministerio Doutor Antonio De Oliveira Salazar Para
Que Seja Construido Em Sagres O Monumento Digno Dos Descobrimentos E Do Infante, 1935: s/p;
itálicos nossos
Em 1945, numa já usual manobra de recapitulação da obra feita pelo regime, o Secretariado Nacional de
Informação, Cultura Popular e Turismo editou o livro A Cultura Portuguesa e o Estado, no qual se referia o
restauro, nos últimos anos, de mais de duas centenas e meia de monumentos de acordo com a traça original,
num ato de “devoção patriótica para influir na educação” (A Cultura Portuguesa e o Estado, 1945: 53). Poucos
anos depois, em 1949, a obra 15 Anos de Obras Públicas 1932-1947 reiterou a certeza de que a conservação
dos monumentos nacionais era algo que prestigiava a “Nação” (vd. Comissão Executiva da Exposição de
Obras Públicas, 1948: 9).
Pelo atrás exposto, é fácil entender que o regime salazarista se tenha igualmente destacado no domínio
das obras públicas. A prová-lo cumpre-nos realçar a Exposição de Obras Públicas 1932-1947, cuja comissão
executiva era presidida por Eduardo Rodrigues de Carvalho, engenheiro inspetor superior do Conselho
Superior de Obras Públicas. Do catálogo dessa exposição retemos o louvor feito à política do Estado Novo por
ter sabido criar na população o orgulho de pertencer à “comunidade da Nação” (vd. Guia da Exposição de

Obras..., 1947: s/p), e o reiterar da crença oficial, segundo a qual caberia ao Estado indicar aos seus cidadãos
aquilo que deviam ver e observar:
o português é, por sua natureza, pouco observador e muito esquecido, nunca será de mais relembrar-lhe
o caminho andado, levando-o a concentrar a sua atenção, ainda que só por momentos, no extraordinário
esforço despendido, e a poder assim apreciar os benefícios que para o país têm resultado da política
financeira, económica e social que, com firmeza sem precedentes, vem norteando a nossa governação
pública no período de paz e de progresso dos últimos vinte anos da vida nacional.
ibidem: s/p
Num outro passo da introdução ao catálogo desta exposição, Jorge Segurado foi mais longe ao referir que se
pretendeu que a mostra “ofereça, com naturalidade, uma «leitura» nítida e sóbria do que pretende contar”
(ibidem: s/p).
As iniciativas oficiais realizadas em prol da defesa e da recuperação patrimoniais eram tema recorrente
na imprensa como forma de divulgar à “Nação” aquilo que o regime resultante da Revolução Nacional
concretizava para manter as memórias da sua história. A maioria das notícias referia as verbas despendidas,
as medidas tomadas, os casos particulares, como foi a conversão do antigo Mosteiro de Santa Engrácia em
Panteão Nacional (vd. Diário de Notícias, 20 de janeiro de 1935: 1), todos os restauros que seriam exibidos
por ocasião do Duplo Centenário (vd. O Seculo Ilustrado, 27 de maio de 1939: 16-17), ou a especificidade
associada à recuperação do Castelo de São Jorge, em Lisboa, “verdadeira acrópole da nação” (O Seculo
Ilustrado, 30 de março de 1940: 16).
Já em 1924 Raúl Proença referira, no primeiro volume do Guia de Portugal, a necessidade de se
inventariar o património natural e construído português. Porém, no âmbito da missão propagandística
atribuída pelo Estado Novo aos vários tipos de património, coube a António Ferro, o diretor dos secretariados
de propaganda, ao longo de dezasseis anos, implementar uma série de iniciativas que visavam identificar e
divulgar o património da “Nação”, que seria apresentado e acolhido de forma inequívoca, nomeadamente pelos
observadores turísticos nacionais e estrangeiros. No ano de 1935 o diretor do Secretariado de Propaganda
Nacional protagonizou uma iniciativa de sobremaneira importante na divulgação do novo paradigma político
português quando convidou um grupo de intelectuais para um périplo alegadamente turístico através da
“Nação”. Maurice Maeterlink, Pirandello, Gabriela Mistral e Miguel de Unamuno, entre outros, visitaram,
sob a escolta de Ferro, os bairros antigos de Lisboa, o Mosteiro do Jerónimos, Sintra, Viana do Castelo e
Guimarães, bem como diversos museus.
Três anos depois, teve lugar uma das iniciativas que, de modo mais assertivo, permitiu ao regime
catalogar sobretudo ícones do designado património imaterial. Referimo-nos ao concurso Aldeia Mais
Portuguesa de Portugal que, em 1938, incentivou a procura dos símbolos e figurações que, nas palavras dos
seus impulsionadores, melhor ilustrassem a essência da “Nação”. Representações associadas à faina agrícola, à
música, ao artesanato e até à arquitetura e ao mobiliário eram entendidas como expressões validas para exibir
o que o “concurso” se propunha catalogar, i.e. os “verdadeiros” ícones perenes de uma comunidade antiga e
coesa como seria a portuguesa.
A Exposição do Mundo Português, o grande evento das Comemorações do Duplo Centenário de 1940, e
a inauguração do Museu de Arte Popular, em 1948, constituíram mais dois momentos de validação e exibição

daquilo que era considerado como “património” pelo regime de Salazar. Através de recriações “fiéis” da rotina
não urbana nacional, o espaço Centro Regional da Exposição do Mundo Português, da responsabilidade de
Ferro, expunha inúmeros exemplos de património material e imaterial que deveriam fornecer uma maqueta
sólida que elucidasse de forma clara o significado de ser português. Assim, foram construídos espaços
emblemáticos de aldeias, com os seus monumentos e símbolos (como pelourinhos) por onde circulavam
“habitantes locais” em rotinas profissionais e sociais, ao mesmo tempo que ostentavam e personificavam o
património que os identificava como os verdadeiros exemplos da “Nação”.
Na abertura do Museu de Arte Popular, António Ferro declarou que o espaço representava um “exemplo
de soberania espiritual, da nossa profunda diferenciação, retrato da alma de um povo que não quer renunciar
nem à sua graça nem ao seu caracter” (Ferro, 1948), tendo ainda admitido que a ideia da criação de um museu
como este tomara novo fôlego com a concretização do Centro Regional de 1940.
Os estudiosos da recuperação patrimonial desenvolvida durante o Estado Novo são unânimes no
reconhecimento do caráter eminentemente ideológico que motivava tais ações. Daniel de Melo explica que
o regime selecionava, sobretudo, “os castelos, as igrejas e outros monumentos nacionais que simbolizavam
uma ligação concreta ao passado histórico edificante, um testemunho do espírito patriótico, um marco da
sublimação criadora” (Melo, 1997: 58), enquanto Susana Lobo defende que interessava fundamentalmente
recuperar os monumentos medievais, entendidos como testemunhos do nascimento e da consolidação da
“Nação” (Lobo, 2006: 32). De acordo com a mesma autora, não havia lugar para equívocos, “clarificavam-se
os ideais estéticos identificados com o Regime em projectos de marcada simbologia nacionalista” (ibidem: 33).
Também Domingos Bucho destaca a forte motivação política e a forma como era encarada a recuperação das
fortificações medievais, entendidas como a materialização
da alma portuguesa (vd. Bucho, 2000: 19). José Rodrigues, por seu turno, recorda que, no meio de
tantos ímpetos de recuperação, instigados por motivos fortemente políticos, surgiram inúmeros erros de
interpretação artística que acabaram por destruir ou mutilar monumentos de grande significado histórico
que foram forçados a adaptar-se a constrangimentos coevos, como foi comum acontecer com a “recuperação”
dos templos medievais (vd. Rodrigues, 1999: 75, 76, 79). Se pensarmos na vertente nacionalizante do regime
de Salazar não será difícil compreender a necessidade de recuperar, conservar e exibir testemunhos reais
do passado e artefactos de arte popular como representações válidas da “Nação”. Esta estratégia servia
simultaneamente para convencer públicos nacionais e visitantes estrangeiros, já que, como sabemos, a visita e
a observação de património constituem rotinas apreciadas e procuradas por turistas.

4. O PATRIMÓNIO AINDA SERÁ DE FERRO?
Em tempos de globalização e num paradigma político diverso daquele anteriormente exposto, urge entender
a pertinência do património no contexto atual. Nesse âmbito, importa averiguar qual o papel desempenhado
hoje em dia pelas diferentes representações patrimoniais e procurar perceber se ainda é compreendido como
nas décadas de Trinta e Quarenta do século XX — i.e. será que o património ainda é de ferro?
No congresso O Povo Somos Nós — Repensar o Folclore no Século XXI, organizado em outubro de
2014 pelo Instituto de Estudos de Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa, o Professor Jorge
Freitas Branco afirmou que o “património é uma nova doença”. É, de facto, difícil ignorar a forma como o

património se tornou um tema favorito de diversas vozes, desde as institucionais a outras menos formais, mas
que igualmente se transformam em agentes de preservação de diversos tipos de representações patrimoniais,
acabando por ser aceites como ícones válidos de identidades comunitárias ou nacionais. Eventualmente
fruto de receios de alegadas influências homogeneizantes da globalização, ecoam cada vez mais discursos
que manifestam uma vontade acérrima de preservar patrimónios e memórias catalogáveis com o intuito de
salvaguardar diferenças e particularidades comunitárias.
Quer o sítio eletrónico da Direção Geral do Património Cultural (http://www.patrimoniocultural.pt/pt/
quem-somos/missao/), quer o ponto 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 126-A/2011, de 29 de Dezembro, que
especifica as suas atribuições, insistem na missão que este organismo tem de “assegurar a gestão, salvaguarda,
valorização, conservação e restauro dos bens que integrem o património cultural imóvel, móvel e imaterial
do País”. A página eletrónica oficial do Secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, destaca que
uma das missões da secretaria consiste em “salvaguardar o património material e imaterial”, recorda que a
“cultura é um fator de coesão e de identidade nacional, competindo ao Estado apoiar, estimular, promover a
criação artística e favorecer o acesso dos cidadãos à cultura” e esclarece que o “Estado não controla a vida
cultural” portuguesa (http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/primeiro-ministro/secretarios-de-estado/
secretario-de-estado-da- cultura/sobre-o-secretario-de-estado-da-cultura.aspx). Ou seja, a nível oficial, o
património é ainda explicado como uma manifestação inequívoca de unidade e identidade nacionais, pelo que
o Estado deverá sustentar a sua divulgação, apesar de não ser sua função controlar a dinâmica cultural. Este
sedutor discurso oficial entra, porém, em contradição com episódios como, por exemplo, aquele que permitiu
a demolição de um imóvel projetado por Cassiano Branco na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, em 2013 a
favor da construção de uma unidade hoteleira.
No âmbito da recuperação e valorização patrimonial, importa evocar, a título de exemplo, a Associação
Renovar a Mouraria, um projeto de revitalização cultural e patrimonial com objetivos de melhoria efetiva das
condições de vida local (vd. http://www.renovaramouraria.pt/associacao/). As suas iniciativas têm servido para
atrair novos olhares para o bairro e para o reposicionar na tessitura patrimonial contemporânea da globalização,
também enquanto uma nova forma de oferta turística mais ao gosto do novo viajante do século XXI.
Enquanto motor fulcral de atração turística, o património continua a convidar visitantes e a condicionar
rotas e práticas de lazer. Porém, tal como se verifica suceder, nomeadamente no caso das propostas do
projeto Renovar a Mouraria, o património tem, nos últimos tempos, começado a ser exibido aos visitantes
e turistas com uma roupagem diferente daquela que, por tradição, o distinguia. Não se trata de procurar
novos símbolos, representações ou narrativas patrimoniais, mas antes de apresentar corpora identificados e
validados em ocasiões institucionais, como aqueles referidos no contexto do Estado Novo, em formas mais
adequadas à estética dos novos viajantes. Atualmente, um grande número de lojas de museus e uma elevada
quantidade de espaços comerciais dedicados aos turistas já sucumbiram, quanto mais não seja por motivações
financeiras, a incluir nos seus escaparates as novas formas mais coloridas e estilizadas de Santo António, Galo
de Barcelos ou Andorinhas bordalianas, por exemplo.

CONCLUSÃO
Como afirma David Lowenthal, património é tudo aquilo que identificamos individual ou coletivamente e, por
esse motivo, todos os grandes poderes fazem gala em exibi-lo para celebrar o seu alegado caráter único (vd.

Lowenhal, 1996: 41, 47). Tal como nas décadas de Trinta e Quarenta do século passado, no início do século
XXI, o património continua a repetir histórias e a “confirmar” identidades, apesar de, em alguns casos, ter
havido uma reformulação formal. O património é cada vez mais um leitmotiv do discurso político, apesar de,
por vezes, a prática contrariar tantas boas intenções, e é motor de inúmeras iniciativas agenciadas em função
de diversos propósitos.
Apesar da velocidade do mundo atual, são as infindáveis representações patrimoniais que continuam a
materializar as especificidades dos grupos e talvez seja isso que, em última análise, impele à sua preservação
e à sua divulgação.
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RESUMO
A História das Exposições tornou-se num dos temas mais discutidos e valorizados nos campos da História
da Arte e Museologia nos últimos tempos. Esta nova disciplina está a contribuir para uma revisão crítica da
historiografia da arte e das práticas museológicas e também das políticas de promoção artística e valorização
patrimonial.
O projeto Catálogo Raisonné das Exposições da Fundação Calouste Gulbenkian insere-se no amplo
debate internacional que se gerou em torno do tema das Exposições, participando numa tendência recente de
valorização patrimonial destes eventos e salvaguarda da sua memória. A fim de ultrapassar a natureza efémera
da exposição, este projeto está a seguir o exemplo do Centre Pompidou, procedendo à inventariação, estudo
e divulgação da memória expositiva da Fundação Calouste Gulbenkian através da proposta metodológica do
catálogo raisonné.
Para além de dar a conhecer os objetivos, estrutura e metodologia de trabalho deste projeto, este texto
pretende ainda explicitar, a partir deste caso específico, os desafios colocados atualmente à valorização
e divulgação do património, tendo em conta os variados recursos tecnológicos disponíveis, a dispersão e
diversificação de testemunhos relacionados, a necessidade de classificar e de tornar acessível a informação
sobre os bens materiais.
PALAVRAS-CHAVE: Exposições, Fundação Calouste Gulbenkian,Documentação e inventariação,
Catálogo raisonné online, Salvaguarda e transmissão patrimonial.

FACING EXHIBITIONS AS HERITAGE.PRESERVING AND DISSEMINATING THE MEMORY OF
CALOUSTE GULBENKIAN FOUNDATION’S EXHIBITIONS
ABSTRACT
The History of Exhibitions has recently become one of the most discussed and relevant themes in the fields of
Art History and Museology. This new discipline is contributing to a critical review of art historiography and
museological practices as well as artistic promotion and heritage preservation policies.
The Online Catalogue Raisonné of the Calouste Gulbenkian Foundation’s Exhibitions integrates the
wide international debate related to the Exhibition studies and is participating in the recent process of
patrimonialization and memory preservation of these events. In order to overcome the exhibitions’ ephemeral
nature, this project is following the Centre Pompidou’s example, and therefore proceeding to the inventory,

study and dissemination of Calouste Gulbenkian Foundation’s exhibitions by adopting the catalogue raisonné’s
methodological format.
This article aims at not only introducing the goals, structure and methodology of Gulbenkian Exhibitions
Project, but also point out the challenges facing the promotion of heritage, considering nowadays’ multiplicity
of technological resources, the dispersion and diversification of documentary sources, and the need to classify
and make accessible information on material heritage.
KEYWORDS: Exhibitions, Calouste Gulbenkian Foundation, Documentation and inventory, Online
catalogue raisonné, Preservation and transmission of heritage.

A HISTÓRIA DAS EXPOSIÇÕES: UMA NOVA DISCIPLINA NA HISTÓRIA DA ARTE E
MUSEOLOGIA
As exposições tornaram-se, desde a década de 90 do século passado, verdadeiros casos de estudo para
museólogos e historiadores da arte, podendo-se afirmar que, hoje em dia, a história das exposições se tornou
num ramo disciplinar da Museologia e História da Arte.
Este tema tem sido transversal ao universo académico e museológico anglo-saxónico e francófono e a
sua abordagem tem-se diversificado. Ao analisar-se as Exposições Universais, Feiras Internacionais ou Bienais
reflete-se também sobre as implicações políticas e diplomáticas, a afirmação nacional ou regional do ponto de
vista económico e artístico.
No campo da História da Arte, seleciona-se e destaca-se as exposições que «fizeram a História da
Arte», por terem revelado artistas e movimentos marcantes. De um modo mais genérico, as exposições são
entendidas como o contexto primordial no qual as obras de arte são pela primeira vez mostradas ao público.
A exposição determina, por isso, o modo como estas são recebidas e o seu impacto no panorama artístico, na
crítica de arte e no mercado.
Por outro lado, à exposição tem sido também reconhecida uma dimensão artística, dado o prestígio dos
arquitetos e museógrafos que nela intervêm e a qualidade e atualidade criativa e, por vezes, vanguardista, das
museografias propostas.
Finalmente, do ponto de vista político, as exposições têm sido estudadas como reflexo e instrumento das
medidas de proteção patrimonial e de apoio às artes, do discurso político, das linhas historiográficas oficiais
e da estratégia diplomática 1.
Tem sido no contexto académico em articulação com os museus de arte que se tem avançado
verdadeiramente na valorização da exposição enquanto testemunho e «objeto cultural em si mesmo» (Parcollet
e Szacka, 2012: 107). Neste momento, o debate em torno das metodologias para a documentação e preservação
da memória dos eventos expositivos avançou para uma nova fase, que põe em prática os procedimentos e
abordagens definidos anteriormente.
Uma vez que a exposição é um evento efémero, cuja memória se desmultiplica por registos vários,
sendo o catálogo um testemunho apenas parcial da sua realização, coloca-se a questão de como preservar e,
sobretudo, tornar acessível a sua história e conteúdo, o seu impacto artístico e cultural e, finalmente, o seu
valor patrimonial.

1

Cf. Referências bibliográficas.

Os projetos que se têm dedicado ao estudo sistemático de exposições, optaram por abordá-las enquanto
objetos, aproximando-as de criações artísticas como as instalações ou performances, também de natureza
efémera e condicionadas pelos locais onde são realizadas. Como consequência, essa sistematização resultou
na elaboração de catálogos raisonné.
Um desses projetos já se encontra concluído e foi dedicado às exposições comissariadas pelo reconhecido
curador de arte contemporânea, Harald Szeeman: Harald Szeeman with by through because towards despite:
catalogue of all exhibitions, 1957-2005, editado em 2007.
O outro catálogo raisonné de exposições, cuja organização está ainda em curso, tem o objetivo de
sistematizar todas as exposições realizadas pelo Centre Pompidou.
Apesar de visarem protagonistas diferentes, ambos os catálogos raisonné têm como ponto de partida o
levantamento e análise de material de arquivo relacionado com cada uma das exposições estudadas. De facto,
uma das consequências do processo recente de valorização histórica das exposições prende-se com a igual
valorização dos registos documentais a elas associados e, consequentemente, de toda a documentação gerada
pela atividade dos museus. O material documental relacionado com as exposições é essencial para traçar o seu
processo de conceção e organização, determinar o seu verdadeiro impacto e tornar esses eventos visualmente
acessíveis no presente através da recolha de registos fotográficos e fílmicos.
Uma das consequências desta nova abordagem da exposição e do material documental gerado pela
atividade dos museus é a expansão de um novo conceito: exposições de exposições ou exposições de material de
arquivo. A programação do Van Abbemuseum tornou-se uma referência neste campo. Este museu holandês está
recriar em contexto expositivo modelos museográficos do passado 2 e a dinamizar o projeto Living Archive —
um programa de exposições que relaciona obras da coleção com a documentação gerada através da sua
incorporação e gestão 3.

DOCUMENTAR AS EXPOSIÇÕES — O PROJETO DO MACBA
O estudo sistemático das exposições está, por consequência, diretamente relacionado com a atual valorização
e organização dos arquivos de museus. Esta nova tendência está também relacionada com a aproximação
dos museus ao meio académico e o seu envolvimento crescente com a investigação, como o Museu de Arte
Contemporânea de Barcelona (MACBA) exemplifica.
Segundo a direção do MACBA, a importância dada ao arquivo está a «reforçar o papel do museu
enquanto centro de investigação e espaço de construção da memória histórica». O Museu de Barcelona criou,
por isso, o seu próprio centro de estudos (o CED), com o objetivo de «promover e enriquecer o papel do Museu
enquanto agente de investigação, ligando as atividades expositivas ao estudo e produção de conhecimento no
campo da arte contemporânea» (Folding the exhibition, 2014: 10).

2

3

Programa Time Machines Reloaded. Cf. http://vanabbemuseum.nl/en/programme/detail/?tx_vabdisplay_pi1%5Bptype%5D=18&tx_
vabdisplay_pi1%5Bproject%5D=760 e http://vanabbemuseum.nl/en/programme/detail/?tx_vabdisplay_pi1%5Bptype%5D=18&tx_
vabdisplay_pi1%5Bproject%5D=692.
Cf. http://vanabbemuseum.nl/en/programme/detail/?tx_vabdisplay_pi1%5Bptype%5D=18&tx_vabdisplay_pi1%5Bproject%5D=544.

O estudo das exposições produzidas pelo próprio MACBA assumiu papel preponderante no
reposicionamento do arquivo na estrutura do museu, permitindo não só o estudo e reabordagem dos objetos
da coleção, mas também a criação artística.
Em 2011, o MCBA integrou, através do seu centro de estudos, o projeto europeu MeLA (European
Museums in the Age of Migrations) 4, cabendo-lhe a tarefa de investigar os protocolos de arquivo e os métodos
de classificação dos documentos decorrentes da realização de exposições de arte contemporânea, e analisar o
impacto destas práticas na escrita da História da Arte 5.
Os investigadores do MACBA ligados a este projeto visitaram os museus cujos arquivos consideraram
exemplares neste campo. O Centre Pompidou foi uma das instituições visitadas, não só pela extensão do seu
arquivo, mas sobretudo pelo estudo que está a desenvolver sobre as exposições realizadas desde a sua fundação.

O CATÁLOGO RAISONNÉ DAS EXPOSIÇÕES DO CENTRE POMPIDOU
Este projeto nasceu de um círculo de reflexão sobre a história das exposições que fora criado no contexto do
programa «Recherche et mondialisation». Este círculo reunia os responsáveis pelo museu, arquivo e biblioteca
do Centre Pompidou, entre outros 6 e tinha como principal objetivo agilizar o processo de documentação e
catalogação das exposições, dando destaque à fortuna crítica relacionada com estes eventos.
Toda esta dinâmica em torno da história das exposições baseou-se numa nova abordagem do evento
expositivo. Para os responsáveis do Centre Pompidou a exposição constitui «um objeto cultural em si mesmo,
um objeto cuja história é possível traçar através de diversos meios» (Parcollet e Szacka, 2012: 107).
O estudo sistemático das exposições do Centre Pompidou é ainda sustentado por uma outra ideia, a de
que ao analisar-se as suas exposições escreve-se, ao mesmo tempo, a sua história.
A constituição do Catálogo Raisonné de Exposições do Centre Pompidou envolve uma relação estreita
entre o Museu, a Biblioteca e o Arquivo desta instituição e uma articulação com o meio académico, através
da colaboração com dois centros de investigação, o Laboratoire d’Excellence Création, Arts et Patrimoines
(Labex CAP, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) e o Labex Arts H2H (Université Paris 8) 7. Esta relação
tem sido fortemente fomentada pelo Centre Pompidou, que está a financiar um programa de bolsas para alunos
de doutoramento tendo em vista a especialização na área da história das exposições. Através da organização
de seminários e encontros internacionais, o projeto procura ainda promover a constituição de uma rede de
investigadores dedicados a este tema.
A equipa que está a trabalhar na catalogação das exposições do Centre Pompidou é composta por
arquivistas e investigadores de Doutoramento e Pós-Doutoramento e por estagiários ligados aos centros
de investigação que colaboram no projeto. Apesar de não terem sido ainda disponibilizados os resultados
concretos do processo de inventariação, foi divulgada a ficha modelo que está a ser utilizada:
4
5

6
7

www.mela-project.eu.
No âmbito deste projeto, os investigadores do MACBA compilaram bibliografia relacionada com a documentação e a historiografia de
exposições de arte contemporânea: http://www.mela-project.eu/upl/cms/attach/20130613/170804387_7366.pdf. A investigação desenvolvida
e os resultados da participação do MACBA neste projeto, nomeadamente a recomendação de práticas para o arquivo de documentação de
exposições, foram publicados online: http://www.macba.cat/en/essay-folding-the-exhibition
Catherine Grenier (Centre Pompidou), Didier Schulmann (Bibliothèque Kandinsky), Laurent Le Bom (Centre Pompidou-Metz), Jean-Pierre Criqui
(Les Cahiers du MNAM) Jérôme Glicenstein (Université Paris 8), Manuela Manzini (Musée National d’Art Moderne/Centre de Création Industrielle).
O Catálogue Raisonné do Centre Pompidou divulga informações sobre o projeto e as suas atividades através do blog Histoires des
expositions, disponível online http://histoiredesexpos.hypotheses.org/

Fig. 1: Ficha de exposição do Catálogo Raisonné do Centre Pompidou (Parcollet e Szacka, 2012: 116-122).

Da análise desta ficha podemos concluir que os vários campos que a integram e o detalhe informativo que o
seu preenchimento exige supõem a existência de um suporte documental e bibliográfico bastante completo
sobre cada exposição. Ou seja, é necessário que o Arquivo e a Biblioteca institucionais preservem todos os
registos relacionados não só com a organização de cada exposição, mas também com a sua receção por parte
do público e o impacto no panorama artístico e cultural da época.
Na verdade, são poucas as instituições que poderão levar a cabo um estudo tão sistemático e minucioso
sobre as suas próprias exposições. O MACBA realizou, no âmbito do projeto acima referido, um inquérito
com o objetivo de avaliar a gestão da documentação gerada pelas exposições. Verificou-se, então, que a
maioria das instituições apenas guarda os registos fotográficos e as notícias e artigos publicados na imprensa.
Os responsáveis deste estudo concluíram que não é prática corrente a preservação da documentação associada
ao processo de organização dos eventos expositivos, como a sua planificação, o registo da montagem, etc.
Deste modo, vários materiais necessários para o estudo das exposições estão em risco ou terão mesmo já
desaparecido dos arquivos dos museus (Folding the exhibition, 2014: 14).

Fig. 2: Tipologias da documentação relativa a exposições preservada pelos museus (Folding the exhibition, 2014: 16).

O CATÁLOGO RAISONNÉ ONLINE DAS EXPOSIÇÕES DA FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
O impacto da FCG e das suas exposições no panorama artístico português
A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) é uma das poucas instituições que mantêm os processos originais
relativos às exposições organizadas. A riqueza documental do arquivo da Fundação foi uma das primeiras
razões para a criação de um catálogo raisonné de exposições, à semelhança do que o Centre Pompidou está
a preparar.
A exposição 50 anos de Arte portuguesa 8, realizada em 2007, tornou evidente a importância do material
documental decorrente da atividade da FCG para a história da arte portuguesa da segunda metade do século
xx.

Nesta exposição exibiram-se documentos do Arquivo do Serviço de Belas-Artes (SBA) 9, sobretudo

relacionados com as bolsas atribuídas aos artistas portugueses como os relatórios de atividades, que, em muitos

8
9

Exposição realizada na galeria de exposições temporárias do Museu Calouste Gulbenkian, comissariada por Raquel Henriques da Silva, Ana
Filipa Candeias e Ana Ruivo.
A FCG aquando da sua criação, em 1956, integrava um único Serviço dedicado às artes plásticas, o Serviço de Museu e Belas-Artes,
que associava, deste modo, o trabalho respeitante à coleção Calouste Gulbenkian às atividades de divulgação e apoio às artes plásticas
contemporâneas. Em 1961, o Serviço de Belas-Artes autonomizou-se do Serviço de Museu, mantendo-se responsável pela gestão do
programa de bolsas a artistas, historiadores e críticos de arte portugueses, e pela organização de exposições.

casos, assumiram uma dimensão artística 10. Destacaram-se ainda alguns eventos expositivos organizados pela
FCG que tiveram impacto no panorama artístico português, como as três edições da Exposição de Artes
Plásticas, realizadas em 1957, 1961 e 1986 ou o ciclo 7 Artistas ao 10º Mês, iniciado em 1996.
Para a preparação desta exposição as comissárias levaram a cabo, pela primeira vez, uma análise do
material documental do Serviço de Belas-Artes. Esta primeira abordagem historiográfica da documentação do
SBA suscitou o início do seu tratamento arquivístico pelo Projeto Arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian,
que a partir de 2003, passara a gerir a documentação proveniente dos vários serviços da FCG. Este projeto
dera prioridade na incorporação e tratamento documental aos serviços já extintos. O SBA, que só seria extinto
em 2010, esteve, portanto, excecionalmente entre os primeiros serviços visados pelo Arquivo da FCG, que,
devido à exposição mencionada, procedeu à incorporação e tratamento da sua documentação.
Foi, portanto, no contexto de uma exposição que se tornou clara a relevância da atividade da FCG no
panorama artístico português e a necessidade de estudar sistematicamente o seu acervo documental.
Para além do programa de bolsas, a atividade da FCG no campo das artes plásticas, destacou-se também
pela organização de exposições. Foi precisamente sobre esta área de intervenção que se debruçaram alguns
projetos de investigação mais recentes: duas teses de Doutoramento 11 e uma visita virtual à Exposição de
Artes Plásticas de 1957, criada no âmbito do estudo Fontes para a História dos Museus de Arte em Portugal 12.
António Pinto Ribeiro, por seu turno, destacou também as iniciativas expositivas na análise da atividade da
FCG no campo das artes, aquando da celebração dos 50 anos da sua constituição (Ribeiro, 2007).
Para além do SBA, a organização de exposições tem sido uma atividade transversal a outros serviços da
Fundação: o Museu Calouste Gulbenkian (MCG), o Serviço de Exposições e Museografia (SEM) e o Centro
de Arte Moderna (CAM). Outros serviços não relacionados com as artes plásticas, como o Serviço de Música
ou a área das Ciências da FCG também desenvolveram projetos expositivos.
O próprio prestígio e impacto das exposições da FCG justificam a sua análise. No entanto, elas são muito
mais do que um fenómeno pontual, podendo ser encaradas como verdadeiros testemunhos da arte e cultura
portuguesas e como acontecimentos históricos, marcantes para a promoção e desenvolvimento das práticas e
políticas artísticas e culturais e, finalmente, como objetos artísticos em si mesmo.
Na área das artes plásticas, as exposições da FCG constituíram a vertente mais visível e de maior impacto
da sua atividade junto do público. Os eventos expositivos manifestavam as políticas de promoção dos jovens
artistas e de salvaguarda do património empreendidas pela Fundação. Asseguravam a divulgação da arte
internacional no nosso país e o contacto com nomes de referência da produção artística de diversos períodos
históricos. A própria FCG procurava projetar-se através das exposições que organizava, disponibilizando
significativos recursos para a sua montagem. Estes eventos destacavam-se, por isso, pelo cuidado, qualidade
e modernidade das soluções museográficas e pelos programas curatoriais, devido também à intervenção de
nomes destacados da arquitetura, artes, design e história da arte portugueses.
10 Encontra-se neste momento em preparação um projeto de edição dos relatórios dos bolseiros da FCG, que será coordenado por Helena de
Freitas.
11 Tese de Doutoramento Leonor de Oliveira, defendida em 2013 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
intitulada Fundação Calouste Gulbenkian: estratégias de apoio e internacionalização da arte portuguesa 1957-1969. André Silveira está a
preparar a sua tese de doutoramento sobre a Exposição-Diálogo, realizada em 1985 no Centro de Arte Moderna (V. Silveira, 2014).
12 Este projeto, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e coordenado pela Professora Raquel Henriques da Silva (PTDC/
EAT-MUS/101463/2008), teve por objetivo o levantamento, estudo e disponibilização de fontes documentais relacionadas com a criação e
história dos museus de arte em Portugal. Para a criação da visita virtual à exposição da FCG, estabeleceu-se uma parceria com o Centro de
Investigação em Informática e Tecnologias da Informação — CITI, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
A equipa que responsável pela programação da visita virtual foi liderada pelo Professor Nuno Correia e integrou os investigadores Rui
Nóbrega e Carlos Nobre e a designer Bárbara Teixeira (v. Silva, 2013)

Fig. 3: Vista da exposição A Rainha D. Leonor. Lisboa: Mosteiro da Madre de Deus, 1958-1959.

Fig. 4: Vista da exposição Arte Britânica no século xx. Lisboa: Sociedade Nacional de Belas-Artes, 1962.
© Fundação Calouste Gulbenkian

Fig. 5: Vista da exposição Obras de arte da colecção Calouste Gulbenkian. Oeiras: Palácio Pombal, 1965.
© Fundação Calouste Gulbenkian

Fig. 6: Vista da exposição Arte Portuguesa: Do Naturalismo aos nossos dias. Bruxelas: Palácio das Belas-Artes, outubro-novembro 1967.
© Fundação Calouste Gulbenkian

Fig. 7: Vista da III Exposição de Artes Plásticas. Sede da Fundação Calouste Gulbenkian e Centro de Arte Moderna, julho-agosto 1986.
© Centro de Arte Moderna — CAM

As exposições da FCG constituíram e constituem ainda marcos da cultura e das artes portuguesas. O seu
estudo permite ainda acompanhar as várias tendências da produção artística da segunda metade do século
xx,

rever a historiografia de diversos períodos da arte portuguesa, analisar o acolhimento das tendências

artísticas internacionais, e recuperar os discursos relacionados com a preservação patrimonial e promoção
artística.
Sendo a organização de exposições acompanhada de iniciativas educativas, o estudo das exposições da
FCG permite também traçar o desenvolvimento dos programas educativos associados à arte.

O estudo sistemático das exposições da FCG: a elaboração de um catálogo raisonné
O projeto Catálogo Raisonné Online das Exposições da Fundação Calouste Gulbenkian visa, em primeiro
lugar, a inventariação, estudo e divulgação da memória expositiva da Fundação Calouste Gulbenkian no
campo artístico. Mas pretende também explicitar a múltipla valência dos eventos expositivos, procurando
ainda participar no debate que está a decorrer a nível internacional sobre a valorização destes eventos na
análise crítica da história da arte e ainda contribuir para a definição de metodologias de valorização e
patrimonialização das exposições.

O Raisonné de Exposições é uma iniciativa da Presidência da FCG. Coordenado por Helena de Freitas,
este é um projeto transversal e aberto à colaboração dos diferentes Serviços (ou unidades orgânicas) desta
Instituição, que lhe estão tematicamente associados. Por esta razão, estabeleceu-se desde logo uma estreita
relação com o Arquivo e a Biblioteca de Arte da FCG, ambos dirigidos pela Drª Ana Paula Gordo, que desde
o início apoiou este estudo. De igual modo, para a concretização deste projeto foi necessária a articulação
com o MCG e o CAM, que foi imediatamente garantida pelos respetivos diretores, Dr. João Castel-Branco e
Drª Isabel Carlos.
Os trabalhos arrancaram em dezembro de 2013 através de uma parceria estratégica com o Instituto de
História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (IHA, FCSH/
NOVA). Raquel Henriques da Silva representa este Instituto na coordenação científica do projeto, que, no
primeiro ano de trabalho, foi assessorada por Leonor de Oliveira, investigadora do IHA, FCSH/NOVA. A
pequena equipa inicial, era ainda constituída por Joana Baião, investigadora do IHA, FCSH/NOVA e por
Lúcia Luz, colaboradora da FCG.
Estabelecia-se deste modo uma ponte entre a FCG, a protagonista de uma ação de extrema relevância
no panorama artístico português e detentora de fontes essenciais para documentar a arte portuguesa da
segunda metade do século

xx

e as suas diversas manifestações, e uma unidade de investigação que promove

a interpretação e contextualização desse material documental, valorizando-o enquanto fonte para a produção
de novo conhecimento e de novos modos de perspetivar a história da arte portuguesa.
Esta parceria está ainda a contribuir para a formação de alunos da Licenciatura em História de Arte e do
Mestrado em História da Arte e Museologia, que estão a desenvolver os seus estágios no âmbito deste projeto.
Como foi já referido, o ponto de partida do Raisonné de Exposições foi o material de arquivo conservado
sobre cada exposição realizada pela FCG. Esse material encontra-se integrado no espólio documental do
serviço responsável pela organização da exposição, pelo que foi desde logo importante clarificar a estrutura da
FCG e determinar os Serviços que tinham produzido eventos expositivos. Uma primeira decisão relacionouse com a multiplicidade e diversidade temática das exposições realizadas pela FCG que obrigou este estudo a
cingir-se às exposições de arte. Não serão, por isso, analisadas, pelo menos numa primeira fase do trabalho,
as exposições exclusivamente ligadas às áreas da Música, da Ciência ou Literatura.
No quadro seguinte indicam-se os serviços da FCG que foram responsáveis pela organização de exposições
de arte e que estão incluídos neste estudo.

Décadas

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Serviço de
Museu e de
Belas-Artes,
1956-1961
Serviço de
Belas-Artes,
1961-2010
Serviço de
Museu/Museu
Calouste
Gulbenkian,
1961
Serviço de
Exposições e
Museografia,
1969-1992
Centro de
Arte Moderna,
1983
Fig. 8: Serviços da FCG responsáveis pela organização de exposições de arte e abrangidos pelo projeto Raisonné de Exposições.

Uma segunda decisão prendeu-se com a seleção dos Serviços cuja atividade expositiva seria analisada em
primeiro lugar.
O SBA assumiu desde logo prioridade, dada a importância da sua ação no panorama artístico português,
o facto de ter sido o primeiro Serviço a organizar exposições e da sua documentação se encontrar já
catalogada pelo Arquivo da FCG. Optou-se também por iniciar o estudo das exposições do CAM, abrangendo
uma cronologia mais recente e um serviço que veio afirmar a participação da FCG no panorama da arte
portuguesa contemporânea e na preservação da memória da produção artística nacional de todo o século xx.
Aquando do início deste projeto, o espólio documental do CAM mantinha-se autónomo, ou seja, não tinha
sido ainda integrado no Arquivo da FCG e sujeito a catalogação. Esta situação alterou-se entretanto graças ao
desenvolvimento da investigação levada a cabo no âmbito do Raisonné de Exposições.
Tendo por base o projeto do Centre Pompidou, e a consequente aproximação do evento expositivo a
um objeto inventariável, definiu-se a ficha que seria preenchida com os dados de cada exposição. Esta ficha
baseia-se nos campos identificados pelos investigadores do Raisonné do Centre Pompidou (V. fig. 1), mas foi
adaptada aos interesses da investigação e ao contexto específico das exposições da FCG.
Na verdade, existem diferenças significativas entre a atividade expositiva da FCG e do Centre Pompidou.
Em primeiro lugar, a FCG tem uma história mais longa que o Pompidou — foi criada em 1956, tendo organizado
a sua primeira exposição em 1957, enquanto que o Pompidou abriu portas em 1977. As exposições da FCG
abrangem várias cronologias da produção artística portuguesa e internacional, centrando-se o Pompidou
apenas na arte produzida no século xx e xxi. Em termos de estrutura, a FCG integra vários serviços ligados
à produção de exposições, que atuam não só em Portugal, mas também no estrangeiro. O caso da FCG é,
portanto, bastante particular e poderá servir de modelo a projetos relacionados com instituições que tenham
uma natureza semelhante.

Apesar da complexa estrutura e atividade expositiva da FCG, a ficha de exposição do seu Raisonné é
mais concisa, tendo-se selecionado a informação indispensável para a caracterização de cada exposição e
optado por campos mais abrangentes em termos de informação. Definiram-se ainda campos de acesso público
e campos de acesso reservado.

Tipo de exposição
Iniciativa da FCG/Iniciativa de outra entidade
Título
Segundo catálogo
Local
Datas da produção
Duração da exposição
Serviço da FCG
Orçamento
Responsável pela exposição/comissariado
Museografia
Tema
Exposição coletiva — Arte portuguesa
Exposição coletiva — Arte internacional
Exposição coletiva — Arte nacional e internacional
Exposição Artes decorativas
Exposição Arquitetura
Exposição Arte infantil
Exposição Artes Performativas
Exposição Desenho
Exposição Documental
Exposição Fotografia
Exposição Historiográfica
Exposição Vídeo
Publicações
Artistas participantes
Aquisição de obras de arte
Instituições parceiras
Atividades complementares
Conferências, ciclos de cinema, programa de música, etc.
Atividades educativas
Descrição
Registos Documentais
Registos fotográficos/videográficos/recursos online
Número de visitantes
Fortuna crítica
Fig. 9: Ficha de exposição (Formato Word).

A inventariação das exposições da FCG atingiu uma segunda fase no momento em que se passou do
preenchimento das fichas em Word para o carregamento de uma base de dados já existente. Este processo surgiu
a meio do primeiro ano de trabalho, quando se optou por utilizar a base de dados que servia o inventário da

coleção do Museu Calouste Gulbenkian e CAM, o In Arte, que continha já uma tarefa dedicada às Exposições.
Em colaboração com a empresa responsável por esta aplicação, a Sistemas do Futuro, adaptaram-se os campos
já existentes e adicionaram-se novos campos conforme as necessidades do projeto. Por outro lado, alguns dos
dados já recolhidos tiveram que ser acomodados nos campos que a base de dados já dispunha.

Fig. 10: Ficha de exposição (In Arte).

O recurso a uma base de dados já existente, que não era vocacionada diretamente para a inventariação
de exposições, deveu-se, por um lado, ao facto de ela ser já utilizada na FCG e, por outro, isso permitir a
partilha de informações sobre as obras de arte, bibliografia ou mesmo exposições já registadas no In Arte.
A utilização da mesma base de dados possibilita, portanto, uma articulação e complementaridade entre o
estudo da atividade expositiva da FCG e o modo como as suas coleções de arte, do MCG e do CAM, têm
sido exibidas ao longo dos anos e recebidas pelo público. Esta opção torna também possível documentar a
incorporação de obras de arte através de exposições, no caso da coleção do CAM. Finalmente, o facto da
inventariação de exposições estar incorporada numa base de dados comum aos Serviços que, para além de
gerirem coleções, são também os principais produtores de exposições, permitirá a inventariação imediata de
uma exposição e a integração de informação durante o processo de organização. Este projeto definiu não só
a informação necessária a integrar sobre cada exposição mas também as normas de preenchimento da ficha,
que serão disponibilizadas a todos os inventariantes.

Fig. 11: Página do manual de preenchimento da Tarefa Exposições do In Arte (em preparação).

O acesso público a esta base de dados será feito online. A próxima fase deste projeto terá, portanto, como
objetivo definir o site que disponibilizará o Catálogo Raisonné de Exposições e permitirá a consulta de dados
gerais sobre as exposições organizadas pela FCG. Por exemplo, a ficha de inventário de cada exposição tem
um campo de geo-referenciação que possibilitará fornecer no site uma visualização no mapa-mundo dos
diferentes países, cidades e instituições que acolheram exposições da FCG. Também será possível ter acesso
a uma cronologia de todos os eventos expositivos da FCG desde a sua criação. Após a implementação do
site, prevista para 2016, os dados serão disponibilizados de modo progressivo, acompanhando o avanço da
investigação.
A conclusão deste projeto está prevista para 2019, ano que comemora o 50º aniversário da inauguração
da Sede e Museu da FCG e em que será organizada uma exposição ou ciclo de exposições que darão a
conhecer os resultados deste projeto.

CONCLUSÃO
Até muito recentemente, eram sobretudo as exposições promovidas pelo Estado Novo, com fins políticos e
propagandísticos, que mereciam a atenção dos investigadores portugueses. Ao estudar sistematicamente as
exposições de arte produzidas pela FCG, o projeto Raisonné de Exposições pretende não só valorizar estes
eventos e destacar o seu papel no panorama artístico e na História da Arte, mas também explicitar a sua

dimensão artística. A relação estabelecida entre um conteúdo/discurso específico e um aparato visual que
o torna acessível ao público particulariza o evento expositivo e torna pertinente não só o seu estudo, mas
também a preservação da sua memória.
O Catálogo Raisonné Online das Exposições da Fundação Calouste Gulbenkian segue já exemplos
internacionais de patrimonialização de exposições, como o Raisonné que está a ser elaborado pelo Centre
Pompidou. No entanto, o projeto da FCG acrescenta novas questões e conteúdos ao debate internacional dada
a transversalidade de temáticas e de cronologias evocadas pelas suas exposições, que dão a conhecer não só a
exibição e receção da produção artística contemporânea, mas também a valorização e acolhimento de obras,
autores e períodos artísticos anteriores ao século xx.
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A semiose do espaço: sacralização geográfica e construção
de património intangível
PAULO BARROSO, Investigador no Centro de Estudos de Comunicação e Linguagem da FCSH-UNL
(Portugal)

RESUMO
A fé e as vivências religiosas determinam a percepção e concepção do espaço. O processo de sacralização
do espaço deve-se à semiose do espaço como lugar de manifestação do sagrado (e.g. o reconhecimento de
hierofanias). O espaço perde homogeneidade e se distingue entre “sagrado” e “profano”. Esta distinção serve
fins espirituais, mas produz identidade entre os crentes e o espaço, ao mesmo tempo que transforma o espaço
em património espiritual e cultural. A sacralização do espaço está associada quer a factores psicológicos ou
“mitopoiético” (crenças e rituais que criam identidade e simbolismo nos locais de culto, porque formam e
conservam a matriz espiritual sobre o território) quer a factores físicos ou geográficos (características do relevo,
pois os lugares de culto no cimo de montes, montanhas e outeiros são frequentes símbolos de devoção popular,
cuja imponência fascina pela altura). Nesta perspectiva, o objectivo deste texto é: a) abordar a influência de
uma geografia do sagrado; b) relevar o papel do processo de sacralização na organização espacial dos lugares;
e c) reconhecer a relação intrínseca da génese e dinâmica do espaço sagrado com a sua frequente e necessária
recriação de uma psicologia colectiva, conforme os desígnios espirituais.
PALAVRAS-CHAVE: identidade, geografia da religião, património intangível, sacralização do espaço,
semiose do espaço.

THE SEMIOSIS OF SPACE: GEOGRAPHIC SACRALIZATION AND INTANGIBLE HERITAGE
CONSTRUCTION
ABSTRACT
Faith and religious experiences settle the perception and conception of space. The sacralization of space is a
process due to the semiosis of space as a place with sacred manifestation (e.g. the recognition of hierophanies).
The space loses homogeneity and it is distinguished between “sacred” and “profane”. This distinction
serves spiritual purposes, but it also produces identity (between believers and space) and transforms space
into a spiritual and cultural heritage. The sacredness of space is associated with both psychological or
“mitopoietic” factors (beliefs and rituals which create identity and symbolism in worship places, because
they form and maintain the spiritual headquarters of the territory) and physical or geographical factors
(relief’s characteristics, because worship places on the top of mounts, mountains and hills are common
symbols of popular devotion, whose grandeur fascinates by the height). In this perspective, the aim of this
paper is: a) to address the geography’s influence over the sacred; b) to reveal the sacralization’s role in
the spatial organization of places; and c) to recognize the intrinsic relationship between the genesis and

dynamics of sacred space and its frequent and necessary recreation of a collective psychology, according to
certain spiritual purposes.
KEYWORDS: geography of religion, identity, intangible heritage, sacredness of space, semiosis of space.

INTRODUÇÃO
Qualquer signo ou símbolo possui a função sine qua non de representar algo, i.e. “estar em vez de” ou “estar
no lugar de”. Esta é a função de substituição ou transitividade semântica aliquid pro aliquo, i.e. alguma
coisa está no lugar de outra coisa (Garroni, 1980: 135). É neste sentido que a definição de signo salienta
a necessidade, por um lado, de revelação ou desvelamento de alguma coisa latente pela sua representação,
por outro lado, de cumprimento do processo de semiose, i.e. o reconhecimento ou apreensão de que algo
funciona como um signo se alguém se dá conta de uma coisa mediante uma terceira. A semiose é um
processo de um “dar-se conta de” mediato, através de um veículo sígnico (o que actua como signo, o
mediador), o designatum (aquilo a que o signo se refere), o interpretante (o efeito sobre alguém, o “dar-se
conta de” pelo que a coisa em questão é um signo para alguém) e o intérprete (alguém), segundo Charles
Morris (1974: 34).
No campo da religião este processo de semiose é exponencial, porque a) este é um campo eivado de signos
e símbolos que o definem como necessariamente é e tem de ser; b) a fé e as vivências religiosas dependem
desta função sígnica de reconhecimento do representado através do representante (o signo ou símbolo); e c) os
signos e símbolos aparecem como algo já dado, um análogon da realidade narrada pela religião, como se, de
acordo com Paul Ricoeur, precedessem à interpretação e doassem o respectivo sentido, i.e. dessem que pensar
porque fazem sine qua non apelo a uma interpretação (Ricoeur, 1988: 29; 2013: 32).
O signo e o símbolo implicam a compreensão e a interpretação, porque não há compreensão nem
interpretação sem signos nem símbolos. Interpretar o símbolo é desvelar o disfarce do símbolo (Ricoeur,
2013: 32). A compreensão, enquanto arte e técnica de apreensão do sentido, implica a interpretação mediante
a (re-)apresentação de signos e símbolos definidos numa estrutura de significação (Ricoeur, 1988: 14).
Para se verificar o processo de semiose do espaço sagrado é necessário existirem elementos significantes
nesse espaço, i.e. transitividade semântica através de elementos (verbais ou icónicos e naturais ou convencionais)
que não valem por si (valem por aquilo que representam, indicam ou conotam, porque significam sempre mais
do que mostram) e que desencadeiem a percepção inequívoca desse espaço como território demarcado e com
significados profundos conotativos do sagrado. O espaço é ressemantizado e pertence a uma estrutura de
significação complexa que gere um sistema de expectativas nos crentes.
O espaço sagrado, melhor do que qualquer outro espaço, é construído de modo simbólico e autoreprodutivo, porque é uma construção cultural. O espaço serve, em si, como “objecto sacro” (é um signo
definido de sacralidade) e serve como elemento exterior e definidor do simbolismo e ritualidade (é envolvente
e definidor de tudo o que está ou acontece no seu interior). Conforme aludiu Gaston Bachelard, o espaço
conforta porque reserva uma memória de protecção (1994: 6). O espaço sagrado é um espaço de proximidade,
é familiar, retém ou guarda memórias individuais e colectivas. A semiose do espaço sagrado só tem cabimento
na condição prévia de existência de memórias suscitadas pelo espaço e passíveis de serem reificadas no

presente, porque o sagrado atribui significados à imagem e à memória do espaço sobre o qual projecta uma
ordem simbólica que o organiza, ressemantiza e distingue.
Esta abordagem pressupõe compreender os processos culturais (e.g. o espaço da religião) como processos
de comunicação e sistemas de significação, conforme reconheceu Umberto Eco (2007: 5), pois a distinção
entre sistema de significação e processo de comunicação pressupõe mediações. A cultura é toda a “intervenção
humana sobre o dado natural, modificado de modo a poder ser inserido numa relação social” (Eco, 2001: 3).
A cultura apenas é vivida se convertida em signos e inserida num sistema compreensível. Sendo a experiência
religiosa uma forma de manifestação cultural, i.e. uma forma assente num sistema de signos que exprimem
crenças e valores através de cultos e ritos simbólicos, também se enquadra no campo de estudos da semiótica,
respeitando a definição de Ferdinand de Saussure, segundo o qual a semiótica é uma ciência que estuda “a
vida dos sinais no seio da vida social” (Saussure, 1978: 44). Este texto segue, por conseguinte, uma abordagem
semiótica da geografia da religião e da concepção do espaço sagrado, a partir da pergunta: qual é o papel do
sagrado na organização e distinção do espaço? Pretende-se compreender os factores que levam os crentes a
perceber e a significar determinados espaços sagrados e distintos.
Justifica-se esta abordagem pela questão da heterogeneidade do espaço na religião, que suscita uma
problematização e uma análise críticas sobre os aspectos da significação, sacralização e formação de identidade.
A semiose do espaço religioso tem a ver quer com a presença de características físicas do espaço quer com a
transitividade semântica dos signos e símbolos no espaço. A presença de elementos físicos e a transitividade
dos veículos sígnicos não só identificam o espaço como tal, distinguindo-o do espaço profano, como guiam a
semiose dos crentes (interpretantes e intérpretes do espaço sagrado) sobre o que é “sacralizado”, o que possui
significação e interpretação acrescida e o que contribui, por conseguinte, para a formação de uma identidade
colectiva.
Na religião, o espaço é território do sagrado, mas também é objecto de representação e de culto, i.e. é
igualmente signo ou símbolo não entendido imediatamente como algo convencional, um aliquid que remete
referencialmente, como uma etiqueta, para um aliquo, um objecto. A semiose do espaço sagrado é apropriada
nesta situação de transitividade aliquid pro aliquo, porque é um presente que remete para um outro ausente
na mensagem ou no signo.

DA SEMIOSE DO ESPAÇO À “INVENÇÃO” DO LUGAR SAGRADO
A resposta à pergunta anterior compromete a religião e a geografia. Estas duas disciplinas distintas estão unidas
pelo espaço, território da prática religiosa (na forma de fenómeno cultural) e objecto de estudo da geografia,
conforme observou Zeny Rosendahl (1995: 45). O espaço ou o lugar sagrado cria e emana simbolismo e
identidade, por ser percebido, significado e vivido como território de religiosidade demarcado e centro de
convergência ou irradiação do sagrado.
A religião é um fenómeno cultural, simbólico e dinâmico, manifesta-se de diversos modos e motiva vivências
e comportamentos sociais com significados. O indivíduo religioso exprime-se através de formas simbólicas que
se relacionam com o espaço (Rosendahl apud Sousa, 2011, 253). A concepção sagrada deste espaço aumenta
as marcas culturais e reforça os laços de identidade com o meio, bem como o compromisso do crente com o
culto. O lugar sagrado é o lugar do símbolo; é o lugar de situação da religião no espaço e o lugar que unifica as

pessoas em torno do sagrado. A religião imprime marcas na paisagem através da cultura (Rosendahl, 2008: 6).
Impõe-se assim compreender as significações e ressemantizações do espaço através religião.
Segundo Zeny Rosendahl, os centros de convergência religiosa estão necessariamente inseridos num
espaço de abrangência e sob a influência de uma fé (Rosendahl, 1995: 46). Estes centros, pontualmente
localizados, mobilizam peregrinações frequentes (e.g. a peregrinação anual a Meca ou, em Portugal, as várias
peregrinações anuais a Fátima), conforme a etimologia latina de peragrare, “percorrer”, “ir longe”, peregre,
i.e. per agros, “fora da cidade, no campo”, designando peregrinus e pererinatio “aquele que faz uma viagem
a um país distantes e estrangeiro para nele permanecer por algum tempo”. A palavra “peregrinação” adquire
um sentido de caminhada aos lugares santos com propósitos religiosos, o que conota o termo a um sentido
espacial: i) ida a um local de culto ou espaço sagrado; ii) caminhada para longe; iii) êxodo do espaço habitual
ou ausência da terra onde se vive; e iv) passagem do espaço profano para o espaço sagrado (Eliade, 1999: 3538). Um tempo e um espaço sagrados são condição sine qua non para a peregrinação.
A vida é uma caminhada para quem crê e deseja habitar a casa do Senhor. Para tal, tem de se submeter a
um processo de transformação (ressemantização pessoal) através de um percurso longo e penoso. Peregrinar
é uma prática motivada pela convicção de que na terra não existe morada permanente (Hebreus, 13: 14) e que
se está a caminho de uma futura e eterna morada. Os peregrinos desprendem-se da vida quotidiana e partem
virtuosamente “pobres”. Na Idade Média, os peregrinos assumiam o estatuto legal de miserabilis persona, que
lhes garantia uma protecção durante as caminhadas em cumprimento de votos. O ponto de chegada é um
santuário, onde os espera o reconforto e a abundância da mensagem divina (Azevedo, 2001: 164), porque um
santuário transmite uma sensação de força e de segurança.
A que se deve a forma de ocupação e de expansão do espaço religioso? A evolução histórica dos
santuários, em Portugal e, de um modo geral, na Europa, terá acompanhado as tendências de culto e veneração
de bens sacros (relíquias, imagens ou sepulcros) em latrias, hiperdulias e dulias, principalmente durante os
últimos séculos da Idade Média. Um padrão ou tipologia prescreve que os locais que recebam a designação
de “santuário” estejam dotados, por um lado, de infra-estruturas e equipamentos de apoio e, por outro lado,
cumpram o pressuposto de formação e manutenção do espiritual ou “mito” (do grego mythos, “palavra”), i.e.
forma colectiva de pensar, narrativa histórica primordial ou tradicional (associada ao ritual). Na sociedade,
não exclusivamente arcaica e tradicional, o mito fornece modelos de acção e comportamento social, conferindo
significado e valor à existência. Apesar das suas modificações no tempo, conforme referiu Mircea Eliade
(1986: 12), os mitos reflectem ainda uma condição primordial.
A obediência dos santuários a um modelo de ocupação sagrada do espaço (organização do tipo dos
sacros-montes italianos, com capelas evocativas, fontes, escadórios, terreiros, pórticos e templos principais),
dispondo destas duas componentes, pode ser constatada, e.g. nos santuários marianos da Senhora da Conceição
(Sameiro, Braga), Senhora da Penha (Guimarães), Senhora da Abadia (Bouro, Amares), Senhora da Agonia
(Viana do Castelo), Senhora da Peneda (Arcos de Valdevez), Senhora dos Remédios (Lamego) ou Senhora da
Graça (Mondim de Basto).
Relativamente à componente material, a das infra-estruturas e equipamentos de apoio, os santuários
devem possuir i) uma localização estratégica, normalmente isolada, elevada e de difícil acesso para se
diferenciar o espaço sagrado do profano, pela qual se experimenta o religioso sobretudo como místico,
cósmico e sagrado (Pinho, 1994: 195); ii) um imponente templo sagrado para a prática de culto e dedicado à
entidade venerada, cujo nome também é o da localidade, monte ou serra, servindo de lugar sagrado ao culto;

iii) um airoso terreiro ou esplanada central preenchida pelo bucolismo da vegetação; iv) um enquadramento
com a natureza, explorando os seus elementos (ar puro, água fresca e límpida, arvoredo denso); v) lazer para
actividades profanas; vi) condições para a acessibilidade (vias de comunicação, elevador ou teleférico); vii)
estabelecimentos turísticos (estadia e alimentação, casas de estampas e recordações).
Quanto à componente espiritual, a da formação e sustentação do culto “mitopoiético”, os santuários devem
possuir i) um conjunto de lendas ou “estórias” populares que fundamentem a sua existência, normalmente
resultante de uma epifania ou hierofania que fundaram o culto e o espaço sagrado (“escolhido” pela divindade
para se manifestar) ou de uma “construção cultural”, mas associando o culto a uma imagem santa (signo
de poder sacro) de origem remota e desconhecida; ii) imagens e relíquias sagradas em exposição, como se
legitimassem ou conferissem sentido quer ao espaço sacralizado quer ao culto; iii) a formação e sustentação
de crenças, disposições do espírito para acreditar e admitir, com confiança e fé, uma realidade religiosa
verdadeira; iv) uma associação de fiéis legalmente constituída por um conjunto de membros, com o objectivo
principal de incrementar o culto público e sustentar o “mito”.
Um santuário é um aliquid (marca sensível na paisagem) que torna presente o aliquo (o sagrado inteligível)
no espaço. A concepção de santuário pressupõe: a) especificidade face aos outros géneros de templos; b)
localização propiciadora ou sugestiva para o plano sagrado da vida; c) origem histórica ou mítica do substrato
espiritual envolvente; d) centro de convergência espiritual. Os santuários podem ser de permanente romagem
ou sofrer de sazonalidade estival; dedicados à latria, hiperdulia ou dulia; de relíquias, imagens ou aparições;
rurais ou urbanos; de capacidade de atracção local, regional, inter-regionais, nacionais ou internacionais. A
aplicação destes critérios classificativos não é rigorosa.
Os lugares de culto no cimo de montes, montanhas e outeiros são frequentes territórios e símbolos de
devoção popular, cuja imponência fascina pela altura, porque estão mais próximos do céu (Teixeira, 1926: 7,
16). Estes lugares significam duplamente: pelo que são, i.e. por serem território sagrado para o culto e prática
religiosa, em função de uma escolha aleatória pela ocorrência da hierofania (escolha do sagrado) ou de uma
escolha predefinida pelo factor geográfico (escolha da natureza); e pelo que representam, i.e. pelo simbolismo
e identidade que formam nas relações entre a) o ser humano e o meio; b) os crentes entre si, que partilham uma
espécie de psicologia colectiva; e c) a geografia (o contingente, mundano e perecível) e a religião (o necessário,
pleno e perene). Quer por um modo quer pelo outro, o espaço sofre um processo de ressemantização, adquire
novos significados porque passa a representar o sagrado, demarcando-se do profano.
Associado ao processo de ressemantização do espaço estão a sacralização e a formação do espaço como
património intangível. Na sacralização de muitos espaços de santuários observa-se o harmonioso consórcio
entre a natureza (a geografia ou, em particular, o “factor espaço”) e a religião (a fé ou, em particular, o
“factor mitopoiético”). Enquanto o “factor espaço” é físico e permanente, o “factor mitopoiético” é espiritual
e flutuante nas consciências dos fiéis.
Abordar a religião pelo ponto de vista geográfico faz salientar as condições colocadas pelo espaço
ao fenómeno religioso. Dá primazia à influência das condições geográficas na determinação da percepção
humana sobre o sagrado. Todavia, se o espaço influencia a religião, esta contribui, por seu turno, para a
criação de identidade assente na relação entre o espaço (ecossistema) e a religião (forma de vida e de cultura),
porque “a vida religiosa está inseparavelmente ligada à vida social”, conforme reconheceu Charles Taylor
(2010: 58). O espaço é relacional, porque é parte indissociável do processo de sacralização. O espaço sagrado
é um produto, um artefacto transmissível e significante, fruto de uma construção cultural colectiva.

Os cultos e os rituais de devoção dependem quer das características do espaço quer das experiências
religiosas. No cimo de montes, montanhas e outeiros, a invenção do lugar sagrado é o processo gradual de
ocupação sacralizada do espaço que se prende quer à situação aleatória e caprichosa do relevo (e.g. rochas
arredondadas e em posições insólitas, formando grutas e itinerários) quer à hierofania (manifestação do
sagrado) ou semiose (percepção e reconhecimento através de signos) do sagrado. O espaço não é interpretado
de modo homogéneo ou linear (Eliade, 1999: 81). O processo de transição de um espaço profano para um
espaço sagrado é complexo e de ruptura no valor espiritual atribuído ao espaço.
As elevações de relevo são importantes para a subsistência espiritual. Quando a natureza não se encarrega
de formar elevações, a necessidade e o engenho humanos constroem “montanhas artificiais”, e.g. os zigurates
nas planícies da antiga Mesopotâmia (século XXII a.C.); as pirâmides do vale do Nilo (2980 a.C.); ou os
megálitos nos planaltos de Salisbury (Stonehenge), no Sul de Inglaterra.
O culto das montanhas espalhou-se num modelo que se repete (e.g. Monte do Calvário; Monte Sinai
(Êxodo, 19: 16-20); Monte Carmelo (1º Reis, 18: 19-46); ou Monte Tabor (Mateus, 17: 1-9). Em muitos casos,
a sacralização de montes, montanhas e outeiros resulta de um processo de crenças na salvação ou protecção.
A invocação sagrada surge, em muitos casos, devido a um episódio de epifania, hierofania ou eremitagem.
Ao processo de “invenção” do lugar sagrado subjaz uma sacralização do espaço natural ou transformação do
espaço inacessível, agreste e inóspito (conotação de um simbolismo maléfico) em espaço protector, sagrado,
agradável e tranquilo.
Na questão do simbolismo como forma de identidade, o espaço religioso também promove esta
identidade, porque o espaço permite o estabelecimento de relações com base nas formas de organização
material ou física da comunidade, bem como nas estruturas sociais e simbólicas. Segundo a perspectiva da
Escola Sociológica Francesa, os espaços são realidades sociais com especificidades que afirmam relações de
identidade. São construções e realidades materiais, mas também construções conceptuais. Em As Formas
Elementares da Vida Religiosa, Émile Durkheim definiu o espaço como uma categoria do entendimento, pois
são edificações sociais construídas pelo pensamento colectivo (Durkheim, 2002: 13). Como construção social
do pensamento colectivo, o espaço permite representações igualmente colectivas da vida em comunidade.
Segundo Filomena Silvano, “o espaço é, para Durkheim, indissociável da sociedade que o habita, e é na
relação que se estabelece entre ambos que se deve procurar a explicação para os tipos de organização que
manifesta” (Silvano, 2010: 14).
Construções e representações do espaço pressupõem demarcações na homogeneidade do próprio espaço.
Por isso, o processo de sacralizar um espaço obriga à ordenação do espaço e a considerar que o espaço
não é todo igual. Os sentidos atribuídos ao espaço não podem ser resultantes de propriedades distintas do
próprio espaço, mas de sensibilidades e concepções afectivas subjectivas (semioses) sobre o espaço, resultando
em certos sentidos. Segundo Tim Wallace-Murphy, “as paisagens da Europa Ocidental estão povoadas por
milhares de estruturas megalíticas de diversas dimensões e com as mais variadas finalidades, todas elas muito
antigas” (2006: 19).
Todas estas estruturas (dólmenes, antas, pedras circulares, templos solares e megálitos, etc.) possuíam
fins espirituais ou religiosos. Os locais onde se encontram continuam, supostamente, imbuídos de forças
místicas ou telúricas (uma espécie de genius loci ou “força espiritual do local” reconhecida pela identificação
do local como espaço sagrado ou de santidade), na medida em que estas forças são percepcionadas e sentidas.
É o caso de Stonehenge.

A questão prende-se com a causa de uma eventual percepção da santidade ou sacralidade do espaço.
Percepcionar assim um espaço será consequência de, no essencial: a) forças místicas ou telúricas do local; b)
efeitos simbólicos da estrutura sagrada, disposição do espaço e beleza da paisagem.
Se a percepção e identificação da santidade ou sacralidade do espaço se dever a a), as causas são
inerentes ao local e este deverá possuir propriedades místicas idiossincráticas. Também poderá ser o caso,
ainda na situação a), de as estruturas do local representarem algo extraordinário e serem, por conseguinte,
consideradas sagradas. Se a aludida percepção se dever a b), as causas estão nas próprias pessoas, que
interpretam misticamente o sentido de algo profano, o local, de um modo exageradamente simbólico, ao ponto
de atribuir ao espaço propriedades sobrenaturais que este não possui nem pode, supostamente, possuir. Na
situação b), Stonehenge pode possuir, simplesmente, estruturas simbólicas, mesmo sem se compreender o seu
significado. Os efeitos simbólicos de um local ou da sua estrutura sagrada podem advir do conhecimento da
sua associação a práticas religiosas antigas.
A alteração do estado de consciência e de percepção sobre a santidade ou sacralidade de um local ou
da sua estrutura não se resume a um processo meramente biológico, mas também implica o processamento
intelectual e a própria tomada de consciência, como defendeu Tim Wallace-Murphy (2006: 26).
Por norma, o espaço é socialmente organizado pela colectividade, tendo em conta a sua respectiva
configuração simbólica dada pela representação de que é alvo. Em Les Cadres Sociaux de la Mémoire e em La
Mémoire Collective, Maurice Halbwachs reconheceu a importância da memória social e as formas pelas quais
esta é socialmente construída no quadro ou contexto de pertença a um grupo social (Halbwachs, 1994: 38,
81). O espaço é também uma relação de memória colectiva (Halbwachs apud Connerton, 1999: 42). Segundo
Maurice Halbwachs, é através de relações de pertença de parentesco, classe ou de religião que as pessoas
adquirem, identificam e evocam as suas memórias sociais (Halbwachs, 1997: passim). A religião é, nesta
perspectiva de Maurice Halbwachs, um domínio da vida social propício à formação e reprodução mítica da
denominada memória colectiva, na medida em que os seus ritos permitem reviver e comemorar um passado
comum (Halbwachs, 1994: 187). Esta função da religião constitui o que Maurice Halbwachs designou por
“morfologia da religião” (Halbwachs, 1938: 24).
No processo de adaptação das espécies aos respectivos ecossistemas, o espaço fixa as características do
grupo (Silvano, 2010: 14). Este complexo processo de sacralização do espaço e de construção de simbolismo
e identidade é mais notório, e.g. nos espaços das festas religiosas, onde se participa num tempo e num espaço
de construção social da identidade e formação de um sistema de significação.

O “FACTOR GEOGRÁFICO”
Segundo uma concepção objectiva, o espaço é inquestionavelmente uma condição universal do ser, campo
existencial e material onde se insere a condição humana e onde se localizam as coisas mundanas. Não
interessa tanto discutir essa dimensão concreta e unívoca do espaço quanto a concepção subjectiva, pela
qual o espaço é questionavelmente concebido de modo espiritual e conotativo como um artefacto. O espaço
é, como todos os artefactos, o resultado de uma construção simbólica transmissível de uma intervenção
cultural que lhe atribui significados. O espaço faz parte das formas de percepção e de pensamento de uma
determinada comunidade.

Vulgarmente se concebe o espaço como uma grandeza homogénea (qualquer parte do espaço, se
abstrairmos os corpos que o ocupam, é idêntica às demais partes do espaço da mesma grandeza), contínua
(todas as partes do espaço se tocam), ilimitada (é sempre possível imaginarmos um espaço além dos limites
do universo) e necessariamente existente (não podemos conceber o espaço como não existente, visto ser
uma das coordenadas de tudo quanto existe). Apesar de permanente e imóvel, no primeiro caso, o espaço
é visto subjectivamente como conotado a determinados valores sagrados. De acordo com uma teoria ou
visão subjectivista, o espaço está desprovido de valores objectivos, porque é uma forma a priori da nossa
sensibilidade. O espaço dita a nossa sensibilidade externa, na medida em que apenas podemos perceber
os seres e os fenómenos externos justapondo-os a outros. O tempo, por seu turno, é a lei da sensibilidade
interna. Estas formas não têm nada em comum com a realidade, porque dependem da constituição do nosso
espírito. Entendemos, porém, que estas formas não existem em nós antes de qualquer percepção, porque é
pela percepção da extensão real que adquirimos a ideia de espaço. Então, como é o resultado da experiência,
a noção de espaço tem também fundamentos objectivos.
De acordo com Kant, “o espaço é uma representação necessária, a priori, que fundamenta todas as
intuições externas”, pelo que não se pode nunca ter uma representação de que não haja espaço (1997: 64).
Segundo Kant, o espaço é a condição de possibilidade dos fenómenos (fundamenta necessariamente todos os
fenómenos externos) e não uma determinação que dependa deles. A noção de espaço é, nesta perspectiva, o
resultado de uma necessidade do espírito, que apenas pode representar os seres e os factos quando estes são
colocados uns ao lado dos outros.
O “factor espaço” é, neste sentido, um dos mais determinantes para o conhecimento das formas de
existência do ser social. Com o espaço, as pessoas desenvolvem relações primordiais só possíveis mediante a
estimulação de crenças e sentimentos de identidade, de proximidade e de pertença e a execução de modificações
ou adaptações no meio físico.
Na sacralização do espaço, há um momento primordial, uma origem ou fundação de um fenómeno
religioso que é evocado e que ainda no presente motiva a preservação da memória colectiva, centrada nas
crenças que erradicaram desse momento. A criação do espaço sagrado (i.e. a simbologia religiosa do espaço)
deve-se a este momento fundador, tempo primordial ou in illo tempore mencionado por Mircea Eliade (1986:
12). Um tempo que faz o espaço e que permite a este conceber o primeiro como também uma categoria
propiciadora da hierofania e fundadora do espaço sagrado.

O “FACTOR MITOPOIÉTICO”
O “factor mitopoiético” é, in primis, a conjugação do mito e da fé para explicar a forma de ocupação e
expansão religiosa do espaço por um processo auto-reprodutivo do sagrado. A procura de intelecção da
realidade, averiguação da verdade ou explicação dos fenómenos da natureza faz germinar a mentalidade, a
consciência e o pensamento mítico enquanto forma do ser humano se situar e compreender a realidade através
de mitos e não, paradoxalmente, mediante exercícios racionais.
Quando se verifica o processo de semiose do espaço sagrado pela percepção de signos que representam
ou manifestam o sagrado, o espaço perde as características físicas que lhes são próprias e ressemantiza-se, i.e.
transfigura-se em espaço sagrado. Conforme referiu Mircea Eliade, em O Sagrado e o Profano, o ser humano

puramente a-religioso é um fenómeno muito raro, mesmo na mais dessacralizada das sociedades modernas,
porque dispõe, até inconscientemente, de uma mitologia camuflada e de numerosos ritualismos. Todos
temos uma consciência construtora de mitos (uma “mito-poiética”) e somos constituídos simultaneamente
pelas actividades racionais conscientes e pelas experiências irracionais ou emotivas. Os mitos, resultantes de
ambiguidades e de semioses interpretativas da realidade, surgem para suportarem a fé que se nutre por algo
ou alguém mitificado.
Através de um sistema simbólico, o ser humano adapta-se ao seu meio ambiente e transforma a sua
condição natural e biológica no mundo numa condição cultural e simbólica (Cassirer, 1995: 33) que passa
igualmente de imediata para “simbolicamente mediata”, porque a linguagem é a expressão, exteriorização ou
representação simbólica dos pensamentos, sentimentos e experiências religiosas.
O mito é um discurso, uma mensagem ideológica, social ou política, é um “sistema semiológico segundo”
construído sobre uma série semiológica já existente e que constitui o significante do signo que o mito é: a
língua, enquanto “sistema semiológico primeiro”, é a matéria-prima ou a linguagem objecto do mito, segundo
as Mitologias de Roland Barthes (2007: 261). O mito é, por conseguinte, a linguagem ou a forma de expressão
e interpretação simbólica do espaço sagrado.

CONCLUSÕES
Os espaços sagrados e os das festas religiosas tendem a reforçar o sentimento de identidade e comunidade
quer em torno do culto (património intangível) quer sobre o território e as edificações (património tangível). O
sentimento de comunidade reside na própria percepção da vitalidade cultural em que se insere (Cohen, 1995).
A ideia de comunidade é construída simbolicamente pelas pessoas como fonte e repositório de significados
sociais e como referente para a identidade.
Os lugares de culto no cimo de montes, montanhas e outeiros são espaços ainda mais demarcados na
geografia do que os outros espaços sagrados (Barroso, 2005: 9). As elevações do relevo são uma demarcação
natural, i.e. da geografia, mas esta demarcação é igualmente reforçada por factores culturais. Como um modo
de ver e entender a realidade, a cultura diferencia espaços, tempos, objectos, experiências e significados.
A localização de templos na cumeada de montes, montanha ou outeiros explica-se por uma necessidade
de superioridade, conquista e ascetismo. A sacralização do espaço implica transitividade semântica, i.e. de
“ressemantização” ou ruptura de nível, passando de um estádio de secularização a outro estádio de sacralização.
A mudança operada é de significado, não é física, se bem que sobre esses espaços se edificam, depois, infraestruturas de suporte ao culto e às práticas. Trata-se, em rigor, de um processo de “invenção” do lugar sagrado
que começa pelo significado do espaço que se constrói culturalmente, na medida em que são signos e, por
isso, significam, i.e. o mundo está pansemiotizado e são os significados que dão perspectiva, percepção e
compreensão às coisas.
A transitividade semântica, ressemantização ou sacralização do espaço mostra como o espaço é o produto
de uma construção e representação cultural., consistindo, no essencial, em tornar familiares os recantos da
montanha (atribuindo-lhes um nome, e.g. hagiotopónimos que os identificam e os associam à divindade
homónima) e erigindo marcos simbólicos do culto (cruzeiros, oratórios ou capelas) formando significados
culturais convenientes. Este âmbito simbólico do sagrado torna o espaço alvo de conotações positivas, para ser

objecto de memória (recordação) e apropriação espiritual, em detrimento das iniciais conotações negativas.
Satisfazem-se assim as necessidades humanas de significação e recordação para a criação de identidade e
patrimonialização intangível.
O espaço sacralizado é relevante para a formação de simbolização patrimonial. A historicidade e
simbolização do espaço advêm dos monumentos e, principalmente, dos locais de culto e de práticas rituais.
Conforme realçou Carlos Fortuna, os locais de culto funcionam, em diferentes níveis, como espaços de
deslocalização da personalidade ou de transformação da identidade dos crentes (1998: 68).
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Valores imateriais do Património Mundial: o caso do
critério (VI)
CLARA BERTRAND CABRAL, Comissão Nacional da UNESCO (Portugal)

RESUMO
De acordo com a Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural, constituem património
cultural os monumentos, os conjuntos e os locais de interesse, passíveis de serem inscritos na Lista do Património
Mundial se comprovarem ser detentores de valor universal excecional, definido através de condições de
autenticidade, de integridade e de 10 critérios pré-definidos. Entre estes, o critério (vi) prende-se com os valores
imateriais do património, indicando que o bem deve estar «direta ou materialmente associado a acontecimentos
ou a tradições vivas, ideias, crsenças ou obras artísticas e literárias de significado universal excecional».
As tradições vivas acima referidas constituem, por seu lado, o ponto fulcral da Convenção para a
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, que abrange «as práticas, representações, expressões,
conhecimentos e aptidões — bem como os instrumentos, objetos, artefactos e espaços culturais que lhes estão
associados — que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte
integrante do seu património cultural».
Neste contexto, coloca-se a questão de saber se os princípios e disposições na Convenção do Património
Imaterial poderão ser utilizados para identificar, salvaguardar e promover os valores imateriais dos bens
do Património Mundial. A presente comunicação visa aprofundar a reflexão sobre as interligações entre
património material e imaterial do ponto de vista das duas Convenções da UNESCO.
PALAVRAS-CHAVE: Património Mundial, Património Imaterial, UNESCO, Valor Universal Excecional,
Salvaguarda

INTANGIBLE VALUES OF WORLD HERITAGE: THE CASE OF CRITERION (VI)*
ABSTRACT
According to the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, “cultural
heritage” includes the monuments, groups of buildings and sites, that may be inscribed on the World Heritage
list due to their outstanding universal value, which is determined by conditions of authenticity, integrity and
10 predefined criteria. Among these, the criterion (vi) addresses the intangible values of heritage, stating that
the property should be «directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with
beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance».
The above-mentioned living traditions are the focus of the Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage, which encompasses the “practices, representations, expressions, knowledge, skills —
as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith — that communities,
groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage”.

In this context, the question arises as to whether the principles and measures recommended by the
Intangible Heritage Convention might be used to identify, safeguard and promote the intangible values of
World Heritage properties. This communication aims at analysing the links between tangible and intangible
heritage from the point of view of the two UNESCO Conventions.
KEYWORDS: World Heritage, Intangible Heritage, UNESCO, Outstanding Universal Value,
Safeguarding.

1. INTRODUÇÃO
As convenções internacionais são textos normativos vinculativos que, ao serem ratificadas pelos Estados,
devem ser transpostas para a legislação nacional e devidamente implementadas. A coerência entre as diversas
convenções da UNESCO é assegurada no preâmbulo, onde são referidos os instrumentos internacionais
relevantes nos quais se inspira e fundamenta a nova convenção. Todavia não existem, tanto quanto sabemos,
orientações concretas sobre a implementação conjunta, coordenada e integrada a nível nacional das diversas
convenções ratificadas por um Estado, o que possibilitaria assegurar a conformidade das diversas ações
desenvolvidas no terreno com as disposições dos diferentes instrumentos normativos em vigor, criando
sinergias positivas e, eventualmente, poupando recursos humanos e financeiros.
Entre as convenções da UNESCO na área da cultura existem princípios comuns que importa identificar
e analisar, por forma a que os objetivos de proteção e conservação possam ser mais facilmente atingidos. Neste
exercício há que ter em atenção a própria evolução do conceito de património (Araoz, 2011: 58) que, no meio
século decorrido entre a adoção da Carta de Veneza em 1964 (ICOMOS, 1964) e a Declaração de Florença
em outubro passado (UNESCO, 2014), percorreu um longo caminho de aprofundamento dos conceitos,
alargamento dos horizontes e adaptação às mudanças sociais (Choay, 2006 e 2011; Desvallés, 1998; Poulot,
1998). Neste espaço de tempo, um dos aspetos mais significativos, há muito reconhecido pelos antropólogos
relativamente aos elementos culturais mas pouco tido em conta das áreas patrimoniais, prende-se com a
ligação indissociável entre património material e imaterial, que devem ser percebidos, analisados, usufruídos
e geridos de forma conjunta e harmoniosa (Appadurai, 2002: 13).
Nesta perspetiva, as Convenções do Património Mundial de 1972 e do Património Cultural Imaterial de
2003, pelo seu historial e objectivos, parecem reunir condições para a transposição dos princípios e formas
de ação da Convenção mais recente, que apresenta uma atualização e afinação de conceitos e valores, para
a mais antiga, cuja redefinição tem vindo a ser conseguida através da revisão periódica das Orientações
Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Mundial (OTPM), documento que reúne as decisões
do Comité do Património Mundial e “regulamenta” a aplicação da Convenção. No que se refere aos valores
intangíveis do património material, contemplados explicitamente no critério (vi) de inscrição de bens na Lista
do Património Mundial (OTPM, §77), é possível que possam ser vantajosamente aplicadas as disposições
relativas à salvaguarda do património cultural imaterial previstas na Convenção de 2003, designadamente
as descritas nas Diretrizes Operativas para a Aplicação da Convenção para a Salvaguarda do Património
Cultural Imaterial (DOPCI, §100 a §123).

2. A SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL NA CONVENÇÃO DE
2003
De acordo com a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (Ponto 1. do Artigo 2º)
Entende-se por «património cultural imaterial» as práticas, representações, expressões, conhecimentos e
aptidões — bem como os instrumentos, objectos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados
— que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante
do seu património cultural. Esse património cultural imaterial, transmitido de geração em geração, é
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio, da sua interacção com a
natureza e da sua história, incutindo-lhes um sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo,
desse modo, para a promoção do respeito pela diversidade cultural e pela criatividade humana.
As manifestações imateriais abrangidas pela Convenção são, por conseguinte, aquelas ainda praticadas
na atualidade, não estando sujeitas às condições de autenticidade exigidas na Convenção do Património
Mundial, nem incluindo tradições já desaparecidas — trata-se, efetivamente, de um património vivo, fundado
no indivíduo, sujeito às alterações decorrentes do contexto sociocultural em que subsiste e adaptando-se
continuamente às mudanças da própria comunidade que o pratica. Kirshenblatt-Gimblett (2004a: 53) resume
esta evolução do próprio conceito de património cultural imaterial afirmando que
durante as várias décadas em que se tentou definir património imaterial, anteriormente por vezes ainda
denominado folclore, verificou-se uma importante viragem no conceito de património imaterial para incluir
não apenas as obras-primas mas também os mestres. O modelo folclorista anterior apoiava académicos e
instituições para documentar e preservar um conjunto de tradições em vias de extinção. O modelo mais
recente visa manter uma tradição viva, que poderá estar em perigo, apoiando a manutenção das condições
necessárias à reprodução cultural. Tal significa valorizar os “detentores” e os “transmissores” das tradições,
bem como o seu modo de vida e meio envolvente. Tal como o património material, o património imaterial
é cultura; tal como o património natural, encontra-se vivo. A tarefa consiste, pois, em sustentar a totalidade
do sistema como uma entidade viva e não apenas em recolher “artefactos intangíveis”.
Efetivamente, um dos aspetos mais inovadores da Convenção do Património Imaterial prende-se com a
exigência de participação das comunidades em todos os momentos de intervenção patrimonial, desde a criação
de inventários à salvaguarda, incluindo a inscrição nas listas da Convenção. O património abrangido é aquele
reconhecido pelas comunidades e grupos e não o designado por entidades externas, devendo o Estado parte,
no âmbito das actividades de salvaguarda, «assegurar a mais ampla participação possível das comunidades,
dos grupos e, se for o caso, dos indivíduos que criam, mantêm e transmitem tal património e de envolvê-los
activamente na respectiva gestão» (alínea b. do artigo 11º).
A Convenção do Património Cultural Imaterial prevê medidas de salvaguarda a nível internacional,
designadamente a inscrição em duas Listas e a seleção periódica de boas práticas (artigos 16º a 18º). Prevê
ainda nos artigos 11º a 15º medidas de salvaguarda à escala nacional, desenvolvidas nos parágrafos §100 a
§117 das Diretrizes Operativas, entre as quais a criação de inventários, a sensibilização e a educação. Segundo
a Convenção (ponto 3. do artigo 2º)

Entende-se por «salvaguarda» as medidas que visem assegurar a viabilidade do património cultural
imaterial, incluindo a identificação, documentação, pesquisa, preservação, protecção, promoção,
valorização, transmissão, essencialmente através da educação formal e não formal, bem como a
revitalização dos diferentes aspectos desse património.
A exigência de participação alargada e o respeito pela vontade dos detentores do património cultural imaterial
atravessam as recomendações aos Estados parte inscritas nas Diretrizes Operativas (Capítulo IV), cobrindo
áreas tão diversas como os possíveis impactos das ações de sensibilização, a atenção aos direitos de propriedade
intelectual, o alerta para os perigos que podem ameaçar o património imaterial, a implementação de medidas
de educação formal e não formal, a intervenção dos diferentes atores, incluindo os meios de comunicação
social. Também se reconhece que o património «poderá gerar lucros para os seus praticantes» e contribuir
para «melhorar o nível de vida das comunidades», para «o reforço da economia local e para a coesão social»,
dando especial atenção aos possíveis impactos do turismo.
Todas estas disposições visam salvaguardar o património cultural imaterial na medida em que constitui
parte da memória e identidade das comunidades que o praticam e lhe atribuem valor. Neste sentido, e como
referi noutro lugar, ao reconhecer e dar valor à participação dos vários agentes envolvidos na identificação,
produção, salvaguarda, manutenção, recriação e transmissão do património, ao dar primazia às comunidades e
grupos detentores desse mesmo património, ao colocar a ênfase no desenvolvimento sustentável, a Convenção
para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial «revela-se um instrumento normativo inovador e
democrático, cuja influência ultrapassa largamente a mera salvaguarda patrimonial» (Cabral, 2011: 206). São
estas características que permitem que a Convenção de 2003, se devidamente aplicada no terreno, mobilize as
populações em prol da conservação e proteção de um património que realmente sentem ser seu e que adotam
enquanto recurso necessário ao desenvolvimento local (Galla, 2008).

3. QUESTÕES DE PARTICIPAÇÃO NA CONVENÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNDIAL
Sem esta mobilização dos diversos agentes envolvidos nas questões patrimoniais, e em especial das populações
locais, não é possível alcançar uma proteção viável, adequada e duradoura, como se tem verificado através das
preocupações sobre o estado de conservação dos bens do Património Mundial que, ano após ano, são levadas
à atenção do Comité do Património Mundial, órgão decisório da Convenção. 1
A participação das comunidades e grupos nas questões relativas ao património não consta na Carta de
Veneza (ICOMOS, 1964), tendo ficado também ausente da Convenção de 1972, à exceção de uma referência
indireta que estabelece que «os Estados Parte na presente Convenção esforçar-se-ão, por todos os meios
apropriados, nomeadamente mediante programas de educação e de informação, por reforçar o respeito e o
apego dos seus povos ao património cultural e natural» (ponto 1. do Artigo 27º).
Posteriormente a Carta de Burra, adotada em 1979 e revista periodicamente, reconhece pela primeira vez
as dimensões tangíveis e intangíveis dos sítios patrimoniais ao estabelecer que «a conservação, a interpretação
e a gestão de um sítio devem prever a participação das pessoas para quem esse sítio tem associações e
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“State of Conservation (SOC),” Consultado em 2 de novembro de 2014, http://whc.unesco.org/en/soc/

significados especiais, ou que têm responsabilidades sociais, espirituais ou outras responsabilidades culturais
para com esse sítio» (ICOMOS Austrália, 2013). A partir desta data, os diferentes modos de participação das
comunidades locais têm sido reconhecidos em inúmeros documentos, cartas e recomendações (entre outros,
ICOMOS, 1976; UNESCO & al. 1994; ICOMOS, 1999a; ICOMOS, 1999b; Conselho da Europa, 2005;
ICOMOS, 2008a; ICOMOS, 2008b; ICOMOS, 2011; UNESCO, 2011).
No contexto do Património Mundial, «valorizar o papel das Comunidades na aplicação da Convenção» é
um dos atuais objetivos estratégicos estabelecidos pelo Comité, os denominados “os cinco C”, (parágrafo §26),
e o tema é mencionado nos parágrafos §12, §111, §119 e §123 das Orientações Técnicas. O reconhecimento
da importância do envolvimento das populações nas questões patrimoniais foi abordado pela UNESCO numa
recente publicação sobre Património Mundial e desenvolvimento das comunidades (UNESCO 2012) onde,
todavia, não é proposto qualquer mecanismo que permita assegurar e sistematizar essa participação, quer no
momento de apresentação de candidaturas, quer na elaboração de planos de gestão.

4. O CRITÉRIO (VI) NA CONVENÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNDIAL
O valor universal excecional (VUE) de um bem cultural é definido no momento da apresentação da candidatura
a Património Mundial através de um ou mais de seis critérios, 2 da condição de autenticidade expressa através
de uma diversidade de atributos (entre os quais o uso e função, as tradições, as técnicas e sistemas de gestão,
a língua e outras formas de património imaterial, o espírito e sentimentos), e da condição de integridade,
entendida como uma apreciação de conjunto e do caráter intacto do património e dos seus atributos.
O critério (vi) incide especificamente sobre os valores imateriais do bem, baseando-se no valor universal
excecional do ponto de vista da história e da arte para os monumentos e conjuntos, e do ponto de vista
histórico, estético, etnológico ou antropológico para os locais de interesse (Convenção, Artigo 1º). Este critério
foi definido pelo Comité do Património Mundial desde o início da aplicação da Convenção em 1977, mas a sua
formulação tem variado ao longo do tempo:
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Recorde-se que, para ser inscrito na Lista do Património Mundial, um bem tem que cumprir um ou mais de dez critérios (seis culturais e
quatro naturais), os quais irão determinar a tipologia do bem inscrito — cultural, natural ou misto. Para aprofundamento desta questão,
consultar as Orientações Técnicas.

Orientações Técnicas
1977
1980 | 1983 | 1984 |
1988 | 1992

1994

1996

1997 | 1999

2005 | 2008 | 2011 |
2013

Redação do Critério (vi)
Be most importantly associated with ideas or beliefs, with events or with persons, of outstanding
historical importance or significance
Be directly or tangibly associated with events or with ideas or beliefs of outstanding universal
significance (the Committee considered that this criterion should justify inclusion in the List only
in exceptional circumstances or in conjunction with other criteria)
Be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs,
with artistic and literary works of outstanding universal significance (the Committee considered
that this criterion should justify inclusion in the List only in exceptional circumstances or in
conjunction with other criteria)
Be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs,
with artistic and literary works of outstanding universal significance (the Committee considered
that this criterion should justify inclusion in the List only in exceptional circumstances or in
conjunction with other criteria cultural or natural)
Be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs,
with artistic and literary works of outstanding universal significance (the Committee considered
that this criterion should justify inclusion in the List only in exceptional circumstances and in
conjunction with other criteria cultural or natural)
Be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with
artistic and literary works of outstanding universal significance (The Committee considers that
this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria)

Quadro 1. Alterações na formulação do critério (vi) com as alterações sublinhadas: a itálico o texto que foi retirado na versão seguinte das
Orientações Técnicas; a negrito o texto que foi introduzido pelo Comité. 3

Embora reconhecido como o elo entre a Convenção do Património Mundial e a Convenção do Património
Imaterial (Jokilehto, 2008: 49), as análises do critério (vi) incidem geralmente sobre as alterações na sua
formulação e a possibilidade de serem ou não tidos em conta os valores imateriais dos bens nos processos de
candidatura. As questões relacionadas com a manutenção do valor universal excecional deste critério ao longo
do tempo, após a inscrição, especialmente no caso de se tratar de uma tradição viva, têm sido pouco abordadas.
Da análise do Quadro 1. ressaltam duas alterações fundamentais com interesse para a questão que
aqui se analisa. Em primeiro lugar, o facto de o critério (vi), logo a partir de 1980, só poder ser utilizado em
circunstâncias especiais ou em conjunto com outros critérios reduziu as possibilidades de bens com valor
imaterial serem inscritos na Lista do Património Mundial apenas sob este critério. Desta forma, enquanto
nos dois primeiros anos de inscrições foram classificados 5 bens sob o critério (vi), em anos posteriores as
inscrições foram mais reduzidas (4 bens), ficando esta possibilidade excluída entre 1997 e 2005. A partir desta
data, apenas foi inscrito um bem unicamente sob o critério (vi) na Lista do Património Mundial.
Em segundo lugar, o ano de 1994 ficou marcado pela inclusão das “living traditions”/tradições vivas na
formulação do critério (vi), decorrente da aprovação em 1992 da categoria “paisagens culturais”, que configuram
as «obras conjugadas do homem e da natureza» referidas no artigo 1º da Convenção e ilustram a evolução
da sociedade e dos povoamentos ao longo dos tempos (OTPM, Anexo 3: §6). O Comité considerou várias
categorias de paisagens, entre as quais a “paisagem essencialmente evolutiva”, na qual definiu a subcategoria de
“paisagem viva”, ou seja, aquela que conserva um papel social ativo na sociedade contemporânea, intimamente
associada ao modo de vida tradicional e na qual o processo evolutivo continua (OTPM, Anexo 3: §9).
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Por uma questão de fidelidade, optou-se por não traduzir as formulações dos critérios e os nomes dos bens mencionados.

Um evento, uma ideia ou uma crença são factos históricos ancorados no tempo que deram provas da sua
influência excecional na história da humanidade, mas como manter o valor universal excecional de uma tradição
viva associada um bem material, que por ser uma manifestação cultural ainda praticada está em permanente
evolução? Como articular as exigências de autenticidade e de integridade com a mudança constante? Como
manter a sustentabilidade do sistema cultural e o equilíbrio dos valores materiais e imateriais identificados e
classificados? Será possível recorrer aos princípios da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural
Imaterial, para proteger os valores imateriais vivos dos bens do Património Mundial classificados sob o critério
(vi)?

4. A PROTEÇÃO DO VALOR UNIVERSAL EXCECIONAL IMATERIAL
As convenções de 1972 e 2003 diferem num ponto fundamental relativamente à sua aplicação. Enquanto
as medidas de proteção previstas na primeira se aplicam apenas aos bens inscritos na Lista do Património
Mundial, e por conseguinte já reconhecidos no âmbito do normativo, as medidas de salvaguarda previstas na
segunda são aplicáveis a todos os elementos patrimoniais imateriais existentes no território dos Estados parte,
incluindo-se aqui os reconhecidos a nível internacional, os que foram inventariados e todos aqueles «que as
comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante do seu
património cultural» (artigo 2º).
A possibilidade de conjugar as duas convenções em prol da salvaguarda das tradições vivas associadas
a bens materiais parece não ter qualquer impedimento do lado Convenção do Património Imaterial, pois
a própria Convenção prevê a salvaguarda do património material — neste caso Mundial — associado às
manifestações imateriais. As medidas de salvaguarda do património cultural imaterial à escala nacional
previstas nos artigos 11º a 15º da Convenção de 2003 e desenvolvidas na Diretrizes Operativas poderão, por
exemplo, fazer parte do sistema de gestão do bem do Património Mundial. Todavia, para atender ao disposto
na Convenção de 2003 e assegurar os princípios éticos que regem a salvaguarda, deverá ser assegurado que
essas mesmas tradições são, de facto, reconhecidas pelas comunidades, o que poderá ser demonstrado, para os
novos bens, no formulário de candidatura ou, para bens já inscritos, no momento de elaboração dos Relatórios
Periódicos dos Estados parte.
Do lado do Património Mundial nada parece também obstar a que sejam seguidas as medidas de
salvaguarda previstas na Convenção do Património Imaterial, sendo que a maior dificuldade parece prenderse com a implementação dessas medidas e a monitorização da sua eficácia relativamente à manutenção do
valor universal excecional do bem. Quanto a este aspeto, mais uma vez poderão ser aplicados os princípios
da Convenção de 2003, adotando-se uma metodologia bottom-up, mediante o envolvimento das próprias
comunidades em todo o processo de salvaguarda do seu próprio património. A aferição dos resultados do
processo poderia ser avaliada mediante indicadores relacionados com a Convenção do Património Mundial
— a manutenção do Valor Universal Excecional do bem — e da Convenção do Património Imaterial —
continuidade da tradição viva associada ao bem.
A análise, ainda que breve, de três bens inscritos na Lista do Património Mundial, cujo critério (vi) se
reporta a tradições vivas, poderá permitir identificar algumas questões relevantes e apontar caminhos para o
aprofundamento da investigação sobre estas matérias.

5. TRÊS EXEMPLOS PRÁTICOS
5.1. Tsodilo, Botswana, 2001, Critérios (i) (iii) (vi) | http://whc.unesco.org/en/list/1021

Figura 1. Arte rupestre em Tsodilo, no Botswana
Créditos: © Joachim Huber

Situado no deserto do Kalahari, no noroeste do Botswana, o sítio arqueológico de Tsodilo com apenas 10 km2
inclui mais de 4500 pinturas de arte rupestre. As comunidades locais respeitam este local por acreditarem ser
a origem do mundo e morada dos espíritos dos antepassados. A justificação apresentada para o critério (vi)
funda-se neste significado religioso para o povo San, que perdura até aos dias de hoje:
Criterion (vi): The Tsodilo outcrops have immense symbolic and religious significance for the human
communities who continue to survive in this hostile environment.
As relações entre os San e Tsodilo têm vindo a ser examinadas por responsáveis locais e investigadores (Thebe,
2003; Segadika, 2006; Giraudo, 2011). Pelo menos uma comunidade local foi deslocada nos anos 1990 durante
o processo de preparação da candidatura a Património Mundial e o desenvolvimento do turismo tem afetado as
relações entre os diferentes grupos San. Têm também surgido atritos relacionados com a conservação do bem,
pois os San retiram pequenas porções de pigmentos para realizar rituais, o que é considerado “vandalismo”.
O fraco envolvimento dos grupos locais na gestão do bem leva à perceção, entre as comunidades envolvidas,
de que a inscrição na Lista do Património Mundial foi prejudicial e que o bem já não lhes pertence.

As autoridades locais, por outro lado, lamentam a inexistência, nas recomendações do ICOMOS 4 e
no plano de gestão, de orientações concretas relativamente à gestão e salvaguarda dos valores imateriais
expressos no critério (vi).
A utilização dos princípios da Convenção de 2003 poderia permitir uma melhor gestão do bem com a
participação dos grupos locais, bem como o desenvolvimento de um turismo mais sustentável.

4

O ICOMOS — Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios é o órgão consultivo da Convenção do Património Mundial para os bens
culturais.

5.2. Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita
Karana Philosophy, Indonésia, 2012, Critérios (ii)(iii)(v)(vi) | http://whc.unesco.org/en/list/1194

Figura 2. Paisagem Cultural na Província de Bali: o sistema Subak como manifestação da filosofia Tri Hita Karana
Créditos: © Arabsalam

A Paisagem Cultural de Bali é composta por cinco terraços de arroz e respetivos templos de água, cobrindo uma
área de 19.500 ha. Os templos estão no centro de um sistema de gestão de cooperativa da água proveniente de
canais e barragens, conhecido como subak, que remonta ao século IX. O subak reflecte o conceito filosófico
de Tri Hita Karana, que reúne os reinos do espírito, do mundo humano e da natureza. Esta filosofia nasceu
do intercâmbio cultural entre Bali e a Índia nos últimos 2.000 anos e moldou a paisagem de Bali. O subak é
mencionado em todos os critérios de inscrição e constitui a justificação do critério (vi):
Criterion (vi): Balinese water temples are unique institutions, which for more than a thousand years
have drawn inspiration from several ancient religious traditions, including Saivasiddhanta and Samkhyã
Hinduism, Vajrayana Buddhism and Austronesian cosmology. The ceremonies associated with the
temples and their role in the practical management of water together crystallise the ideas of the Tri Hita
Karana philosophy that promotes the harmonious relationship between the realms of the spirit, the
human world and nature. This conjunction of ideas can be said to be of outstanding significance and
directly manifest in the way the landscape has developed and is managed by local communities within
the subak system.
Entre 2008 e 2012 foi criada legislação para proteger e gerir o bem e foi delineado um plano de gestão
destinado a promover as práticas tradicionais e a desencorajar o desenvolvimento inadequado. Este plano
de gestão foi apresentado como uma boa prática no manual de recursos Managing Cultural World Heritage
(UNESCO & al., 2013: 55-59).
As pressões identificadas no momento de inscrição na Lista do Património Mundial — utilização de
variedades arroz não autóctones, desenvolvimento turístico incontrolado, redução da área florestal, alterações
visuais nas aldeias devido à utilização de materiais não tradicionais — foram novamente levadas à atenção do
Comité em 2014, juntamente com a informação de que o sistema de gestão delineado ainda não se encontrava
implementado. Pesquisas no terreno demonstram que, efetivamente, novas variedades de arroz têm vindo
a ser introduzidas desde os anos 1960, que a própria cultura do arroz tem vindo a ser progressivamente
abandonada em Bali face às novas oportunidades de emprego fora do setor agrícola e que em muitos locais
tem sido encorajado um tipo de turismo pouco sustentável (Lorenzen e Lorenzen, 2005; Krista, 2013).
Neste contexto, um diálogo mais aprofundado com os agricultores e demais partes interessadas deveria
ter sido estabelecido antes da apresentação da candidatura a Património Mundial, por forma a identificar
conjuntamente a melhor forma de gestão do bem, dando a primazia aos seus detentores. Mas o problema
parece ser mais complexo, pois tudo aponta para uma mudança nos modos de vida das populações locais
em resposta a condições socioeconómicas diferentes e novas seduções do mundo contemporâneo. Assim, e
atendendo a que o abandono dos campos e da cultura do arroz alterarão completamente a paisagem pondo em
risco o valor universal excecional do bem, será necessário «apoiar a manutenção das condições necessárias à
reprodução cultural» e ter em conta «a totalidade do sistema como uma entidade viva» (Kirshenblatt-Gimblett
2004a: 53) na delineação e implementação de ações destinadas à proteção e salvaguarda do bem.

5.2. Qhapaq Ñan, Andean Road System, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, 2014,
Critérios (ii)(iii)(iv)(vi) | http://whc.unesco.org/en/list/1459/

Figura 3. O Sistema de Caminhos Andinos de Qhapaq Ñan atravessa seis países e inclui 273 sítios.
Créditos: © Laurent Granier

O caminho andino de Qhapaq Ñan é constituído por uma extensa rede de comunicação, comércio e
defesa construída pelos Incas ao longo de vários séculos, que atravessa florestas tropicais, vales e desertos,
tendo alcançado a sua expansão máxima no século XV, quando se disseminou por toda a Cordilheira dos
Andes. O bem em série inclui 273 sítios dispersos por mais de 6.000 km, em seis países. O critério (vi) remete
para a importância do caminho andino na atualidade, estabelecendo que:
Criterion (vi): The Qhapaq Ñan played an essential role in the organization of space and society in a
wide geographical area along the Andes, where the roads were used as a means to share cultural values

with outstanding intangible significance. The Qhapaq Ñan continues today to provide communities
with a sense of identity and to enable their cultural practices, cultural expressions and traditional skills
to continue to be transmitted from generation to generation. Members of these communities base their
own existence on an Andean cosmovision, which is unique in the World. This cosmovision applies to
all aspects of everyday life. Today, Qhapaq Ñan is directly associated with the intangible values shared
by the communities in the Andean World, such as traditional trade, ritual practices, and the use of
ancient technology, among others, which are living traditions and beliefs essential to the cultural identity
of the communities concerned. The Andean Road System continues to serve its original functions of
integration, communication, exchange and flow of goods and knowledge, and — despite the current
modern trade and social changes — keeps its pertinence and importance throughout the centuries and
its role as a cultural reference which contributes to reinforcing the identity within the Andean world.
Na pré-avaliação da candidatura o ICOMOS considerou que o bem possuía valor universal excecional mas que
o critério (vi) não se encontrava justificado nos 273 sítios que o compõem, opinião que foi contestada pelos
Estados proponentes e levou o Comité a concordar com a inclusão deste critério na decisão de inscrição. Os
seis países que propuseram o bem têm, entre si, 24 manifestações do património cultural imaterial inscritas
nas Listas da Convenção de 2003 e, possivelmente, ampla experiência nas questões relacionadas com valores
imateriais. Muitas comunidades foram envolvidas no processo de candidatura a Património Mundial, tendo
sido realizadas inúmeras ações de sensibilização e de educação.
Importa ainda referir que das onze recomendações do Comité, apenas uma se dirige ao critério (vi),
solicitando aos Estados parte que considerem «Identifying the attributes of each of the Qhapaq Ñan road
segments that sustain the inclusion of criterion (vi) and the implications in terms of management of the
property».
Quanto ao reconhecimento da validade do critério (vi), as Orientações Técnicas estabelecem no §137 que
«a série no seu todo — e não necessariamente nas suas diferentes partes — [deverá] ter um Valor Universal
Excecional», pelo que o VUE do bem relativamente a este critério poderá ficar justificado através de atributos
como as «tradições», «outras formas de património imaterial» ou «espírito e sentimentos» aplicados ao bem no
seu conjunto (OTPM §82). O parágrafo §83 das Orientações Técnicas é esclarecedor, ao referir que «atributos
como espírito e sentimentos não se prestam facilmente a aplicações práticas das condições de autenticidade,
mas nem por isso deixam de ser importantes indicadores do caráter e do espírito do lugar, por exemplo nas
comunidades que mantêm tradições e continuidade cultural», o que se parece aplicar ao caso de Qhapaq Ñan.
Relativamente à gestão do bem, as medidas de salvaguarda previstas na Convenção do Património Cultural
Imaterial parecem poder ser as mais adequadas à salvaguarda dos valores imateriais.
Este episódio poderá demonstrar alguma falta de compreensão das questões intangíveis associadas aos
bens do Património Mundial por parte dos órgãos avaliadores — que, aliás, reconheceram a complexidade da
candidatura e a dificuldade da sua avaliação (ICOMOS 2014) —, mas aponta sobretudo para a necessidade
de se efetuar uma reflexão séria e profunda sobre os valores imateriais do Património Mundial.

6. CONCLUSÃO
Os exemplos acima descritos parecem sustentar a relevância de se encontrar um quadro metodológico
consensual para analisar e avaliar os valores intangíveis do Património Mundial, principalmente no que toca
ao valor universal excecional das tradições vivas a que se refere o critério (vi). Esse quadro existe já no âmbito
da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, podendo eventualmente ser utilizado
vantajosamente no contexto da Convenção do Património Mundial.
É possível que os Estados que já ratificaram a Convenção de 2003 se encontrem mais sensibilizados para
atender aos valores imateriais do património. No entanto, é necessário encontrar os mecanismos formais que
permitam a sua utilização sistemática e reconhecida por todas as partes envolvidas — comunidades e grupos,
Estados parte, Órgãos consultivos, Secretariado da Convenção e Comité do Património Mundial.
Além do critério (vi), as disposições relativas à salvaguarda do património cultural imaterial poderão
eventualmente trazer benefícios à conservação e proteção dos bens do Património Mundial inscritos sob
outros critérios onde se verifique atividade humana. Além das paisagens culturais, os centros históricos,
alguns bens naturais e todos os sítios com habitantes constituem situações em que o valor universal excecional
só poderá ser salvaguardado se, de facto, as populações, perceberem a classificação UNESCO como um fator
positivo e colaborarem de boa vontade e ativamente na salvaguarda de um património de que são os principais
detentores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Appadurai, Arjun. 2002. “Cultural Diversity: A Conceptual Platform. Sustainable diversity: the indivisibility of culture
and Development.” In UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity — a vision — a conceptual framework —
a pool of ideas for implementation — a new paradigm, (org.) Katérina Stenou, Cultural Diversity Series 1, 9-15. Paris:
UNESCO.
Araoz, Gustavo F. 2011. “Preserving heritage places under a new paradigma.” In Journal of Cultural Heritage
Management and Sustainable Development, (Co-eds.) Ana Pereira Roders e Ron van Oers, Vol. 1, Nº 1., pp. 55-60.
Bingley: Emerald Group Publishing.
Cabral, Clara Bertrand. 2011. Património Cultural Imaterial — Convenção da Unesco e seus contextos. Arte &
Comunicação, 98. Lisboa: Edições 70.
Choay, Françoise. 2006 [1982]. A Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70.
Choay, Françoise. 2011. As Questões do Património — Antologia para um Combate. Lisboa: Edições 70.
Desvallés, André. 1998. “A l’origine du mot «patrimoine».” In Patrimoine et Modernité, (org.) Dominique Poulot, 89105. Col. Chemins de la Mémoire, Paris/Montréal: L’Harmattan.
DOPCI. 2014. Diretrizes Operativas para a Aplicação da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural
Imaterial. Paris: UNESCO. Versão portuguesa 2010 (ed.) Direção Geral do Património Cultural.
Galla, Amareswar. 2008. “First Voice in Heritage Conservation.” In International Journal of Intangible Heritage, 3,
9.25. Seul: The National Folk Museum of Korea.
Giraudo, Rachel Faye. 2011. Intangible Heritage and Tourism Development at the Tsodilo World Heritage Site. Tese
de Doutoramento. UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations. Consultado em 2 de novembro de 2014. https://
escholarship.org/uc/item/4f67h6vq.
ICOMOS Austrália. 2013. Carta de Burra. Consultado em de novembro de 2014. http://australia.icomos.org/wp-content/
uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf.

ICOMOS. 2014. Evaluations of Nominations of Cultural and Mixed Properties. Report for the World Heritage
Committee. 38th ordinary session, Doha, June 2014, 320-338. Consultado em 2 de novembro de 2014. http://whc.
unesco.org/archive/2014/whc14-38com-inf8B1-en.pdf.
Jokilehto, Jukka. 2008. The World Heritage List. What is OUV? Defining the Outstanding Universal Value of Cultural
World Heritage Properties. ICOMOS Technical Report. Berlin: hendrik Bäßler verlag.
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 2004. “Intangible Heritage as Metacultural Production.” In Museum International:
Views and Visions of the Intangible, UNESCO 221-222 (56), 52-64, UK: Blackwell Publishing.
Krista, 16 de Janeiro de 2013. Bali’s Subaks and the UNESCO World Heritage Designation. Public Policy Indonesia
2013, MSPP students in Bali, Sumatra, and Java, Winter 2013. Consultado em 2 de novembro de 2014. http://
msppindo2013.wordpress.com/2013/01/16/balis-subaks-and-the-unesco-world-heritage-deaignation/.
Lorenzen, Rachel P. e Lorenzen, Stephan. 2005. “A case study of Balinese irrigation management: institutional dynamics
and challenges.” In 2nd Southeast Asian Water Forum, 29 August — 3 September 2005, Bali, Indonesia. Consultado em
2 de novembro de 2014.
https://www.academia.edu/511958/A_case_study_of_Balinese_irrigation_management_institutional_dynamics_and_
challenges
OTPM. 2013. Orientações Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Mundial. Paris: UNESCO. Versão
portuguesa (ed.) Direção Geral do Património Cultural e Comissão Nacional da UNESCO.
Poulot, Dominique. 1998. “Le patrimoine et les aventures de la modernité.” In Patrimoine et Modernité, (org.)
Dominique Poulot, 7-67. Col. Chemins de la Mémoire, Paris/Montréal: L’Harmattan.
Segadika, Phillip. 2006. “Managing Intangible Heritage at Tsodilo.” In Museum International. 58 (1-2): 31-40 Oxford:
Blackwell Publishing.
Thebe, Phenyo Churchill. 2003. “Intangible Heritage Management: Does Heritage Listing Help?” In Of the Past, for
the Future: Integrating Archaeology and Conservation, Proceedings of the Conservation Theme at the 5th World
Archaeological Congress, Washington, D.C., 22-26 June 2003, 312-321. Los Angeles: Getty Publications.
UNESCO & al. 2013. Managing Cultural World Heritage. World Heritage Resource Manual. Paris: UNESCO.
UNESCO, 2014. Florence Declaration. Consultado em 2 de novembro de 2014.
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230394e.pdf
UNESCO. 2012. Community Development through World Heritage. (eds.) M.-T. Albert, M. Richon, M. J. Viñals e A.
Witcomb, World Heritage Papers 31. Paris: UNESCO.
As seguintes normas internacionais podem ser encontradas em: Lopes, Flávio e Correia, Miguel Brito. 2013. Património
Cultural. Critérios e Normas Internacionais de Proteção. Casal de Cambra: Caleidoscópio.
Conselho da Europa. 2005. “Convenção Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património Cultural para
a Sociedade.” pp. 437-447
ICOMOS. 1964. “Carta de Veneza sobre a Conservação e o Restauro dos Sítios.” pp. 121-126.
ICOMOS. 1976. “Carta sobre o Turismo Cultural.” pp. 387-402.
ICOMOS. 1999a. “Carta Internacional sobre o Turismo Cultural. ” pp. 201-206.
ICOMOS. 1999b. “Carta sobre o património construído vernáculo. “ pp. 341-344.
ICOMOS. 2008a. “Carta sobre a Interpretação e a Apresentação de Sítios Culturais.” pp. 449-456.
ICOMOS. 2008b. “Carta sobre os Itinerários Culturais.” pp. 457-468.
ICOMOS.2011. “Princípios de La Valeta sobre a salvaguarda e gestão das cidades e dos conjuntos urbanos históricos.”
pp. 481-494.
UNESCO & al. 1994 “Documento de Nara sobre a Autenticidade do Património Cultural.” pp. 387-402.
UNESCO. 1972. “Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural.” pp. 159-174.
UNESCO. 2003. “Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial.” pp. 387-402.
UNESCO. 2011. “Recomendação sobre as paisagens urbanas históricas.” pp. 469-480.

CLARA BERTRAND CABRAL, É antropóloga e mestre em ciências antropológicas. Realizou pesquisa nas áreas da
etnografia, etnotecnologia, museologia e património, bem como sobre a Convenção da UNESCO para a Salvaguarda
do Património Cultural Imaterial. Responsável pelo sector da cultura na Comissão Nacional da UNESCO desde 2005.
Publicou artigos científicos e de divulgação e é membro de diversos comités e conselhos científicos. Perita de Portugal
para o património imaterial no Comité do Património Mundial (mandato 2013-2017). Autora do livro Património Cultural
Imaterial. Convenção da UNESCO e seus Contextos (Edições 70, Col. Arte & Comunicação, 2011).

De objetos “empoeirados” a património cultural: os
artefactos, espécimens, arquivos e espaços de ciência dos
antigos liceus portugueses
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RESUMO
Um elevado número de escolas secundárias portuguesas possui colecções científicas que têm sido alvo de
crescente interesse de diversos sectores da comunidade científica e da sociedade em geral. Estas colecções
são elementos centrais para a memória e identidade das instituições que as preservam e concorrem para a
compreensão das características que foram definindo a instrução pública de nível secundário em Portugal
ao longo do tempo. Pela sua especificidade, são evidência da forma como a ciência foi sendo ensinada, assim
como do seu estatuto na escola. Porém, este património é ainda largamente desconhecido e apenas uma parte
muito reduzida se encontra organizada e estudada.
Este artigo tem como objectivo fazer uma breve revisão da situação actual das colecções de história
natural dos antigos liceus portugueses, nomeadamente os tipos de materiais que as constituem, a sua utilização,
relevância e estado de conservação. Reflectir-se-á sobre o seu papel nos dias de hoje e os principais desafios
que se colocam à sua preservação, estudo e interpretação.
PALAVRAS-CHAVE: colecções de história natural; liceus; património científico; património da
educação; história da ciência.

FROM ‘DUSTY’ OBJECTS TO CULTURAL HERITAGE: THE ARTIFACTS, SPECIMENS,
ARCHIVES AND SPACES OF SCIENCE OF PORTUGUESE SECONDARY SCHOOLS
ABSTRACT
In Portugal, secondary schools have important scientific collections that have remained almost untouched for
decades. Interest in their study and preservation has been growing in the scientific community, culture sector
and society at large. These collections are key to the memory and identity of their institutions and contribute
to our understanding of science education. They are evidence of how science was taught through time, as
well as its status in the school system. However, this heritage is still largely unknown and only a minor part
is organized and studied.
This paper aims at briefly reviewing the current situation of natural history collections in Portuguese
secondary schools, as far as constitution, use, relevance and conservation state are concerned. It will also
outline their present role and the main challenges facing their preservation, study and interpretation.

KEYWORDS: natural history collections; secondary schools; scientific heritage; heritage of education;
history of science.

INTRODUÇÃO
As escolas secundárias portuguesas possuem nas suas salas de aula, corredores, arrecadações e sótãos
objectos ‘empoeirados’, nomeadamente artefactos e espécimes, outrora usados no ensino das ciências, que
são ‘património cultural’. Associado aos conceitos de identidade, memória e legado colectivo (Poulot, 1997
e 1998), inicialmente o ‘património cultural’ dizia respeito sobretudo ao património artístico, arqueológico
e arquitectónico. Hoje, este conceito é mais vasto e complexo, incluindo o património natural, industrial,
ferroviário, entre outros. Estes ‘novos patrimónios’ englobam o património da ciência ou património científico,
cuja designação por vezes também abrange, por razões frequentemente políticas, o local onde se encontra —
património universitário, património dos hospitais, património escolar, etc. (Granato e Lourenço, no prelo) 1.
A definição de património científico que subjaz a este artigo é a de Lourenço e Wilson (2013: 746):
“Scientific heritage is the shared collective legacy of the scientific community, in other words what the
scientific community as a whole perceives as its identity, worth being passed on to the next generation of
scientists and to the general public […]. It includes what we know about life, nature and the universe, but also
how we know it. Its media are both material and immaterial. It encompasses artefacts and specimens, but also
laboratories, observatories, landscapes, gardens, collections, savoir faires, research and teaching practices and
ethics, documents and books.”
Apesar da sua inegável importância, o património científico encontra-se numa situação de grande
vulnerabilidade por diversas ordens de razões, entre as quais uma indefinição conceptual, um desenquadramento
legislativo, a volatilidade institucional e falta de visibilidade, para além da sua dispersão geográfica e institucional
(Lourenço, 2010: 109-111). Estes problemas são comuns na generalidade dos países. Em Portugal, o principal
problema é que se desconhece, em larga medida, o património científico que existe, sendo este desconhecimento
o seu maior factor de risco: “O que nunca existiu não pode passar a não existir” (Lourenço, 2009: 47).
O património científico das escolas secundárias portuguesas não escapa a esta vulnerabilidade. Em
particular, o património dos antigos liceus ligado ao ensino das ciências naturais, i.e. da biologia e geologia, é
ainda hoje muito pouco conhecido. Poucas iniciativas de organização e preservação do património das escolas
foram tomadas, e as que o foram apresentam limitações de nível metodológico e terminológico, resultando em
dados não sistematizados e de qualidade desigual. Os vários governos, a partir do final da década de 1980,
intentaram a realização de inventários de colecções 2, mas estes nunca abrangeram a totalidade das escolas
nem tiveram a necessária continuidade. Outras iniciativas procedentes da comunidade científica e museológica
1

2

Granato e Lourenço explicam que, frequentemente, torna-se necessário acrescentar o local ou uma sub-disciplina à designação de
património por razões eminentemente políticas, no sentido de sensibilizar as tutelas para a importância da preservação. Dão como exemplos
o Conselho da Europa que, em 2005, publicou uma recomendação sobre o ‘património universitário’ e a UNESCO, que em 2009 lançou
uma iniciativa de preservação do património da astronomia.
Referimo-nos ao levantamento do património das escolas, coordenado por Maria do Rosário Santos, realizado em 1989, e o levantamento
coordenado por António Nóvoa, em 1996. Os resultados compilados encontram-se na Secretaria Geral do Ministério da Educação e Ciência.
Mais recentemente, o projecto ‘Inventário e Digitalização do Património Museológico da Educação’ pretendeu executar uma política
de identificação, tratamento, conservação e divulgação pública do património histórico da educação. A este propósito consultar http://
edumuseu.sec-geral.mec.pt/, acedido a 24 de Agosto de 2014.

não vieram alterar de forma significativa o estado actual do nosso conhecimento sobre as colecções científicas
escolares 3. Tem faltado, claramente, uma política nacional estratégica para o património científico que permita
aprofundar e continuar as iniciativas já desenvolvidas.
As colecções e gabinetes de história natural 4 tiveram uma influência marcante no ensino liceal português
durante grande parte dos séculos XIX e XX, tendo condicionado as práticas de ensino — tendo também estas
influenciado os espaços dos próprios gabinetes — reflectindo o pensamento científico e pedagógico da época
em questão e contribuindo para a configuração de uma identidade científica e pedagógica próprias.
Este artigo 5 tem como objectivo, de forma breve mas o mais completa possível, descrever e reflectir
sobre o panorama actual das colecções de história natural dos antigos liceus portugueses 6. A análise tem
como ponto de partida um conjunto de visitas de carácter exploratório realizadas entre 2009 e 2014 a escolas
seleccionadas 7. A recolha de dados foi feita a partir da ficha desenvolvida pelo Museu Nacional de História
Natural e da Ciência (MUHNAC) para o levantamento do património científico nacional e para o levantamento
do património cultural da Universidade de Lisboa (UL) (Lourenço e Neto, 2011) 8. Para além da recolha de
dados, as visitas, por serem acompanhadas por professores da área da biologia ou geologia, responsáveis pelo
grupo disciplinar, permitiram obter informações sobre o uso actual destas colecções, bem como a importância
que lhes é atribuída pela comunidade escolar.

AS COLECÇÕES DE HISTÓRIA NATURAL DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS: O PANORAMA
ACTUAL
A situação das colecções de história natural das escolas secundárias portuguesas não difere, em larga medida,
daquela em que se encontra o património científico, lato sensu, tal como é descrito na literatura e noutros
levantamentos semelhantes a nível internacional (e.g. Lourenço, 2010; Lourenço e Wilson, 2013; Granato,
2013). Estas colecções, na sua maioria, encontram-se numa situação de abandono ou reduzidas a um mero
papel decorativo, devido ao declínio do seu uso nas aulas. Um complexo conjunto de razões explica o declínio
de uso, desde a utilização de novas tecnologias audiovisuais à alteração de ênfase curricular de determinados
assuntos e ainda o maior ou menor interesse dos professores, entre outras.

3
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7

8

Algumas dissertações de mestrado (Lopes, 2004; Leal, 2007 e Guerra, 2008) e alguns projectos de investigação (e.g. ‘Baú da Física:
Instrumentos Científicos Antigos no Ensino e Divulgação da Física’, coordenado por Isabel Malaquias (Universidade de Aveiro) e ‘Educação
e Património Cultural: escolas, objectos e práticas’, coordenado por Maria João Mogarro (Universidade de Lisboa)) têm-se debruçado sobre o
tema.
Frequentemente designadas na literatura actual, quer de natureza museológica, quer histórica, de ‘museus escolares’, embora esta designação
seja problemática e a sua discussão esteja fora do âmbito deste texto.
O artigo deriva da tese de doutoramento em História e Filosofia das Ciências de Inês Gomes, intitulada “Os Museus Escolares de História
Natural — Análise histórica e perspectivas de futuro (1836-1975)” (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa).
Em 1975 existiam 70 liceus no continente e ilhas.
Foram visitadas 11 escolas, agrupadas do seguinte modo: i) nove antigos liceus [Escola Secundária de Camões (Lisboa), Escola Secundária
de Pedro Nunes (Lisboa), Escola Secundária de Gil Vicente (Lisboa), Escola Secundária Sá da Bandeira (Santarém), Escola Secundária
Mouzinho da Silveira (Portalegre), Escola Secundária Fernão Mendes Pinto (Almada), Escola Secundária Infanta D. Maria (Coimbra),
Escola Secundária de José Estêvão (Aveiro) e Escola Secundária André de Gouveia (Évora)]; ii) o Colégio Militar (Lisboa) e iii) um colégio
particular de ensino secundário (entretanto extinto) — Colégio Portugália (Lisboa).
A ficha visa a caracterização dos seguintes parâmetros: i) dimensão da colecção, ii) utilização actual, iii) estado do inventário, iv) existência
de documentação associada, v) estado de conservação (e.g. peças incompletas, peças com fungos ou pestes) e condições de armazenamento,
vi) existência de pessoal afecto directamente à colecção e vii) existência de catálogos ou estudos sobre a colecção em causa. Trata-se da
mesma ficha de recolha de dados que o Museu de Astronomia do Rio de Janeiro tem vindo a utilizar para o levantamento do património
científico do Brasil (Granato et al., 2014; Granato e Lourenço, no prelo) Ver, também: Levantamento do Património Histórico, Científico e
Artístico da Universidade de Lisboa, constituído no âmbito das Comemorações dos 100 Anos da Universidade de Lisboa, http://memoria.
ul.pt/index.php/Patrim%C3%B3nio_Hist%C3%B3rico,_Cient%C3%ADfico_e_Art%C3%ADstico_da_Universidade_de_Lisboa, acedido a
2 de Junho de 2014.

A estas razões acrescem outras, já na sua dimensão de património cultural, e que as colecções das escolas
partilham com o património científico em geral, nas universidades, nos laboratórios, centros de investigação,
hospitais académicos, etc. Estas instituições raramente possuem vocação, mecanismos institucionais,
profissionais qualificados ou recursos financeiros específicos para a preservação e acessibilidade do património
da ciência que têm à sua guarda (Lourenço, 2010: 109-111).
No caso particular das escolas secundárias, na sua maior parte, não existem inventários completos
ou catálogos do material. Não existem também estudos sobre as suas colecções. A inexistência de pessoal
devidamente qualificado afecto directamente aos acervos, a falta de tempo dos professores (apesar da frequente
boa vontade) e a falta de conhecimentos são algumas das razões para esta situação. Há, de uma forma geral,
um desconhecimento profundo da importância das colecções científicas e, sobretudo, das práticas adequadas
à sua continuada preservação e acessibilidade. Todavia, há também um genuíno interesse em recuperar
estas colecções, tarefa que em geral tem sido desempenhada por professores mais sensibilizados para esta
questão. Segundo eles, as colecções ainda são pertinentes como material didáctico e também para um melhor
conhecimento da escola, do seu passado e da sua história.
O declínio do uso de colecções de história natural no ensino não se deu nem exclusivamente em Portugal,
nem exclusivamente no ensino secundário. A ‘crise’ das colecções de história natural, agravada sobretudo após a
II Guerra Mundial, foi um fenómeno gradual de décadas, à escala global, com impacto quer na investigação quer
no ensino, e que apenas muito recentemente tem dado sinais de alguma reversibilidade. No ensino secundário,
no campo da biologia, este declínio pode associar-se, entre outros factores, ao movimento de reforma iniciado
nos Estados Unidos pós-1950, que se tornou uma linha orientadora a nível mundial. O currículo preconizado,
o Biological Sciences Curriculum Study (BSCS), secundarizou a taxonomia, valorizando conceitos (ideias) e
não factos (objectos e dados) (Rudolph, 2002: 144) 9. As aulas deveriam essencialmente permitir aos alunos
uma compreensão das práticas dos cientistas, bem como da sua importância. A biologia deveria deixar de
ser uma simples agregação de informação relativa à zoologia, botânica, geologia e mineralogia e os conceitos
globalizantes e integradores da biologia deveriam passar a ser centrais. Desta forma, o uso de colecções
científicas deixava de ser fundamental.
Com efeito, actualmente, o uso de colecções nas aulas é muito reduzido e apenas de carácter ilustrativo
e não experimental, de observação ou comparação. De uma forma mais regular são apenas usadas as
colecções de rochas, minerais e fósseis. Das escolas visitadas no âmbito deste estudo só a Escola Secundária
de José Estêvão, em Aveiro, tem utilizado as suas colecções, integrando-as nos novos conteúdos curriculares,
nomeadamente na área da ecologia 10.
Vicissitudes de âmbito nacional poderão também ter resultado numa maior pressão sobre as colecções dos
antigos liceus em Portugal. Em particular, o aumento da escolaridade obrigatória, para seis anos (1964), nove
anos (1986) e 12 anos (2012), aumentou a necessidade de espaço nas escolas, uma vez que o número de alunos
a frequentar o ensino secundário aumentou 11. No recente Programa de Modernização do Parque Escolar,

9

Nove ideias-chave sustentavam o BSCS: a natureza do inquérito científico; a história intelectual dos conceitos biológicos; a continuidade
genética; a regulação e homeostase; a complementaridade da estrutura e função; o comportamento; a relação entre os organismos e o
ambiente; a diversidade e a evolução.
10 Por exemplo, a associação dos diferentes exemplares de aves existentes no museu da escola a diferentes habitats, a partir das suas
características (e.g. tamanho e forma do bico e/ou das patas, etc.).
11 Decreto-Lei n.º 45810 de 9 de Julho de 1964. Diário da República n.º 160, Série I, de 9 de Julho de 1964; Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro de
1986. Diário da República n.º 237, Série I, de 14 de Outubro de 1986; Lei n.º 85/2009 de 27 de Agosto de 2009. Diário da República n.º166,
Série I, de 27 de Agosto de 2009.

as colecções foram em geral ‘esquecidas’, não existindo nas escolas remodeladas espaços específicos para a
preservação e a acessibilidade das colecções 12. Este é o caso, por exemplo, dos antigos liceus de Santarém,
Portalegre, Infanta D. Maria (Coimbra) e Gil Vicente (Lisboa). As colecções ocupam, maioritariamente, os
espaços livres dos corredores e de alguns armários distribuídos pelas salas de aula. O antigo liceu Pedro
Nunes (Lisboa) tinha um espaço dedicado às suas colecções de história natural; este foi, na intervenção de
modernização, transformado em salas de aula, ficando as colecções em caixotes 13.
De facto, na maioria das escolas as condições de armazenamento das colecções de história natural
colocam em risco a sua preservação e acessibilidade. É frequente encontrar exemplares em espaços exíguos,
guardados em caixotes de cartão em sótãos e armazéns, revelando sinais de deterioração e contaminação por
microorganismos e pestes. Por outro lado, e de uma forma geral, os exemplares não dispõem de documentação
associada, nomeadamente quanto à taxonomia, origem geográfica ou data de colheita. A sua utilização em
estudos científicos poderá, assim, ficar comprometida. As colecções de história natural são um veículo de
informação e dados disponíveis a diferentes áreas do conhecimento: 1) documentam a diversidade do mundo
natural, sendo uma fonte inesgotável de nova investigação e dando resposta a questões de grande relevância
para a sociedade — saúde pública, conservação da natureza, farmacologia, estudo das variações climáticas,
detecção e monitorização da acumulação de contaminantes no ambiente, monitorização da biodiversidade,
selecção de áreas para conservação; 2) são sistemas de referência histórica e epistemológica, dado que em cada
momento a sua organização encapsula processos e práticas científicas dinâmicas; e 3) permitem verificar e
validar observações ou investigações anteriores (e.g. Rocha, 2014; Suarez e Tsutsui, 2004; Alberch, 1993; Miller,
Kress e Samoer, 2004). A sua relevância é directamente proporcional à documentação que se lhe encontra
associada. O estudo de colecções envolve, para além das próprias colecções, um vasto leque de informação
reunida em livros de texto, inventários, legislação escolar, apontamentos de professores, cadernos de alunos,
catálogos de fabricantes, registo de compra, livros de contabilidade, correspondência, anuários, exames, etc.
(Simon-Castel, 2008; Simon, Sánchez e Belmar, 2009: 179). A análise destes documentos, e a comparação que
se estabelece entre as informações que fornecem, permite-nos conferir sentidos ao passado e compreender a
constituição da cultura escolar (Mogarro, 2006: 72), nas suas múltiplas dimensões, mas tal nem sempre é fácil
ou possível. Isto deve-se, por um lado, ao facto da maioria ter sido constituída pela acumulação de objectos
de uso quotidiano e, por outro, pelo facto destas colecções sempre terem sido consideradas material didáctico
corrente — e não acervos museológicos — não havendo, por isso, muitas preocupações com a preservação de
dados e de informações relativas ao uso através do tempo.
Os arquivos históricos dos antigos liceus, potenciais fontes para a documentação das coleções, para
além de importantes recursos per se para a história das instituições e da educação em Portugal, não estão em
geral organizados ou acessíveis, como atestam as escolas visitadas. O arquivo da Escola Secundária de Gil
Vicente, que já esteve organizado, encontra-se agora encaixotado, sem previsão de quando poderá, de novo, ser
tornado acessível. O arquivo da Escola Secundária de Camões está em organização; um conjunto professores
reformados empenham-se diariamente na sua recuperação, catalogação e acessibilidade. Em Portalegre os
12 Com algumas excepções, por exemplo a Escola Secundária Passos Manuel e a Escola Secundária de Camões, ambas em Lisboa. O projeto
desta última, da autoria do arquitecto João Pedro Falcão de Campos, ainda não arrancou, mas inclui um museu e espaços de reservas para
as colecções científicas, incluindo as de história natural. A Escola Secundária Sebastião e Silva (Oeiras) também manteve um laboratório
histórico ‘musealizado’ após a intervenção da Parque Escolar, assim como Escola Secundária de José Estevão (Aveiro), que manteve o
‘museu’.
13 O mesmo não sucedeu com o laboratório de física, que tinha sido organizado por Rómulo de Carvalho, e que foi restaurado e preservado,
juntamente com a importante colecção de instrumentos da Escola.

documentos encontram-se, também, por reorganizar finda a intervenção da Parque Escolar e no Colégio
Portugália, já extinto, o arquivo histórico foi deitado para o lixo em 1991. Das escolas visitadas, apenas Évora
e o Colégio Militar dispõem de arquivos organizados 14. O património documental e arquivístico das escolas
secundárias, assim como as colecções científicas são também património ‘empoeirado’ a carecer de urgente
preservação.
Como notado anteriormente, as colecções de história natural não se encontram totalmente inventariadas
e, quando o estão, o inventário não é de natureza museológica ou patrimonial. Não é, assim, possível saber
com rigor o que existe, em particular no que diz respeito à dimensão quantitativa do património científico
português associado ao ensino da biologia e geologia. No entanto, as visitas realizadas no âmbito deste estudo
permitem, desde já, traçar um quadro qualitativo preliminar.
Do ponto de vista das coleções, as escolas apresentam situações heterogéneas. A tipologia e o número
total de exemplares existentes nas diferentes escolas são muito diversos. À excepção da Escola Secundária
Fernão Mendes Pinto, é possível encontrar uma plêiade de exemplares: animais taxidermizados, conservados
em líquido e a seco, esqueletos, quadros parietais, rochas, minerais, fósseis, herbários, modelos anatómicos,
modelos de sistemas circulatório e nervoso, modelos de plantas, modelos cristalográficos, modelos geológicos,
microscópios e preparações microscópicas.

14 Recentemente, o Colégio Militar contratou mesmo um arquivista para realizar essa tarefa.

Figura 1. Exemplares das colecções de história natural das diversas escolas visitadas (Foto: I. Gomes)

Grande parte deste material foi fabricado no século XIX e início do século XX. Alguns dos modelos
encontrados são provenientes de importantes fabricantes europeus, como as casas Emile Deyrolle, Robert
Brendel ou Louis Auzoux. Os microscópios são também de origens diversas: Reichart, Beck, Leitz Westlar,
Verick, Zeiss. Encontram-se, ainda, materiais de outras épocas, tanto anteriores como posteriores. O primeiro
caso sucede quando os liceus, na instalação ou por acumulação de doações, recebem património mais antigo.
É o caso, por exemplo, do liceu de Santarém, que funcionou inicialmente no Seminário Patriarcal, por sua
vez instalado no local onde desde 1780 funcionavam os antigos Paços Reais, onde já tinha funcionado o
Colégio da Companhia de Jesus até 1621 15. São genealogias de coleções muito complexas, que justificam a
existência hoje de exemplares anteriores ao século XIX — alguns excêntricos ao universo do ensino — e que
carecem de investigação aprofundada. O segundo caso é mais comum. Materiais, por exemplo, provenientes
da Tecnodidáctica, Nucleon, Vallardi ou Paravia encontram-se em muitas escolas. O apetrechamento dos
liceus com colecções de história natural conduziu, em meados do século XX, à emergência de uma indústria
nacional que assegurasse o material indispensável ao ensino, que veio substituir as importações a casas
estrangeiras que ocorreram preferencialmente durante o século XIX e início do século XX.

15 A data de constituição da instituição e até a natureza da instituição dão apenas uma medida aproximada do volume e importância do
património científico que contém. Nada substitui a avaliação in situ e a observação detalhada de objetos e documentação. É sempre de
lembrar os instrumentos dos séculos XVI e XVII ‘descobertos’ por Fernando Bragança Gil na Escola Secundária Patrício Prazeres, em
Lisboa, e hoje depositados no MUHNAC. Nada na história da escola o faria prever à partida (Lourenço, 2010: 107).

Algumas colecções possuem significados históricos, científicos e culturais que ultrapassam largamente a
esfera da escola ou mesmo do país. Destacam-se, entre outros, o herbário de São Tomé e Príncipe da Escola
Secundária de Camões; o herbário oriundo da Universidade de Coimbra, datado do século XIX, hoje na
Escola Secundária de Sá da Bandeira, em Santarém; a colecção de modelos de botânica Brendel do Colégio
Militar, uma das maiores do país; a colecção de conchas com origem na colecção de D. Pedro V e de Frei
Manuel do Cenáculo da Escola Secundária André de Gouveia, em Évora, e os exemplares oitocentistas da
Comissão dos Serviços Geológico, existentes em diversas escolas.
As escolas, apesar de não as usarem com frequência nas aulas, mantêm as colecções nas suas instalações.
São excepção o antigo liceu Passos Manuel e o Colégio Portugália, cujas colecções foram em parte depositadas
no MUNHAC 16. Como se referiu, as colecções encontram-se maioritariamente nos corredores. Entre as escolas
visitadas, no Colégio Militar e nas Escolas Secundárias de Camões, de José Estêvão e André de Gouveia
para além das colecções foi também preservado mobiliário original onde os exemplares eram guardados
encontrando-se as colecções, maioritariamente, num único espaço.
Quanto à Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, acima referida como uma excepção na tipologia
das suas colecções, dispõe sobretudo de microscópios, lupas, estufas, projectores, quadros murais, modelos
cristalográficos, rochas, minerais e fósseis, bem como um máquina de filmes rotativos (BSCS) e respectivos
filmes; não possui animais taxidermizados, esqueletos ou quaisquer outros espécimes naturais ligados ao
estudo da zoologia e botânica. Esta escola foi criada em 1965 como a Secção de Almada do Liceu D. João
de Castro, vindo, em 1972, a dar origem ao autónomo Liceu Nacional de Almada. A tipologia do seu acervo
vai ao encontro da ideia já avançada anteriormente de um decréscimo no interesse destes elementos a partir
do final da década de 1950. Neste contexto, as escolas constituídas nas décadas de 1960 e 1970 já não
teriam sido apetrechadas com colecções de zoologia e botânica. Já as colecções de geologia continuaram a
ser consideradas importantes, sendo de resto as únicas com utilização regular nas aulas actualmente. Esta
hipótese carece, contudo, de mais investigação, nomeadamente através da análise de colecções de outras
escolas constituídas neste período.

NOTAS FINAIS
As escolas secundárias portuguesas possuem um vasto património e no caso da história natural a diversidade
e quantidade das colecções é considerável: animais taxidermizados e conservados em líquido; colecções
osteológicas, herbários; rochas, minerais e fósseis; modelos anatómicos de animais e plantas; modelos
cristalográficos; microscópios e lupas e quadros parietais. Contudo, a situação de vulnerabilidade é comum a
quase todas. A sua preservação tem dependido da sensibilidade e iniciativa individual de alguns professores. A
falta de espaço e de pessoal qualificado para assegurar a conservação e acessibilidade no caso de ‘obsolescência
didáctica’ são as principais razões para a sua degradação. O inventário e documentação das colecções, bem
como a organização dos arquivos a elas associados, encontram-se ainda por fazer.

16 Em depósito e por recolha devido à extinção da instituição, respectivamente.

As colecções de história natural dos antigos liceus são património da escola, património da educação e
património da ciência. A relevância das colecções científicas das escolas, no âmbito da história das ciências
e da educação, e a sua importância patrimonial são significativas. Estas colecções não são meros objectos
‘empoeirados’, tendo significado contemporâneo.
Por um lado, elas constituem-se hoje como peças fundamentais para a memória e identidade das
instituições que as possuem. Um cada vez maior número de escolas secundárias, tanto em Portugal como
no estrangeiro, interessa-se pela sua história e pelo seu património como forma de se legitimarem social e
academicamente.
As colecções científicas das escolas podem, também, ser ainda úteis para o ensino actual, não obstante
parecerem inúteis, uma vez que não são praticamente utilizadas. Como notado, na Escola Secundária de José
Estêvão, o uso de colecções no âmbito do ensino da biodiversidade e dos ecossistemas é uma realidade. As
colecções têm hoje novos sentidos, até como como exemplos de uma natureza cada vez mais escassa e remota
do dia-a-dia dos estudantes.
Por outro lado, estas colecções são relevantes para a investigação em história e, em geral, nas humanidades.
Ajudam ao esclarecimento da forma como o ensino científico de nível secundário se estabeleceu em Portugal
durante o século XIX, assim como dos desenvolvimentos que foi tendo ao longo do século XX. As colecções
científicas das escolas secundárias são evidências materiais da forma como a ciência foi ministrada, assim
como do seu estatuto no seio do ensino, documentando de forma sistemática e coerente a evolução do ensino
científico em Portugal. Também documentam a história das colecções e museus de natureza científica.
Quanto à sua relevância no campo da investigação nas ciências da terra e da vida, bem como áreas afins,
esta parece ser mais difícil, dado que os espécimes não possuem, na sua maioria, dados científicos associados.
Contudo, um vasto corpo de arquivos, ainda por explorar, pode alterar este panorama.
Mesmo reconhecendo a relevância contemporânea deste património, colocam-se ainda múltiplos desafios
no que diz respeito à sua preservação e acessibilidade. Desde logo desafios institucionais, nomeadamente
problemas financeiros, de pessoal qualificado e de espaço. Colocam-se ainda desafios ao estudo destas colecções
no âmbito da história das ciências e da educação. Por um lado, as referências fragmentadas precisam de ser
verificadas e confrontadas com a análise quer das colecções actualmente existentes, quer de fontes manuscritas
e da literatura. Por outro, as escolas não reconhecem importância aos seus acervos documentais históricos,
também eles negligenciados pelo governo. Uns e outros, colecções e documentos, são fundamentais. Sem os
segundos não é possível contextualizar, interpretar e valorizar o primeiro. Há um longo caminho a percorrer
nesta área.
Antes da realização deste estudo, a informação existente sobre as colecções dos antigos liceus era
relativamente escassa e dispersa. Com o presente trabalho apresenta-se uma visão global que constitui uma
base sólida para a definição de uma estratégia de preservação e estudo das colecções das escolas a nível
nacional. Se é verdade que alguns objectos desapareceram, também é verdade que um número significativo
sobreviveu e pode hoje ser estudado, desde que seja preservado e tornado acessível. O grande desafio, agora,
é a sensibilização da comunidade científica, museólogos, professores, legisladores, políticos e a sociedade
portuguesa, em geral, para a preservação e uso científico e cultural destes acervos.
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Palácio de Cristal do Porto (1865) e a Escola MédicoCirúrgica (1906): valorização patrimonial e paradoxos…
SANDRA ABELHA, Universidade de Évora, Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência, Bolseira
de Investigação PEst-OE/HIS/UI0613/2011 (Portugal)

RESUMO
A valorização e protecção patrimonial de edifícios com um valor social e cultural acrescido, na sociedade
portuguesa, é uma preocupação recente. Nesta comunicação pretendemos analisar e comparar dois casos de
gestão de património arquitectónico e respectivos espaços envolventes — Palácio de Cristal do Porto (1865)
e a Escola Médico-Cirúrgica (1906)—, no contexto histórico do século XX português, numa perspectiva
europeia.
PALAVRAS-CHAVE: Palácio de Cristal, Escola Médico-Cirúrgica, Património, Identidade, Cultural.

CRYSTAL PALACE OF PORTO (1865) AND THE MEDICAL-SURGICAL SCHOOL (1906): ASSET
ENHANCEMENT AND PARADOXES...
ABSTRACT
The valuation and asset protection for buildings with a social and cultural value, in Portuguese society, is
a recent concern. In this communication we intend to analyze and compare two cases of managing the
architectural heritage and its surrounding areas — Crystal Palace of Porto (1865) and the Medical-Surgical
School (1906) — in the historical context of twentieth-century Portuguese, from a European perspective.
KEYWORDS: Crystal Palace, Medical-Surgical School, Heritage, Identity, Cultural.

1. INTRODUÇÃO
A presente investigação, intitulada de Palácio de Cristal do Porto (1865) e a Escola Médico-Cirúrgica (1906):
valorização patrimonial e paradoxos vai incidir sobre o itinerário de dois marcos do património cultural
português, para evidenciar duas opções de protecção e valorização patrimoniais, em períodos distintos:

1. O Palácio de Cristal foi construído no antigo campo da Torre da Marca, em Massarelos, com uma
arquitectura em granito, ferro e vidro, tendo como modelo o Palácio de Cristal de Londres com os
jardins anexos (1865).

2. O edifício da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa — situado no Campo de Sant’Ana, foi expressamente
recuperado, uma zona urbana também, degrada mas também, dar uma nova dignidade á ‘‘casa’’ da
Medicina portuguesa na capital do Império colonial (1906).

Dois estudos de caso, dois percursos patrimoniais antagónicos. O Palácio de Cristal construído para
a Exposição Internacional do Porto, em 1865, e destruído em 1951 (Campeonato Mundial de Hóquei em
Patins, em 1952) e o da Escola Médico-Cirúrgica recuperado para receber o XV Congresso Internacional de
Medicina, em Lisboa, em 1906. Estas edificações marcaram parte da construção da identidade da sociedade
portuguesa em Lisboa e no Porto. Porém são dois casos patrimoniais completamente distintos que fizeram
parte da memória do património nacional.
Em termos Europeus, o século XX foi marcado pelo aparecimento de políticas culturais para dar resposta
aos casos de destruição das Guerras, o que muito contribuiu para criar uma mudança de visão sobre o
património das cidades e o planeamento urbanístico. Lembramos os principais documentos de referência: Carta
de Atenas 1931; criação da UNESCO, em 16 de Novembro de 1945; Carta de Veneza 1964; Conferência Geral
da Organização das nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 1972. Um conjunto de documentos
matriciais para regularem e influenciarem a(s) política(s) patrimoniais no mundo a caminho da globalização.
A cronologia de referente realidade portuguesa, no que toca a interligações com as «Cartas Internacionais»
referenciadas é totalmente desfasada desta gramática internacional.
Assim, este work in progress permite-nos questionar diferentes políticas patrimoniais em relação aos
espaços do Porto e Lisboa. Os dois casos obrigam-nos a recentrar nos focos dos processos de valorização
patrimonial vs. preservação e da destruição vs. desvalorização de edifícios marcantes da sociedade portuguesa
em diferentes etapas históricas. Será que podemos imputar ao capital simbólico das Ciências Médicas a causa
salvadora do complexo urbano da Escola Médico Cirúrgica de Lisboa — Faculdade de Medicina — Faculdade
de Ciências Médicas da UNL? Poderá a longa duração de uso especializado e de marcas de identidade científica
ser considerado como uma das melhores estratégias para a patrimonialização em contexto de usos urbanos da
capital do Império? Questões em aberto que gostaríamos de explorar e de reflectir neste estudo.

2. ESCOLA MÉDICO-CIRÚRGICA DE LISBOA: UM CASO DE VALORIZAÇÃO
PATRIMONIAL ASSOCIADA À CIÊNCIA
A construção do edifício da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa no Campo de Sant’na — Lisboa — foi a
resposta encontrada para ultrapassar as antigas instalações degradadas que a Escola ocupava no Hospital de
S. José, desde 1836. No contexto dos novos desafios das ciências médicas e bacteriológicas [Granel, 2013 e
Dias, 2011] Miguel Bombarda, professor da Escola Médico Cirúrgica de Lisboa, está na origem da decisão
de mandar decidido construir um novo edifício de raiz, no epicentro da colina de Sant’Ana. [Doria, 2006 e
SIPA, 2011].

As obras começaram em 1890, no designado Campo de Mártires da Pátria 1 e durante os 15 anos seguintes
outros Institutos 2 a parados que já existiam (Instituto de Medicina Legal em 1879 e o Instituto Oftalmológico
Gama Pinto em 1889), originaram a que mais tarde, esta colina fosse designada Colina da Saúde 3.
As novas instalações começaram desde logo a ser idealizadas como uma forma de ligar todos os Institutos
e Hospitais que já se encontravam no mesmo lugar. Todavia, dado à lentidão das obras, estas arrastaram-se
durante o resto do século XIX [Doria, 2006:4] e os primeiros anos do século XX, originando a que Miguel
Bombarda em 1903, após ficar decidido no Congresso de Madrid que o XV Congresso Internacional de
Medicina se iria realizar em Lisboa em 1906, apenas aceitasse o seu recente cargo de coordenador como
Secretário-Geral com ‘’[…] a condição que o novo edifício da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa estivesse
pronto para acolher o evento […].’’ [Doria, 2006: 1]. É preciso referir-se que este facto só foi possível porque
o crescimento da ciência associada à medicina começava a ser um campo muito fértil dentro da comunidade
nacional e internacional [Garnel, 2013].
O facto de Bombarda ter projectado para 1906 o XV Congresso Internacional de Medicina em Lisboa,
funcionou como um argumento favorável e de grande impacte público e parlamentar
O XV Congresso Internacional de Medicina foi já realizado no novo edifício da Escola Médico-Cirúrgica
de Lisboa em 1906, juntando médicos nacionais e internacionais, tornando-se num marco importante para o
ensino médico em Portugal. Em 1911 a Escola Médico-Cirúrgica passa a designar-se Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa.
Os anos seguintes tornaram o Campo dos Mártires num espaço em que os conjuntos arquitectónicos
ligados à Medicina mais se fizeram notar, originando a que, até aos nossos dias, o ensino médico estivesse
localizado neste lugar. Assim, a antiga Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, actual Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Nova de Lisboa, após a Faculdade de Medicina ter sido passada nos anos 50 para o
Hospital de Santa Maria [SIPA, 2011].

3. PALÁCIO DE CRISTAL: UM CASO DE DESTRUIÇÃO E DESVALORIZAÇÃO
PATRIMONIAL
No fim do século XIX, a cidade do Porto passava por uma transformação a nível populacional e económico,
originando a criação de novos espaços arquitectónicos que fossem capazes de seguir esta dinâmica e de seguirem
as tendências internacionais 4 [Falcão,1999-2000:66]. Este factor já vinha sendo estimulado desde 1865 com
a Exposição Internacional do Porto e com a construção do Palácio de Cristal com uma grande envolvente
ambiental, originando um núcleo urbano representativo da dinâmica industrial e técnica em Portugal. Assim,
durante anos o Palácio de Cristal e o seu jardim 5 foram vistos como um local de grande interesse histórico e
1

2
3

4
5

O campo passou a designar-se de Campos dos Mártires da Pátria [Camarinha e Pereira, 2011] após homenagem ao enforcamento no local de
11 companheiros de Gomes Frei de Andrade no ano de 1817 por suspeita de conspiração contra o Presidente da Junta Governativa o General
Beresford.
O Instituto Bacteriológico de Gama Pestana (1892) e o Instituto Central de Higiene (1899)
Segundo a declaração da ICOMOS-PT [2011], existem outros edifícios de igual valor e que tornam a colina dos Campos dos Mártires na
colina destinada à Saúde: o Hospital Real de Todos os Santos (1492) e o Hospital Real de São José (1775); os edifícios que ocuparam antigos
Conventos: Hospital do Desterro (1857), Hospital de Arroios (1892), Hospital de Santa Marta (1903), Hospital dos Capuchos (1928); e por
fim, os edifícios que foram construídos de raiz o Hospital de D. Estefânia (1877) e o Hospital de Miguel Bombarda (1848).
Segundo Mário Falcão, Portugal estava a seguir a influência dos grandes centro urbanos de Madrid, Barcelona e Paris.
Os jardins do Palácio de Cristal tiveram como modelo os jardins de Kiew, em Londres, tal como o edifícios de ferro e vidro replicava a
novidade de Londre, 1851, Exposição Universal de Londres — A Grande Exposição dos Trabalhos da Indústria de Todas as Nações.

patrimonial [Santos, 1989: 283], fazendo aqui várias Exposições e Congressos esporádicas até culminar com
a Primeira Exposição Colonial Portuguesa, em 1934.
O Palácio de Cristal tornou-se desde logo um símbolo da indústria portuguesa, não só porque foi o
primeiro edifício que estava ligado às transformações internacionais por ser construído tendo o Palácio de
Cristal de Londres [Santos, 1989] como exemplo, mas também, porque reabilitou um vazio urbano, o antigo
campo da Torre da Marca e possibilitou a troca de mercadorias e novas tecnologias através da realização da
primeira Exposição Internacional em 1865, símbolo da indústria e das transformações técnicas em Portugal e
na Europa. Ao longo dos anos, este espaço permite ser utilizado para as mais diversas Exposições e Congressos.
Durante os anos 30 do século XX várias realizações de eventos de cariz nacional e internacional aí
tiveram lugar, envolvendo a parte cultural e social decorrente da prática científica de grandes eventos (como
os congresso e as exposições). A I Exposição Colonial Portuguesa (1934) [NUNES, ABELHA, 2014] veio dar
ao Palácio de Cristal do Porto um novo uso, sendo a partir daqui utilizado para Exposições e Congressos 6.
Porém, em 1951 o Palácio de Cristal é demolido para dar lugar ao Pavilhão dos Desportos (hoje Pavilhão
Rosa Mota), uma estrutura e betão aramado, descaracterizando assim todo o espaço identitário deste núcleo
urbano.
A destruição do edifício e a total descaracterização do espaço pelo arquitecto José Carlos Loureiro e o
engenheiro António Augusto Santos Soares 7 originou a construção de uma memória imaginada.

CONCLUSÃO EM ABERTO…
Neste work in progress podemos constatar que os dois casos representam políticas patrimoniais destintas,
sendo o Palácio de Cristal o que mais sofreu com as transformações ocorridas desde a sua construção até à
data da sua demolição.
É preciso referir, que apesar das duas políticas patrimoniais e culturais distintas, os dois patrimónios
imóveis representam ainda hoje um marco da cultura de Portugal, ambos ligadas à ciência e à técnica. Por
outro lado, também podemos pensar que os dois ainda hoje pertencem à memória colectiva das duas cidades,
como sendo espaços arquitectónicos construídos como uma forma de reinventar um espaço urbano em ruínas
(Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa) e um vazio urbano (Palácio de Cristal no Porto).
O caso da actual Faculdade de Ciência da Universidade Nova de Lisboa, representa, um ainda hoje, um
testemunho da ciência do século XIX em Portugal, de tal maneira que a proposta de extinção dos Hospitais
Civis de Lisboa, é considerado pela ICOMOS — PT ‘’[…] um intolerável acto lesivo da nossa memória colectiva
[…] sem atendes à densidade e riqueza do património cultural e histórico neste contexto, parcialmente já
reconhecido de interesse público […]’’ [ICOMOS — PT. 2011].
O caso do antigo Palácio de Cristal, actual Pavilhão Rosa Mota, já se torna num referente de memória
que só se mantêm vivo graças aos meios de comunicação — como jornais, internet e blogues — associados aos
documentação fotográfica e a Movimentos — como o Movimento da Defesa dos Jardins do Palácio de Cristal —
6

7

Durante a I Exposição Colonial Portuguesa, foram aqui feitos os Congressos de: Congresso de Intercâmbio Comercial com as colónias;
Primeiro Congresso Militar Colonial (Julho); Primeiro Congresso Nacional de Antropologia Colonial (22 a 26 de Setembro); Primeiro
Congresso de Agricultura Colonial (Agosto-Setembro) e o Primeiro Congresso de Ensino colonial na Metrópole (26 a 27 de Setembro)
O arquitecto João Carlos Loureiro nasceu na Covilhã a 2 de Dezembro de 1925 e foi um dos responsáveis pelo projecto do Pavilhão dos
Desportos [Tostões, 2004], actual Pavilhão Rosa Mota, em conjunto com o engenheiro António Augusto Santos Soares.

que possibilitam a existência imaginária de um património que é considerado pela população portuense e
pelos portugueses como um local histórico da «arquitectura do ferro e do vidro». Este núcleo urbano tornouse num local de encontro e de trocas culturais, científicas e sociais da cidade.

FONTES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alves, Manuel Valente [2011]. A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa — Um Olhar Sobre a sua História,
Lisboa: Gradiva
Araújo, Paulo [2005]. ‘’Miguel Bombarda e a Assistência Mental em Portugal’’ in Nunes, Maria de Fátima e Cunha,
Norberto (coord), Imagens da Ciência em Portugal século XVIII — XX. p. 121-147.
A refutação (sobre planos de estudos para a Escola Medico-Cirurgica) [1843]. Lisboa: Typ. De Vicente Jorge de Castro, 25 p.
Bombarda, Miguel [1906]. ‘’A velha e a nova Escola Médico— Cirúrgica’’ in Ilustração Portuguesa, s. 2, nº 4.
Botelho, Luís [1994]. ‘’Congresso Internacional de Medicina’’ in Dicionário da História de Lisboa. dir.de Francisco
Santana. Lisboa: Carlos Quintas & Associados-Consultores, Lda., p. 305
Camarinhas, Catarina; Pereira, Miriam [2011] ’’Proposta para a preservação da Paisagem da Colina de Santana’’ in II
Seminário Hospitalar de Lisboa. Jornadas Europeias do Património ‘’Património e Paisagem Urbana’’, 34 pp.
Costa, Alfredo da [1891-92]. Annuário — Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Lisboa: Imprensa Nacional
Dias, José Pedro Sousa [2011]. ‘’O Instituto Bacteriológico: espaço, instrumentos e memória da medicina laboratorial’’ in
Lourenço, Marta e Neto, Maria João (coord.) Património da Universidade de Lisboa: Ciência e Arte. Lisboa: Tinta-dachina, pp. 137-154
Dória, José Luís. [2006]. O XV Congresso Internacional de Medicina e o Centenário do Edifício da Escola Médico —
Cirúrgica de Lisboa (figuras e factos). História da Medicina. [https://www.ordemdosmedicos.pt/index.php?lop=conteud
o&op=26dd0dbc6e3f4c8043749885523d6a25&id=eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68]
Falcão, Mário [1999-2000]. ‘’O Porto, os planos municipais e o turismo’’ in Revista da Faculdade de Letras —
Geografia, s. I, vol. XV/XVI, Porto, pp. 63-78 [http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1619.pdf]
Garnel, Maria Rito Lino [2013]. ‘’ Da Régia Escola de Cirurgia à Faculdade de Medicina de Lisboa: O Ensino Médico:
1825-1950’’ in Matos, Sérgio Campos; Ó, Jorge Ramos do (coord.), A Universidade de Lisboa, século XIX — XX,
volume II, Lisboa, ppt.
ICOMOS-PT [2011]. Declaração sobre a Preservação e Valorização do Património da Saúde na Colina de Santana,
Lisboa [Janeiro]
Luso, Eduarda; Lourenço, Paulo B.; Almeida, Manuela [2004]. Breve história da teoria da conservação e do restauro.
Número 20, Universidade do Minho: Engenharia Civil.
Martins, F. A. De Oliveira [1976]. Evocação das Origens da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa’’
Monteiro, Jorge Manuel Martins [2012]. A Medicina Contemporânea — um caso emblemático na imprensa médica
portuguesa. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Jornalismo. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa [http://hdl.handle.net/10362/7374]
Nunes, Maria de Fátima; Abelha, Sandra [2014]. ‘’Congressos, Ciência e Colónias — Portugal: 1920-1940’’ in Revista
CEPIHS (Centro de Estudos e Promoção da Investigação História e Social), 4, pp. 237-253
Palácio de Crystal Portuense [1903]. Regulamento e Programa da Exposição Agrícola e de Productos Minerais em 1903
a 1904. Porto: Off. Comercio do Porto
Pedreirinho, Helena Cristina Marques da Silva [2013]. A defesa do património imóvel histórico — artístico no Estado
Novo: a contribuição da legislação para a definição de uma política patrimonial. Dissertação para a obtenção do grau
de Doutor em História. Universidade Lusíada de Lisboa [http://hdl.handle.net/11067/650]
Pina, Madalena Esperança [2010]. Traços da Medicina na Azulejaria de Lisboa. Caleidoscópio: Edição e Artes Gráficas,
167 pp.

Pina, Madalena Esperança; Nunes, Maria de Fátima [2012], XV congresso Internacional de medicina de 1906: viagem e
ciência, Arte e Viagem. (coord. Margarida Acciaiuoli & Ana Duarte Rodrigues), Lisboa. pp. 155-161
Ramos, Tânia Beisl [2011]. ‘’Estado Novo e arquitectura. Redes Sociais e Patrimônio Cultural Moderno em Portugal e no
Brasil’’ in Revista CPA. São Paulo, nº 12, pp. 31-53
Santos, José Coelho dos [1989]. O Palácio de Cristal e a arquitectura do ferro no Porto em meados do séc. XIX. Porto :
Fundação Eng. António de Almeida, 387 p.
Silva, Carlos Henriques Gomes da [2013]. O Estado Novo (1937-1945) e a política de aquisição de acervo do museu
nacional de belas artes. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Museologia e Património. UNIRIO/MAST,
pp. 163
SIPA [2011]. Escola Médico-Cirúrgica/Faculdade de Ciências Médicas [http://www.monumentos.pt/Site/APP_
PagesUser/SIPA.aspx?id=7288] último acesso a: 30 de Outubro dde 2014
Tostões, Ana [2004]. ‘’Construção Moderna: As Grandes Mudanças do século XX’’ in Seminário de História
Económicas, Tecnológica e sociedade, aula nº 5, p. 1-35 [http://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_5_b.pdf]
Vilhena, Henrique de [1937] ‘’A Escola Médica do meu tempo (1898-1904)’’ in Imprensa Médica, nº 4, pp. 49-61

SANDRA ABELHA
Nasceu em Évora em 1992. Licenciou-se em Histórica e Arqueologia vertente Património Cultural e História da Arte no
ano de 2013 na Universidade de Évora. Neste mesmo ano e Instituição, sob a orientação da Professora Doutora Fátima
Nunes, iniciou uma Bolsa de Investigação/FCT no Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência na área da Ciência
e do Património, colaborando também com o Museu Sem Fonteiras (Museum With No Frontiers) subordinado ao tema
‘’Sharing History: 1815 — 2015 Arab World/Europe — A Museum With No Frontiers’’.
Paralelamente iniciou o Mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural no ramo Património
Artístico e História da Arte na Universidade de Évora, sendo prevista a sua conclusão em 2015 sob a orientação das
Professoras Doutoras Fátima Nunes e Ana Cardoso de Matos.

Desporto, Jogos Olímpicos e valorização patrimonial
CARLOS GOMES, Investigador independente (Portugal)

RESUMO
Actividade designada por um vocábulo correspondente a um conceito que muitos utilizam com os sentidos
mais variados mas que poucos conseguem definir, o desporto, na sua expressão moderna, «nasceu no século
XVIII em Inglaterra, no contexto da revolução industrial e de um capitalismo emergente». Propagou-se a
partir daí pelo mundo inteiro, estendendo-se primeiro às colónias britânicas e às sociedades industrializadas
da América do Norte e da Europa Ocidental, já no século XIX.
A crescente adesão das diferentes camadas da população à prática do desporto (com ou sem objectivos
competitivos) tornou-o uma prática generalizada, com potencialidades de afirmação comunitária. Em paralelo,
o desporto viu crescer igualmente a importância do património a que foi dando origem, suscitando nos agentes
ligados à sua prática a necessidade de reunir, preservar e divulgar colecções que representassem a memória
das colectividades, das personalidades, das práticas, das gestualidades, dos valores.
O caso mais antigo de uma estrutura do domínio associativo com fins coleccionísticos é o do Museu
do Clube de Críquete de Marylebone (Londres), criado em 1865 por iniciativa do secretário do clube, de
Robert Allan Fitzgerald. O mesmo século XIX viu desenvolverem-se em vários outros pontos da Europa
projectos museológicos de temática desportiva, uns dedicados a modalidades desportivas específicas, outros
com abrangências mais alargadas: o Museu Nacional da Montanha (Turim, Itália, 1874), o Museu Húngaro do
Desporto (Budapeste, Hungria, 1876), o Museu Suíço do Tiro (Berna, Suíça, 1885), o Museu da Associação
Checa Sokol (Praga, Boémia, 1891), dos quais apenas o último já não existe.
A partir da década de 1970, o impulso criador de museus de desporto levou a que o seu número crescesse
de forma significativa, contando-se hoje pelas centenas, só na Europa.
Em Portugal, o início da prática de valorização cultural do património desportivo remonta à transição do
século XIX para o século XX, quando alguns clubes começaram a reunir colecção de objectos relacionados
com a prática de modalidades desportivas específicas, expondo-as em vitrinas para usufruto dos associados e,
numa segunda fase, disponibilizando-as para visitas de públicos mais alargados.
Nos últimos anos, a prática museológica no domínio do desporto tem revelado certa vitalidade na
subtemática olímpica, com o surgimento e o desenvolvimento de projectos em numerosos países. A presente
comunicação identifica o âmbito das colecções de alguns desses museus, procurando determinar o que neles
se entende por peça e colecção olímpicas e quais os objectivos programáticos a que se subordinam os museus
dessa tipologia.
PALAVRAS-CHAVE: património do desporto; museus de temática desportiva*

SPORTS, OLYMPIC GAMES AND HERITAGE APPRECIATION*
ABSTRACT
Activity designated by a word corresponding to a concept that many use with the most varied meanings but
few can define, Sports, in its modern expression, “was born in the eighteenth century in England in the context
of the industrial revolution and an emerging capitalism”. It spread from there throughout the world, extending
first to the British colonies and to the industrialized societies of North America and Western Europe, already
in the XIX Century.
The increasing participation of different layers of the population in the practice of sport (with or without
competitive objectives) has become a widespread practice with potential for community affirmation. At the
same time, sport has also seen an increase in the importance of the heritage it has originated, raising, within
all agents linked to its practice, the need to collect, preserve and disseminate collections that represent the
memory of communities, personalities, practices, values.
The earliest case of a collaborative association structure is the Marylebone Cricket Club Museum
(London), set up in 1865 under the initiative of Robert Allan Fitzgerald, the club secretary. In the same
century, various sporting-related museological projects were developed in several other parts of Europe, some
dedicated to specific sporting modalities, others with broader scope: the National Mountain Museum (Turin,
Italy, 1874), the Hungarian Museum of Sport (Budapest, Hungary, 1876), the Swiss Museum of Shooting
(Bern, Switzerland, 1885), the Museum of the Czech Sokol Association (Prague, Bohemia, 1891), of which
only the latter no longer exists.
From the 1970s onwards, the creative impulse of sports museums led to a significant increase in the
number of museums, counting today by the hundreds, in Europe alone.
In Portugal, the beginning of the practice of cultural valorization of sports heritage dates back to the
transition from the nineteenth to the twentieth century, when some clubs began to gather a collection of
objects related to the practice of specific sports, exhibiting them in showcases and, later on, making them
available for wider audience visits.
In the last years, the museological practice in the field of sport has revealed a certain vitality in the
Olympic sub-theme, with the emergence and the development of projects in numerous countries. This
communication identifies the scope of the collections of some of these museums, trying to determine
what is meant by Olimpic object and collection, and what are the program objectives which guide these
museums’ activities.*
KEYWORDS: Sports Heritage, Sports Museums*

Sem querer enveredar por especulações imprevidentes sobre o que resultaria de uma sondagem a respeito
da percepção pública do conceito de «desporto», pode, ainda assim, numa abordagem empírica e sensata,
aceitar-se facilmente que muitos são os que usam esse conceito no discurso corrente mas poucos serão os
que conseguem ou se atrevem a tentar defini-lo. Entre o académico e o político-administrativo prevalecem
dois pontos de vista a que estão associadas outras tantas definições de desporto: uma que o encara como
actividade exclusivamente competitiva, regida por normas emanadas de entidades associativas de topo

(PIERRE PARLEBAS, 1981:237); outra que tem dele uma visão mais abrangente, reconhecendo-o tanto na
competição formal como em actividades lúdicas informais.
O desporto, por via do elemento característico que é o jogo, tem origem em práticas ancestrais desenvolvidas
pela humanidade com fins utilitários, evoluindo para actividades lúdicas (no Egipto, por exemplo) ou religiosas
(como na Grécia) até adquirir a expressão moderna nascida com a revolução industrial, irradiando a partir de
Inglaterra, primeiro para as colónias britânicas, depois, já no século XIX, para as sociedades industrializadas
da América do Norte e da Europa Ocidental.
Como tem sido verificado por numerosos estudos levados a cabo nas últimas décadas, sobretudo nos
campos científicos da antropologia e da sociologia, o desporto reflecte o modo de vida dos grupos sociais
que o praticam, ao mesmo tempo que, numa relação de interdependência com as restantes componentes da
estrutura social, participa na evolução e na transformação da sociedade (RAYMOND THOMAS, 1991:3).
Enquanto processo de participação individual ou colectiva, as actividades desportivas deixam marcas visíveis
e invisíveis, as primeiras na forma de objectos e de infra-estruturas utilizados no exercício desportivo, as
segundas enquanto ideias que enformam a concepção do desporto. Umas e outras representam um património
que marca a memória colectiva e que tem vindo a merecer medidas de salvaguarda com vista à sua preservação
como elementos caracterizadores de identidades culturais. Medidas de salvaguarda adoptadas com o intuito
de reunir, preservar e divulgar colecções que representassem os valores e a memória das colectividades e das
personalidades, das práticas e das gestualidades.
Essa necessidade de salvaguarda resulta do reconhecimento da importância que o desporto foi ganhando
pela cada vez maior relevância de que a sua prática se foi revestindo de maneira gradual. Nos mais diversos
campos se constata essa importância:

–– no campo da economia, com a presença do desporto na comunicação e na informação, no turismo,
nas indústrias do vestuário e do calçado, no mundo das apostas (legais e ilegais), no coleccionismo e
evidentemente no próprio negócio do espectáculo desportivo;
–– no campo da política, através da produção legislativa destinada a enquadrar os sistemas desportivos,
a aproveitar a realidade desportiva com fins urbanísticos e de integração social, a usar o desporto
como instrumento diplomático nas relações internacionais;
–– no campo da educação, sinteticamente expresso na adopção pela UNESCO, em 1978, da Carta
Internacional da Educação Física e do Desporto, sublinhando a relevância dessa actividade na
formação da pessoa num todo que compreende as dimensões física e intelectual;
–– no campo das ciências, com o desenvolvimento de investigação em âmbitos como os da motricidade,
da biodinâmica, da medicina, da química, da física e das ciências sociais;
–– no campo das artes, com o desporto a ser tomado pelos artistas como fonte de inspiração na
representação plástica, cénica ou cinematográfica, na literatura, na música ou no design;

–– no campo da filosofia, não apenas pelo surgimento no universo desportivo de um conceito ético
designado pela expressão universalizada de «fair play» mas também na visão do desporto como
propaganda do progresso consagrada por Paul Virilio (PAUL VIRILIO, 2010), ao ver nele (desporto)
representado, primeiro, o desdobramento da corporalidade, traduzido na sequência de espaços
onde se evoluiu da motricidade do próprio corpo à adopção de meios facilitadores da aquisição de
velocidade pelo corpo no desporto — homódromo, hipódromo, velódromo, autódromo, aeródromo
—, e, depois, o desdobramento da personalidade, representado pela transferência da actividade para
o que chama «videódromo» — o desporto metáfora da modernidade, onde o indivíduo «já não é mais
do que a sua imagem instantaneamente retransmitida no mundo inteiro para livre curso da emoção
das multidões» (PAUL VIRILIO, 2010).

Os primeiros exemplos de práticas de valorização cultural do património do desporto foram registados
ainda no século XIX, a começar pelo Museu do Clube de Críquete de Marylebone (Londres), criado em 1865
para coleccionar e expor objectos relacionados com o críquete. À beira de comemorar 150 anos de existência,
o Museu do C.C. Marylebone é hoje, provavelmente, o museu de desporto mais antigo do mundo.
Ainda antes do século XX surgiram em vários pontos da Europa outros projectos museológicos de
temática desportiva, uns dedicados a modalidades desportivas específicas, outros com abrangências mais
alargadas: o Museu Nacional da Montanha (Turim, Itália, 1874), o Museu Húngaro do Desporto (Budapeste,
Hungria, 1876), o Museu Suíço do Tiro (Berna, Suíça, 1885), o Museu da Associação Checa Sokol (Praga,
Boémia, 1891).
No dizer do director do Museu Nacional do Desporto de França, Patrick Porte, estes museus começaram
por revelar colecções de troféus e algumas obras de arte nas «club houses», apenas para os sócios, abrindo-se
mais tarde aos adeptos não associados em espaços menos reservados, até chegarem ao presente como pontos
de atracção turística (PATRICK PORTE, 2006:9).
Mas o final do século XIX iria trazer também aquele que é o ponto culminante do desporto de
competição dos nossos tempos, os Jogos Olímpicos, que têm constituído nas últimas décadas o espaço de
encontro quadrienal da elite desportiva mundial, sendo herdeiros da antiga tradição grega que encontrou na
celebração de jogos atléticos a forma de prestar culto aos deuses e um factor de união pan-helénica. Os Jogos
Olímpicos da antiguidade eram celebrados de quatro em quatro anos no vale sagrado de Olímpia e tiveram
uma vitalidade de aproximadamente 1200 anos, com edições historicamente documentadas entre 776 a.C. e
385 da nossa era.
Fundador dos Jogos Olímpicos modernos, pelo menos no sentido em que, com a criação de um comité
internacional, em 1894, deu origem a uma estrutura permanente capaz de manter um projecto que outros
antes dele tinham tentado implementar mas nunca passando de escalas locais ou nacionais e com sucesso
quase sempre muito limitado, Pierre de Coubertin deu o impulso necessário a que em 1915 surgisse o que
viria a ser o Museu Olímpico. De início localizado numa parte do Casino de Montbenon, em Lausana, onde
o Comité Olímpico Internacional montara sede, o museu não era mais do que uma exposição permanente
de peças oferecidas ao presidente do comité. A exposição pretendia-se permanente mas era regularmente
acrescentada, graças às novas doações e às aquisições que iam enriquecendo a colecção que lhe estava na
base. Ali permaneceu durante sete anos, acompanhando em 1922 a transferência do COI para a Villa Mon-

Repos, noutra parte da cidade, onde iria ficar até 1968, ano em que o COI, voltou a mudar de instalações,
desta vez para o Château de Vidy, junto ao Lago Léman, no extremo ocidental da cidade. O museu foi
encerrado em 1970, para renovação, voltando a abrir apenas em 1982, por empenho do novo presidente Juan
Antonio Samaranch, que o fez instalar pela primeira vez em edifício próprio numa artéria do centro da cidade,
a Avenida Louis Ruchonnet.
Dessa renovação resultou o que poderia já considerar-se um verdadeiro museu, dotado de um programa
museológico que ia além de simplesmente expor algumas peças, um ou outro diorama e cartazes. Mas se
a semente que foi germinando de 1915 a 1968, em Montbenon, Mon-Repos e Vidy, ainda não podia com
propriedade ser designada por Museu Olímpico, que viria a surgir na década de 1980, então terá de considerarse que o primeiro museu de temática olímpica surgiu em 1964, na própria cidade que tinha sido o berço do
olimpismo na antiguidade, Olímpia, na Grécia. Chamava-se Museu dos Jogos Olímpicos Modernos e poderia
dizer-se ter sido o precursor de outros projectos de igual tema que se lhe seguiram em várias cidades do
mundo. São hoje muitas dezenas os museus olímpicos, espalhados pelos cinco continentes, estando 22 deles
congregados na Rede dos Museus Olímpicos, criada pelo Museu Olímpico de Lausana.
Concretizando diferentes programas museológicos, assentes no estabelecimento de distintas vocações
e missões, cada um dos museus de temática olímpica pretende hoje corporizar a memória antiga e moderna
dos Jogos Olímpicos e dos valores éticos que lhe estão associados. Mas neste ponto cabe fazer uma pergunta:
como definem esses museus o objecto olímpico e a colecção olímpica?
Para tentar responder a esta questão podemos considerar dois casos 1: o do Museu Olímpico de Lausana,
tutelado pelo Comité Olímpico Internacional, e o do Museu Olímpico e do Desporto Juan Antonio Samaranch,
de Barcelona, tutelado pela Fundação Barcelona Olímpica.
O Museu Olímpico de Lausana pretende preservar a memória e contar a história do olimpismo
na antiguidade e nos tempos modernos. Para tal, criou uma colecção que vai sendo enriquecia quase
quotidianamente, permitindo-lhe apresentar uma exposição actualizada à mesma cadência a que vão tendo lugar
novas edições dos Jogos Olímpicos. O projecto do Museu Olímpico de Lausana serve o propósito do Comité
Olímpico Internacional de usar os museus como forma de divulgação dos valores associados ao olimpismo
(excelência, amizade e respeito). Para aí apontou o apelo lançado por Juan Antonio Samaranch no início do
mandato de presidente do COI, entretanto convertido em regra inscrita na Carta Olímpica, estabelecendo a
criação de museus como uma das funções dos comités olímpicos nacionais (CARTA OLÍMPICA, 2013).
No caso do Museu Olímpico de Lausana, o olimpismo é a única área temática desenvolvida. Neste
museu, uma peça olímpica é qualquer objecto que mantenha uma relação directa com os Jogos Olímpicos
da antiguidade ou da modernidade. Podem ser objectos do classicismo grego que tenham sobrevivido em
colecções particulares ou tenham sido redescobertas pela arqueologia; podem ser objectos do nosso tempo
que tenham sido utilizados em quaisquer edições dos Jogos Olímpicos modernos por membros das delegações
ou dos comités organizadores; podem ser objectos relacionados com iniciativas olímpicas que não os Jogos
propriamente ditos — sessões, reuniões, congressos...; podem ser peças provenientes de espólios de dirigentes
olímpicos e que de algum modo documentem a acção dessas pessoas.

1

Excepto quando indicado de outra forma, as informações apresentadas nos parágrafos seguintes sobre o Museu Olímpico de Lausana e o
Museu Olímpico e do Desporto de Barcelona foram obtidas em entrevistas a membros das equipas de museólogos desses museus no âmbito
da investigação com vista à elaboração pelo autor de um projecto para conclusão do mestrado em Museologia na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Diferente é o caso do museu de Barcelona, criado na sequência dos Jogos Olímpicos de Barcelona,
de 1992, e que estabeleceu como missão salvaguardar o património resultante desses Jogos. Neste museu
admite-se como peça olímpica qualquer objecto que mantenha relação directa com os Jogos de Verão de 1992.
Podem ser fatos ou dispositivos utilizados nas cerimónias de abertura e encerramento dos Jogos; podem ser
equipamentos utilizados pelos atletas ou por outros elementos das diferentes delegações, do comité organizador
ou dos voluntários; podem ser registos de som e imagem de actividades (desportivas ou não) integradas no
programa dos Jogos; podem ser materiais impressos. A única condição é tratar-se de peças que tenham de
facto sido usadas nos Jogos Olímpicos de Barcelona ou que os representem.
No caso do Museu Olímpico e do Desporto de Barcelona, o olimpismo é uma das duas áreas temáticas
desenvolvidas (a outra, como se depreende do nome da instituição, é o desporto na sua abordagem geral). Não
deixando de reconhecer o carácter olímpico de outros objectos (pertinentes para outros museus, com outras
vocações), o Museu Olímpico e do Desporto Juan Antonio Samaranch admite na sua colecção, em princípio,
apenas peças relacionadas exclusivamente com os Jogos de Verão de 1992. A definição do conceito de peça
olímpica é delimitada pela abrangência temporal do museu. Quaisquer outras peças são impertinentes para
o efeito. Não são, por isso, peças olímpicas — «olímpicas» no sentido restrito em que este museu encara o
conceito: o olimpismo de Barcelona-92.
Mas se estes dois museus se distinguem pela missão que elegeram, um aspecto há que lhes é comum
(assim como à generalidade dos demais museus olímpicos): a exposição faz o enaltecimento dos factos, das
personalidades, das instituições e dos valores olímpicos, através de um discurso que tem em vista prestigiar
socialmente a entidade tutelar e o movimento em que se inscreve, o movimento olímpico; no entanto, trata por
vezes apenas pela rama alguns dos temas nefastos do desporto e do olimpismo que o mundo está habituado a
ver mencionados no universo mediático — a dopagem, os resultados combinados, o suborno e outras formas de
batota, a violência física entre desportistas e entre adeptos, a violência verbal entre diferentes agentes envolvidos
na prática e na organização do desporto; as tomadas públicas de posição de responsáveis pelo desporto e pelo
olimpismo em matérias sensíveis e que relevam de ideologias incompatíveis com a solidariedade, a igualdade,
a tolerância, valores universais tão importantes como os já mencionados excelência, amizade e respeito.
Eis então um desafio em forma de questão: para além de saber o que patrimonializar (colecções) e para
quê patrimonializar (programas), como poderá representar-se esses temas nos museus (sobretudo nos de
temática desportiva ou olímpica)?
Da capacidade de responder a esta pergunta pode depender também a sustentabilidade dos museus
olímpicos e do desporto, tendo em vista uma representação que não poderá deixar de parte as comunidades
constituídas à volta do desporto e do olimpismo — os atletas em actividade, os antigos atletas, outros membros
das missões olímpicas, dirigentes olímpicos, estudiosos do fenómeno olímpico, coleccionadores, familiares
dos desportistas.
Tendo em conta a valorização concedida aos princípios éticos que enuncia como norteadores da sua
acção, o movimento olímpico tem nos museus olímpicos um instrumento de divulgação desses princípios de
referência. Eles são, porventura, uma forma de ajudar a conferir sustentabilidade aos processos e aos projectos
de patrimonialização e de valorização cultural do património associado ao desporto e, em particular, ao
olimpismo e aos Jogos Olímpicos. Sendo certo que a preservação da memória olímpica e a valorização do
património que lhe está associado se faz através de colecções de bens materiais e da salvaguarda do imaterial.
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Os Moinhos ditos Holandeses na Ilha do Faial — Relações
entre a memória e a salvaguarda do património
ÁGATA BIGA, IHA/FCSH/UNL (Portugal)

RESUMO
Os moinhos do Faial constituem um património ligado à memória da colonização da ilha, que incluiu
colonizadores da Flandres. Para além do moinho de tipo dito holandês, existem também na ilha moinhos de
tradição portuguesa e exemplares resultantes da fusão dos dois tipos.
Em 1989 a então Secretaria Regional de Turismo e Ambiente inventariou 39 moinhos no Faial, dos quais
11 foram classificados como Imóvel de Interesse Público em 1996. Em finais de 2010, a Junta de Freguesia do
Salão deu início à recuperação do Moinho da Chã, processo terminado em Abril de 2014. No início de 2011,
a Junta de Freguesia das Angústias deu início à reabilitação do Moinho do Pasteleiro, processo actualmente
em curso. Contudo, a maioria deste património encontra-se ao abandono. Simultaneamente, a memória da
colonização está afastada da realidade da população. A natureza rural deste património, considerando o
actual abandono do mundo rural, será uma das causas para a sua desactivação. Trata-se de um património
que pertence ao passado e cuja salvaguarda terá de passar pela reintegração no presente.
Este artigo aborda as relações entre a preservação da memória e a salvaguarda do património, e espera
contribuir para o interesse pela reabilitação dos moinhos do Faial.
PALAVRAS-CHAVE: Moinhos, Faial, Reabilitação, Património, Memória.

THE SAID DUTCH WINDMILLS IN FAIAL ISLAND — RELATIONS BETWEEN MEMORY AND
HERITAGE SAFEGUARD
ABSTRACT
The windmills of Faial constitute a heritage connected to the memory of the island’s colonization, which
included Flemish settlers. In addition to the said Dutch type mill, on the island there are also Portuguese
traditional mills and mills resulting from a merger of the two types.
In 1989 the Regional Secretariat of Tourism and Environment inventoried 39 windmills in Faial, 11 of
which were classified in 1996 as Building of Public Interest. By the end of 2010, the Parish of Salão initiated
the recovery of Moinho da Chã (Mill), process concluded in April 2014. In the beginning of 2011, the Parish of
Angústias initiated the rehabilitation of Moinho do Pasteleiro (Mill), process presently ongoing. Nevertheless,
this heritage is mostly abandoned. Simultaneously, the memory of colonization is far from the reality of the
population. The rural nature of this heritage, considering the current abandonment of rural areas, may be
one of the causes for its deactivation. Being a heritage that belongs to the past, its safeguard requires its
reintegration into the present.

This article discusses the relationships between the preservation of memory and the safeguarding of
heritage, and hopes to contribute to the interest in the rehabilitation of the windmills of Faial.
KEYWORDS: Windmills, Faial, Rehabilitation, Heritage, Memory.

INTRODUÇÃO
Os Moinhos de Vento na ilha do Faial constituem um património ligado à memória da colonização da ilha. No
século XVI foi enviado, da Flandres para as diversas ilhas do arquipélago, grande número de colonizadores que
deixaram o seu contributo nas tradições e nos costumes locais, contributo no qual se insere o moinho de tipo dito
holandês, existindo também na ilha moinhos de tradição portuguesa e ainda exemplares resultantes da fusão dos
dois tipos. Na sua maioria, este património encontra-se actualmente ao abandono. Simultaneamente, a memória
da colonização está afastada da realidade da população. A natureza rural deste património, considerando o actual
abandono do mundo rural, será uma das causas para a sua desactivação. Trata-se de um património que pertence ao
passado e cuja salvaguarda terá de passar pela reintegração no presente. Após a inventariação e a classificação dos
moinhos de Faial, processo importante porque para defender o património é essencial, em primeiro lugar, conhecêlo, torna-se actualmente necessário encontrar uma reutilização para os moinhos que assegure a sua preservação.
Dos 39 moinhos inventariados no Faial pela então Secretaria Regional de Turismo e Ambiente em
1989, 11 foram classificados como Imóvel de Interesse Público sete anos depois, pela Resolução 234/96, de 3
Outubro. Em 1999, o Inventário do Património Imóvel dos Açores referia 14 moinhos, nos quais se incluíam
9 dos 11 classificados. E, em 2010, em trabalho de projecto de mestrado em património artístico, Sónia
Domingos inventariou 16 moinhos no Faial e apresentou uma proposta de reutilização genérica na qual os
moinhos são abordados como um conjunto patrimonial. É importante ressalvar que, desses 16, 10 se incluem
no grupo de moinhos classificados como Imóvel de Interesse Público. Daqui se pode inferir a importância da
classificação para a sobrevivência deste património.
A reutilização do património rural/património utilitário pré-industrial é um processo extremamente
difícil e complexo; e encontrar uma nova função para os moinhos não é simples, visto estes serem de pequenas
dimensões. As funções mais comuns são a reutilização cultural/não comercial; a musealização; o património
per se; a manutenção da utilização inicial de forma tradicional, quando o engenho existe; ou ainda a reutilização
comercial, por exemplo adaptando este património para turismo rural, ou tornando-o o “rosto” de uma
rede de produtos locais/regionais, como mel, próteas, vinho, queijo, etc., simultaneamente organizando uma
associação de produtores e de “amigos dos moinhos” 1.
Os moinhos como património edificado têm valor, ou importância cultural, arquitectónica e estética,
histórica e social, simbólica e imaterial, paisagística e territorial, técnica e tecnológica e ainda imaterial, tudo
razões para a sua salvaguarda. Apenas pela conjugação das três vertentes de integração, sustentabilidade e
funcionalidade se poderá alcançar a reutilização eficaz deste património, ou seja, que garanta efectivamente
a sua protecção e conservação a longo prazo. Porque, afinal, o património são as pessoas, e se a salvaguarda
do património faz sentido é, em última análise, para servir as pessoas.
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A criação de uma Associação de Amigos dos Moinhos dos Açores é uma sugestão do Dr. Álvaro Laborinho Lúcio, feita em 4 de Março de
2005, no Faial, segundo Carlos Lobão, Na rota das ilhas..., pp. 13-14.

Este artigo aborda as relações entre a preservação da memória e a salvaguarda do património. O texto
agora apresentado foi elaborado com base num trabalho apresentado em 2009 no contexto da unidade
curricular “Memórias e Identidades”, da componente lectiva do Mestrado em Estudos do Património que
concluí em 2010. A recente inauguração, em Abril de 2014, da recuperação do Moinho da Chã — ou Moinho
da Canada do Sousa, como está inventariado no Inventário do Património Imóvel dos Açores —, no Salão, e
requalificação da sua área envolvente, associada ao processo de reabilitação e transformação do Moinho do
Pasteleiro, nas Angústias, em posto de turismo e requalificação da respectiva área envolvente, actualmente
em curso, levaram-me a debruçar-me novamente sobre este tema. Tendo revisto e actualizado a informação
inicial, espero que o presente artigo contribua para o interesse pela reabilitação dos moinhos do Faial.

1. Enquadramento histórico
É na carta do cartógrafo catalano-maiorquino Gabriel de Valseca, de 1439, que os Açores aparecem pela
primeira vez representados na sua orientação e localização correctas, atribuindo-se aí o descobrimento
português dos Açores a um piloto de nome Diogo de Silves, ou Sines, ou Sunis, no ano de 1427. Em 1433, o
Infante D. Henrique recebeu autorização do rei D. Duarte para mandar povoar os Açores, mas só em 1439
iria a colonização começar de forma sistemática. Para além dos colonos portugueses, no povoamento dos
Açores teve parte importante um grande número de colonos oriundos da Flandres, região muito urbanizada
e desenvolvida no século XV, mas que estava a sofrer os efeitos da Guerra dos Cem Anos, vivendo a sua
sociedade condições favoráveis à emigração. A casa real portuguesa teve, desde o início da dinastia, uma
forte ligação com a casa de Borgonha. O Regente D. Pedro mantinha uma relação estreita com a sua irmã
D. Isabel, casada com Filipe o Bom, cuja família detinha o Ducado de Borgonha e o Condado da Flandres
desde 1348. Para além de um intenso intercâmbio comercial entre Portugal e a Flandres desde o séc. XIII, os
laços familiares entre as duas casas tiveram influência no envio dos muitos colonos flamengos para os Açores,
alguns deles fidalgos próximos de D. Isabel. Em 1468, dois anos após ter sido autorizado a povoar a ilha do
Faial, um destes fidalgos, Josse Van Huertere (ou Hurtere) foi nomeado capitão-donatário do Faial e do Pico,
embora já se encontrassem colonos no Faial à data da sua chegada, vindos da Terceira. Van Huertere fixou-se
no vale dos Flamengos, mantendo dois grupos de colonos perto do mar, um na baía de Porto Pim e outro na
Conceição. A cidade da Horta cresceu entre estes dois pontos iniciais de povoamento.
O número de colonos flamengos nos Açores foi de tal modo significativo que até ao século XVII o
arquipélago era conhecido como Ilhas Flamengas 2, surgindo o Faial e o Pico por vezes na cartografia como
Nova Flandres. No entanto, no século XVII a população flamenga já tinha sido absorvida pela população
portuguesa, através de casamentos e, devido ao ensino do português nas ilhas, por Franciscanos e Jesuítas,
desde o final do século XV, a língua flamenga deixara de ter uma presença significativa.
A posição geográfica dos Açores assegurou o papel destas ilhas como importante escala das navegações
do Atlântico desde os Descobrimentos, garantindo trabalho à ilha do Faial (servida pelo porto da Horta)
ao longo dos séculos, fosse pela actividade comercial, pela reparação de navios, pela baleação, pela rede
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internacional de cabos submarinos, ou pela escala, entre as duas guerras mundiais, entre a Europa e a América,
de carreiras regulares de hidroaviões e zepelins de diferentes nacionalidades. No entanto, no Faial, a maioria
da população sempre viveu da agricultura. Factores como a instabilidade climática, os sismos e a actividade
vulcânica geraram diversas crises agrícolas que, ampliadas pelo isolamento geográfico, originaram várias
situações graves de fome, propícias à emigração de grandes números de pessoas, principalmente a partir da
segunda metade do séc. XIX. Com as dificuldades do pós-Guerra, bem como, em 1957/58, com a crise sísmica
do Vulcão dos Capelinhos, muitas famílias emigraram e a população decresceu em toda a ilha. Seguiu-se o
progressivo abandono do mundo rural, fenómeno visível em todo o arquipélago a partir dos anos 1970.
A partir da Autonomia o Faial conheceu o desenvolvimento do turismo, do iatismo e da investigação
científica ligada ao mar, assistindo-se a um afastamento cada vez maior da população das actividades agrícolas.
De acordo com a historiografia açoriana, apesar de existirem diversos estudos sobre a questão da origem
dos moinhos da Região, a existência de moinhos de vento nos Açores não é comprovada antes do séc. XVII,
surgindo com maior incremento no séc. XIX 3. De acordo com esta tese, onde não havia água para moinhos
de água, recorria-se a «atafonas ou noutros casos às mós de braços, sistemas mais dolorosos e com menos
aproveitamento» 4. No seu estudo, Luís Bettencourt considera ser «(...) importante salientar que a presença
de flamengos nos Açores teve como grande influência, entre outras, nomeadamente o cultivo e moagem de
plantas tintureiras como o Pastel e a Urzela, sendo a transformação das mesmas laborada sobretudo em
atafonas (moinhos de tracção animal), o que de alguma forma os aproxima da presente temática, embora num
enquadramento temporal aparentemente muito distante» 5.
Por diversas razões, como o facto de no Faial não existir uma única ribeira cujo fluxo permitisse
a utilização constante de um moinho de água (existindo apenas alguns moinhos de água na Ribeira da
Conceição, construídos para funcionar em períodos de enchente 6) mas o vento ser uma constante ao longo
do ano, considerando ainda a população do Faial 7, a somar ao movimento do porto, com navios a necessitar
de abastecer víveres, é de estranhar que esta tecnologia, conhecida em Portugal na época do povoamento dos
Açores 8, bem como na Flandres, não fosse aplicada no Faial.
Apesar da inexistência de comprovação histórica que ligue o povoamento flamengo dos Açores ao
aparecimento de moinhos de vento nas ilhas, as semelhanças formais e funcionais existem. Na obra Moinhos
Flamengos nos Açores, Manuel Cid comparou todos os elementos — estéticos, funcionais, exteriores e
interiores — dos moinhos de tipo dito holandês da Região com os moinhos da Holanda, através do qual
concluiu existir uma identidade quase perfeita entre eles, numa unidade de concepções que não encontrou
entre os moinhos açorianos e os do continente português. Segundo o autor, «A presença deste património
arquitectónico constitui (...) uma representação bem definida da vida e acções dos flamengos na Região dos
Açores e, consequentemente, da própria história açoriana» 9.
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2.
Actualmente quase não sobrevivem, no Faial, memórias da comunidade flamenga que contribuiu para a
colonização da ilha, à excepção de alguns topónimos, como a freguesia dos Flamengos (a única freguesia
interior da ilha) e a sua Ribeira dos Flamengos, o monte da Espalamaca (nome que teria derivado de uma
palavra flamenga); nos Cedros, o Cabeço do Arrinquim ou Arnequim (de Jannequim); o Pasteleiro, local onde
se plantava o pastel, planta tintureira trazida da Flandres na altura do povoamento e que se exportava também
para a Flandres; Porto Pim (porto de abrigo); e ainda o próprio nome da cidade, Horta, hipoteticamente
derivado da alteração fonética do nome do primeiro capitão-donatário do Faial, Van Huertere. Excepção
também para alguns apelidos familiares, como Armãos/Armas (Arman/Herman); Arnequim (Jannequim);
Bruges (van der Berge); Brum (van der Bruyn); Bulcão (Bulscam/p); Corte (Korte); Dulmo (van Olm/en);
Dutra/Utra/Horta (van Huerter/e/van Hurter); Goulart (van Govaert); Grota (Groot); Leme/s (Lem); da Rosa
(van de Roos/e/n); Silveira (van der Haagen, que significa bosque); Terra (van Aertrijcke/van Aard/Aerts).

3. Moinhos de vento no Faial
Existem os seguintes exemplos de moinhos na toponímia faialense: a Canada do Moinho, na Freguesia das
Angústias; a Rua dos Moinhos, na Freguesia da Praia do Almoxarife; e ainda a Lomba dos Moinhos, na
Freguesia das Conceição.
Nos Açores, o processo oficial de reconhecimento e protecção dos moinhos começou em 1983, com
o Decreto Legislativo Regional n.º 12/83/A, de 12 de Abril, diploma elaborado com o fim de proteger os
moinhos de vento e de água da RAA, em que se reconhece a necessidade de os inventariar e classificar.
Esse trabalho foi realizado pela então Secretaria Regional de Turismo e Ambiente, nas ilhas do Faial (com
pelo menos 39 moinhos inventariados), Pico, Corvo, Terceira, em 1989, e em 1990, em São Jorge. Como
consequência desse trabalho classificam-se na RAA, em 1996, 58 moinhos como Imóveis de Interesse
Público (IIP), com a Resolução 234/96, de 3 Outubro; destes 58, 11 são do Faial, o total de moinhos
classificados até hoje. A classificação de moinhos na RAA continuou em 1997, com mais 2 moinhos; em
1998, com mais 5 moinhos; em 2000, com mais 6 moinhos; e em 2001, com mais 1 moinho. O processo
terminou aparentemente em 2004, com a listagem dos bens imóveis classificados da RAA, na Resolução
126//2004, de 9 de Setembro. Hoje, 31 anos depois de iniciado o processo, este é um património em risco
de desaparecer.
Em 1999, o Inventário do Património Imóvel dos Açores inventariou 12 entradas referentes a 15 moinhos
no Faial, dos 39 conhecidos em 1989. Em 2005, Carlos Lobão referia 45 moinhos no Faial 10, dos quais 6
em bom estado, 2 em estado razoável, 5 em mau estado, 30 ruína e 2 destroços. Em 2009, em levantamento
encomendado pela Vereação da Cultura da Câmara Municipal da Horta, foram incluídos os 15 moinhos
listados no Inventário do Património Imóvel dos Açores, e mais um, na Lombega, Castelo Branco, classificado
em 96, apesar de à data já se encontrar em destroços. Sónia Domingos, em trabalho de projecto de mestrado
defendido em 2010, inventaria os mesmos 16 moinhos na ilha, considerando 5 em ruína, 4 em mau estado,
3 em estado razoável, 2 em bom e 2 em muito bom estado 11 (pp. 24-27). É importante referir que neste total
10 Carlos Lobão, op. cit., pp. 26 ss.
11 Sónia Domingos, Moinhos de Vento da Ilha do Faial..., pp. 24-27.

de 16 se incluem os 11 moinhos classificados em 1996, dos 39 referenciados em 1989. Daqui se pode inferir
a importância da classificação para a sobrevivência deste património.
Dos diversos tipos de moinhos 12, nos Açores existem moinhos de vento, de água e mecânicos. No Faial
só existem moinhos de vento, que podem ser de 2 tipos: moinhos fixos de pedra (MFP) ou de torre com cúpula
giratória — moinhos de torre, sendo o MFP tipo Faial, do género dito holandês ou da Europa do Norte, com
velas de 8 varais cruzados e pano triangular ou velas de 4 grades quadrangulares e pano também quadrangular;
ou moinhos giratórios de madeira (MGM) sendo o MGM tipo Faial: moinho alto, troncocónico, com corpo
de madeira giratório sobre pedestal de pedra e com acesso por escada exterior; com velas de 8 varais ou de 4
grades. Existem versões mais pequenas, com hélice de 2 pás de madeira, mais durável 13. Quanto às coberturas
dos moinhos, no Faial elas são cónicas — o perfil da cúpula do moinho açoriano, em bolbo, é originário da
Irlanda, aparecendo apenas excepcionalmente na Flandres.
Em finais de 2010, a Junta de Freguesia do Salão deu início à recuperação do Moinho da Chã, processo
terminado em Abril de 2014. Este moinho, incluindo o engenho e o espaço envolvente, foi totalmente
recuperado, sendo o seu propósito museológico: o moinho encontra-se visitável e, em ocasiões específicas, é
utilizado para moagem de grão. No início de 2011, a Junta de Freguesia das Angústias deu início ao processo
de reabilitação do Moinho do Pasteleiro, nas Angústias e sua envolvente, a reutilizar como posto de turismo
sazonal. Este processo encontra-se actualmente em curso.

4. Relações entre a preservação da memória e a salvaguarda do património
No contexto das relações entre património e memória, cabe perguntar: porquê esquecer os moinhos, património
que se encontra ao abandono na ilha do Faial — bem como nas restantes ilhas dos Açores — e lembrar e
valorizar, em termos patrimoniais e mesmo museológicos, o vinho e a baleação? Por que se encontra ao
abandono a maioria dos moinhos que ainda existem no Faial?
Por um lado, a memória da colonização da ilha deixou há muito de ser uma referência mantida pela
população, tendo a absorção da população flamenga pela portuguesa sido concluída já desde o século XVII.
Por outro lado, numa das fases em que se mais se fez pela preservação e também criação de memórias e
identidades colectivas, Romantismo, final do séc. XIX e inícios do séc. XX — e mesmo no Estado Novo —
esses movimentos identitários, pelo cunho nacionalista ou regionalista de que se reverteram, valorizaram os
aspectos de diferenciação e originalidade do povo português ou açoriano, e não, naturalmente, as contribuições
ou heranças estrangeiras, neste caso flamengas, para essa identidade que se procurava afirmar. A somar às
questões identitárias, as questões económicas: este património foi progressivamente desactivado a partir da
década de 1970, com a alteração da estrutura económica e social da ilha. No século XX assistiu-se a uma
evolução tecnológica, associada à redução acentuada da cultura cerealífera. A partir dos anos 1960/1979, os
cereais vindos de fora do arquipélago chegavam a preços inferiores aos produzidos em contexto insular: não
compensava continuar a produzir cereais nem a moê-los, de modo que a partir dessa altura os moinhos foram
sendo progressivamente desactivados.
12 Moinhos de mão; moinhos atafonas; moinhos de água (com roda horizontal); azenhas (com roda vertical); moinhos de vento; moinhos de
maré; moinhos mecânicos. Para melhor esclarecimento, ver José Trigueiro, Moinhos das Flores, p. 16.
13 Para melhor compreensão dos diversos tipos de moinhos existentes nos Açores, ver Carlos Lobão, op. cit., pp. 17 ss.

Quanto ao vinho produzido no Pico desde o início do povoamento, é um produto de qualidade reconhecida
no contexto nacional e internacional pelo menos desde o século XVIII. Após uma fase de menor qualidade e
produção — pelo abandono do mundo rural e forte emigração na segunda metade do século XX — é, desde a
década de 1990 e principalmente no início do século XXI uma grande aposta regional. Conta com incentivos
à produção, com a protecção do património material e imaterial a ele associado — incluindo o reticulado de
muros de pedra para protecção de cada pé de vinha, os currais, passando pelas adegas e habitações, incluindo
estruturas museológicas como o Museu do Vinho na Madalena do Pico, até ao próprio modo de vida, saberes e
memórias, associados — confirmada pelo estatuto de Património Mundial da UNESCO conferido à Paisagem
Protegida da Vinha do Pico. Considerada uma forma de adaptação humana única no mundo às condições da
ilha, tem ainda a seu favor o resultar num produto de qualidade, o vinho, e também o gerar uma paisagem
distinta, aliando assim potencial para o desenvolvimento sustentável — económico, turístico e ecológico —
da população do Pico. Nas palavras de Duarte Ponte enquanto Secretário Regional da Economia, a vinha do
Pico possui «(...) a importância histórica, económica, social e cultural que reflecte a nossa realidade própria
e específica na produção de vinhos» 14.
Quanto à baleação, actividade realizada de forma tradicional em todo o arquipélago, com maior expressão
nas ilhas do Triângulo e, destas, principalmente na ilha do Pico, que conheceu o auge no século XIX e foi
proibida no final dos anos 1980, o património a ela associado tem vindo a ser preservado de forma sistemática
desde os anos 1990. A baleação é considerada parte importante da identidade açoriana, e «(…) a “pesca” da
baleia firmou-se no imaginário e na tradição popular de algumas ilhas, em particular no Pico fazendo, hoje,
parte do património cultural açoriano (…)» 15. Actualmente, existem no Pico o Museu dos Baleeiros, nas Lages
do Pico e o Museu da Indústria Baleeira, em São Roque do Pico; e festeja-se ainda a Semana dos Baleeiros.
No Faial foi musealizada a Fábrica da Baleia, em Porto Pim. Para além destes espaços ligados à transformação
dos cetáceos em óleos e farinhas, onde se preservaram os artefactos ligados à actividade e às condições de vida
e de trabalho dos homens que a praticavam, existe ainda o Projecto Baleiaçor. Este projecto, cujo objectivo é
recuperar os botes baleeiros tradicionais — considerados o património material mais visível da baleação — já
conseguiu gerar condições para a realização de um calendário fixo de regatas de botes baleeiros no arquipélago,
assim dinamizando as dimensões memorial e documental deste património, ao mesmo tempo atraindo os
cidadãos para as questões do património e do ambiente, para a prática de desporto, para o revitalizar de
actividades económicas tradicionais, como a carpintaria naval e artes a ela associadas, e dinamizando o cartaz
turístico nacional. A somar a estes dois factores está a actividade turística de whale watching, surgida no Pico
quase imediatamente à proibição da caça de cetáceos, e que operou uma feliz transição das vigias existentes
da caça para as empresas turísticas, assim mantendo naturalmente esta porção do património baleeiro. Pela
conjugação de todos estes factores, temos no património ligado à baleação novamente um património ao
serviço do desenvolvimento sustentável — económico, cultural, ecológico, desportivo e turístico —, em que se
aposta ao nível da imagem da Região. Novamente nas palavras de Duarte Ponte enquanto Secretário Regional
da Economia da RAA, «(...) aquilo que temos feito de promoção na Região, que é a baleia. A baleia no Pico
tem uma mística, um papel central (...). Escolheu-se a baleia como um tema central que tinha ligações com

14 Duarte Ponte, ex-Secretário Regional da Economia da RAA, relativamente à identidade ou imagem estratégica escolhida para cada ilha dos
Açores, em sessão plenária de 17 de Junho de 2008 (v. Diário das Sessões da ALRAA), sublinhado nosso.
15 Maria Isabel João, Os Açores no século XIX…, p. 73, sublinhado nosso.

outras ilhas» 16.
Porque estas duas actividades tradicionais açorianas, a vinha e a baleação, se relacionam com a questão
da identidade regional, com a especificidade dessa açorianidade, ao mesmo tempo que têm grande potencial
económico e a sua realização permite respeitar a natureza, também ela imagem dos Açores, foram eleitas
para transmitir a imagem da ilha do Pico. No mesmo contexto escolheu-se, como imagem da ilha de São
Jorge, o queijo, que está ainda relacionado com os produtos lácteos e com o gado bovino, também uma
imagem forte dos Açores. O que têm em comum as imagens da vinha, da baleia e do queijo? A possibilidade
de comercialização associada, quer através dos produtos — vinho, whale watching e queijo —, quer através
da possibilidade de criação de rotas gastronómicas e turísticas; e ainda o fortalecimento da imagem de um
relacionamento equilibrado com a natureza e com o ambiente que se escolheu para o arquipélago, no respeito
pelos modos de vida e identidade tradicionais da Região. Quanto ao Faial, a imagem escolhida foi o Vulcão
dos Capelinhos, que conjuga as potencialidades turística, ambiental e de investigação científica.
Por outro lado, já não se produz trigo no Faial e, para o pão que é produzido, na ilha ou nos Açores,
não foi criada qualquer distinção, por exemplo como produto demarcado, relativamente ao pão de qualquer
outra região do continente — o que se poderia fazer com o pão de milho e o bolo de milho, nomeadamente.
Colocando a questão de uma forma muito simples, não foi ainda encontrado para os moinhos um interesse do
ponto de vista da exploração económica. E, em termos de possível imagem para a Região, dá-se o caso de já
serem usados como parte da imagem promocional do arquipélago da Madeira, o que significa que não têm o
potencial de distinção e especificidade dos outros exemplos.
Considerando a questão da identidade regional, a vinha e a baleação têm um maior valor de originalidade,
no contexto nacional e mesmo internacional e, logo, têm uma maior capacidade de captação de público do
que os moinhos de tradição dita holandesa. De uma forma muito geral, a noção de identidade açoriana — ou
açorianidade, termo forjado por Vitorino Nemésio em 1932 —, prende-se com o sentimento de insularidade
e o isolamento que daí deriva. As estratégias de salvaguarda das identidades e memórias colectivas têm
como base diversos factores, dos quais não é de desprezar o económico. Por tudo isto, podemos concluir que
não foram encontradas, ainda, as mais-valias para o desenvolvimento sustentado, da ilha ou da Região, que
possam advir da preservação do património que os moinhos consubstanciam. Tendo-se assistido, nos últimos
anos, a um ressurgimento do interesse por este património, visível não apenas em publicações mas também
em projectos de recuperação de moinhos individuais, falta surgir um projecto em que o conjunto dos moinhos
do Faial seja tratado na sua totalidade, em consonância com o papel que tem na imagem e identidade da ilha.
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Os Valores dos Monumentos: a Importância de Riegl no
Passado e no Presente
ALICE NOGUEIRA ALVES, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa/CIEBA (Portugal)

RESUMO
A evolução dos valores que atribuímos a determinados elementos, confere-lhes um valor simbólico digno
de patrimonialização. Com este processo é realizada uma seleção de significados correspondentes a um
determinado estatuto, digno de ser conservado para as gerações futuras. Neste texto pretende-se definir quais
foram as contribuições do austríaco Aloïs Riegl na definição desses mesmos valores e a sua influência nas
discussões patrimoniais das últimas décadas, com base nos trabalhos de alguns teóricos importantes, bem
como da documentação internacional sobre a matéria.
PALAVRAS-CHAVE: Património, Valor artístico relativo, Conservação, Restauro, Kunstwollen.

MONUMENT VALUES: THE IMPORTANCE OF RIEGL IN THE PAST AND IN THE PRESENT*
ABSTRACT
The evolution of the values that we assign to certain elements, gives them a symbolic value worthy of being
considered as cultural heritage. This process sets in motion a selection of meanings corresponding to a certain
status, entitled to preservation for future generations. This text intends to define what were the contributions
of the Austrian Aloïs Riegl when defining those values, and his influence on heritage centered discussions over
the past decades, based on the work of some important theorists, as well as on international charters about
the subject.
KEYWORDS: Cultural Heritage, relative art-value, Conservation, Restoration, Kunstwollen.

ALOÏS RIEGL
Aloïs Riegl nasceu em Linz, na Áustria, em 1858, vindo a falecer ainda novo, vítima de doença, em 1905,
em Viena. O seu papel na História da Arte foi importantíssimo, sendo conhecido, juntamente com Wickhoff,
como um dos elementos da primeira geração da Escola de Viena, onde se traçaram as bases mais tarde
seguidas por várias gerações de historiadores da arte. As suas fontes primordiais de estudo tornaram-se a obra
de arte ou a escolas artísticas, dando uma maior importância à pesquisa e crítica das fontes, afastando-se de
preconceitos pré-existentes (Bazin, 1989; 128-9).
Depois de ter começado os seus estudos na área do Direito, passou pela Filosofia até chegar à História.
Numa primeira fase da sua vida trabalhou no Instituto Austríaco de Pesquisas Históricas, onde recebeu uma

sólida formação na pesquisa, apoiada no método filológico na sua aplicação às disciplinas como a Paleografia,
a Diplomática, entre outras (Pächt, 1963, 188). Em 1886 entrou para o Museu de Artes Aplicadas de Viena.
Ao ser constituído como o conservador da coleção de têxteis, Riegl desempenhou um papel maior no estudo
das artes decorativas e na sua valorização no contexto geral, tratando-as como um facto artístico comum
(Bazin, 1989; 131). Para este estudioso, estas manifestações artísticas estavam isentas dos preconceitos das
então chamadas artes maiores, para se esconderem num anonimato que permitia o estudo das formas e da
iconografia existente, sem a carga de todas as questões relacionadas com a produção artística clássica (Kemp,
1994; 89). Nesta altura, começou uma intensa produção literária/científica onde defendeu as suas ideias,
destacando-se, em 1894, a obra Stilfrafen: Grundlegen zu einer Geschichte der Ornamentik (Problemas de
Estilo: Fundamentos para uma história da ornamentação — sem tradução portuguesa) onde defendeu a
primazia das leis do estilo sobre as da natureza (Bazin, 1989; 131). Esta publicação valeu-lhe a entrada no corpo
docente da Universidade, onde se tornou professor efetivo em 1897, apesar de ali trabalhar anteriormente,
acumulando as suas funções com as do Museu. No contexto geral, esta altura ficou marcada por uma espécie
de tensão entre o Museu e a Universidade, vindo Riegl reunir as duas fações ao aliar o seu contacto direto com
os objetos, às exposições doutrinárias características deste segundo ambiente (Bazin, 1989; 128). Ali formou
muitos dos posteriores teóricos da área, alguns dos quais nomes eminentes da área no século XX.
A sua luta pela igualdade das artes deu também origem à valorização de períodos artísticos então
considerados como decadentes, como meras cópias degeneradas dos períodos antecedentes. Por essa razão,
Riegl tornou-se um dos defensores da arte do período romano tardio, bem como do Barroco. Ao primeiro
campo, dedicou-se especialmente quando foi encarregue pelo Instituto Arqueológico Austríaco da realização
do levantamento dos objetos de arte aplicada da época romana existentes no país (Bazin, 1989; 132). No
segundo período, segundo os testemunhos, a sua grande contribuição deu-se por via oral durante as aulas.
Nas suas publicações ainda se conseguem descortinar as suas ideias, especialmente na produção publicada
postumamente pelos seus alunos e seguidores.
As discussões sobre as influências de Riegl têm sido largamente debatidas, entre Hegel, Semper, e muitos
teóricos, cujos nomes encontramos referidos na bibliografia disponível. Todos eles contribuem largamente
para o enquadramento do nosso autor no seu tempo.
Relativamente à questão em estudo neste artigo, esta valorização das diferentes épocas colocou Riegl
numa posição empírica, contrariando a tradição anterior na área, defensora da existência de um cânone absoluto
na arte. Para o autor em cada época existiu uma kunstwollen única, baseada em diferentes enquadramentos,
não podendo, por essa razão, ser comparada à de outros períodos. Esta ideia apoiava-se na existência de um
processo evolutivo e relativo, onde a ideia de uma “força criadora” distinta em cada época servia como base de
justificação. Este aspeto condicionaria a aparência da obra ou, adotando a sua linguagem, o seu estilo (Pächt,
1963; 190).
Esta expressão tem gerado alguma polémica devido à dificuldade da sua tradução, bem como ao seu
próprio desenvolvimento no pensamento do autor, refletido nas diferentes publicações realizadas ao longo
dos anos (Pächt, 1963, 189) (Binstock, 2004; 13-14). Desde “vontade artística”, “desejo da arte”, “querer
artístico”, entre muitas outras, destacamos as ideias seguidas por Bazin como “pulsão artística”, onde a
arte seria consciente da vontade (1989; 132), ou por Françoise Choay de “o querer da arte”, refletindo a
sensibilidade estética própria de cada cultura (Choay, 2011; 46). No entanto, segundo Pächt a tradução direta
desta palavra deveria ser “o que quer arte” numa primeira fase. Mais tarde, à medida que novos problemas se

iam colocando, Riegl iria aproximar-se mais do conceito de “desejo estético”, “as the desire for a harmonious
vision of the relationship between man and his environment”, (Pächt, 1963; 191). Este aspeto influenciava
os valores de especificidade artística como a conceção, a forma e a cor, independentemente do período onde
teriam sido produzidos (Riegl, 2013; 12). Apesar destas incertezas, as discussões das suas implicações geraram
muita controvérsia ao longo do século XX, sendo discutido pelos principais estudiosos da área em diferentes
ocasiões (Binstock, 2004; 19).
Outro aspeto essencial nas questões empíricas da História da Arte foi o facto de Riegl considerar o
espectador como parte integrante do processo da transmissão da mensagem. Este ponto é de importância
fundamental, vindo explicar os diferentes processos de valorização defendidos na sua obra O Culto Moderno
dos Monumentos (1903). Ao colocar a diferença entre o passado e o presente, nos diferentes contextos sociais,
históricos e culturais, trouxe uma nova dimensão às questões anteriormente existentes em torno da intervenção
dos monumentos no século XIX. De facto, por um lado, os restauradores estilísticos, entre os quais se destacou
Viollet-Le-Duc, defendiam o retorno ao momento original, constituindo-se como os próprios criadores. Deste
modo, a materialidade dos monumentos era secundária, valendo a imagem final, cujo desempenho didático
seria indiscutível. Por outro lado, em reação a este tipo de interpretação, rapidamente desenvolvida por toda a
Europa, vemos surgir os defensores da Conservação. Ruskin foi um dos primeiros a chamar a atenção para o
facto de ser impossível ao homem contemporâneo, colocar-se na pele do autor original, pois tinha uma carga
social, histórica e cultural impeditiva da realização desse afastamento da sua realidade quotidiana. Tudo o que
fosse desenvolvido nesta ótica, não passava de uma falsidade.
Riegl vem defender a existência de um afastamento entre o autor original e o espectador das diferentes
épocas, marcadas por uma Kuntswollen distinta. Quando as duas vontades artísticas coincidiam, então haveria
a apreciação estética dos monumentos do passado. Caso contrário, estes tendiam a ser considerados como
menos valiosos relativamente aos enquadrados no novo gosto estético.
Este aspeto esteve na base de toda a argumentação da obra referida (Riegl, 1999; 12). Ao lermos a
publicação de 1903, percebemos logo nas primeiras páginas, onde esta questão foi desenvolvida com maior
acuidade, a sua constituição como uma premissa para o desenvolvimento do texto. Somos nós, no momento
atual, quem faz a valorização de determinado momento histórico em detrimento de outro “…o sentido e a
importância dos monumentos não cabem às próprias obras em virtude da sua determinação originária, mas
somos nós, modernos, quem lhos atribui” (Riegl, 2013; 14). O valor de memória acaba por ser atribuído pelo
presente, dependendo da abundância da documentação existente, longe do valor original dado pelo seu criador
(Proença, 2013; III) ou, como defende Cunha, “O monumento histórico é para Aloïs Riegl uma criação da
sociedade moderna, um evento histórico localizado no tempo e no espaço” (Cunha, 2006; 2). Ao querer
valorizar os períodos artísticos anteriormente referidos, Riegl realizou extensos estudos sobre a arte desses
períodos e o seu enquadramento, aumentando o conhecimento histórico sobre estes e, consequentemente, as
bases para a sua valorização.

OS VALORES DOS MONUMENTOS
Ao ser nomeado para a Comissão Central Imperial e Real dos Monumentos Históricos e Artísticos, em
1902, Riegl foi encarregado da elaboração das bases legais para a classificação dos monumentos. Existia na
altura uma necessidade de reorganização dos fundamentos para a conservação dos monumentos públicos

austríacos, como nos contou o próprio autor, fruto das transformações dos anos anteriores, relativamente
ao caráter do culto dos monumentos e das suas exigências. Esta noção de culto não era de modo nenhum
novidade, e filiando-o numa escola francesa, onde a mesma expressão aparecera num texto publicado por
Montalembert na Revue des Deux Mondes em 1833 (Alves, 2013; 70). Neste contexto, o autor austríaco terá
sentido a necessidade de perceber as razões existentes para a preservação de determinados elementos e o seu
reflexo na intervenção e adaptações a realizar sobre estes. No preâmbulo da lei austríaca por si redigido, mais
tarde publicado sobre a forma de monografia pela própria comissão (Riegl, 1999; 11), Riegl distanciou-se da
noção da classificação dos monumentos usual, procurando identificar e distinguir os valores atribuídos a estes
(Arrhenius, 2004; 76).
Em O Culto Moderno dos Monumentos começou por justificar a noção de História nas teorias
evolucionistas. Sem o acontecimento de um dado facto anterior, não poderia ocorrer o seguinte. Estabeleciase um elo evolutivo de acontecimentos que nos justificava ao logo dos séculos até ao momento presente. A
História estava ligada a um passado irrepetível. Este distanciamento era fundamental, explicando os dois tipos
de conjuntos de valores definidos pelo seu autor: de memória e de contemporaneidade. No primeiro grupo
estava o valor intencional, atribuído a um monumento quando este foi construído para manter viva uma
memória específica de um acontecimento ou pessoa; e o valor não intencional, característico dos monumentos
interpretados de modos distintos ao longo dos séculos e, por isso mesmo, valorizados de modo diferente deste
a sua conceção original até ao presente momento. Esta distinção inicial pretendia também explicar as nossas
diferentes espectativas relativas a um determinado monumento, consoante o tipo de valorização. Se o mais
importante fosse a sua idade, e aqui aparecia o valor de antiguidade, antevisto pelo autor como o predominante
no século que então se iniciava, a marca da passagem do tempo seria mais importante. Se, por outro lado, o
relacionássemos com um determinado momento, determinando assim o seu valor histórico, a sua aparência
original seria mais relevante, como tinha acontecido regularmente no século anterior.
Este último valor estava relacionado com a ligação estabelecida pelo homem “moderno” entre um
determinado monumento e um período histórico específico. A diferença entre este e o intencional residiria no
facto de estas identificações serem realizadas em momentos diferentes da história do monumento — uma no
momento da criação e outra no contemporâneo à sua avaliação enquanto monumento. No entanto, em ambos
os casos, a espectativa seria semelhante. Ao simbolizar um determinado acontecimento, o monumento veria
valorizada a aparência coincidente com esse momento histórico. A principal diferença entre ambos é que, no
segundo caso, o valor intencional poderia acabar por ser esquecido pelas gerações seguintes, passando muitas
vezes a não intencional, quando a sua interpretação mudasse.
No valor de antiguidade era valorizado o aspeto antigo, a marca da passagem do tempo sobre o material
constituinte, como elemento definidor da sua antiguidade. Lembrava ao Homem o seu lugar no ciclo da vida
e, por isso mesmo, era facilmente percetível sensorialmente, sem necessidade de conhecimentos prévios, como
era o caso do valor histórico. Esta característica denotaria a sua vivência ao longo dos séculos, garantido assim
a sua antiguidade, seguindo, sem dúvida, as ideias defendias por Ruskin no século anterior.
Este ar antigo iria contrastar com a obra nova, contemporânea, onde o caráter fechado, não permitia a
ruína, por se considerar decadente, ao contrário da obra de arte antiga, onde a ruína completava o seu ciclo.
Estes aspetos estavam, mais uma vez relacionados com a nossa espectativa face aos diferentes objetos, e
deveria ser essencial na abordagem do restauro, até mesmo nos nossos dias.

A lei estética fundamental do nosso tempo que assenta no valor de antiguidade pode-se formular nos
seguintes termos: exigimos da mão humana a produção de obras coesas como emblemas do nascimento
necessário e regular; da natureza actuante no tempo, pelo contrário, exigimos a dissolução do coeso
como emblema de um não menos necessário e regular perecer. Nas obras humanas ainda frescas
perturbam-nos as manifestações do perecer (a degradação temporã), tal como nas obras humanas e
antigas, as manifestações de fresca feitura (restauros que se destacam como tais). (Riegl, 2013; 29)
Obviamente, ao se tentar recuperar um edifício e dar-lhe uma funcionalidade, estes valores entrariam em
colisão. As massas ainda não estavam preparadas para aceitar o aspeto de antiguidade, como referimos, o
autor previa o desenvolvimento desse processo ao longo do século XX.
Na questão da espectativa anteriormente referida, encontrava-se a justificação para os valores
de contemporaneidade. De facto, se era o homem “moderno” quem realizava o julgamento do valor dos
monumentos, seriam as questões contemporâneas a destacar-se neste campo. Neste conjunto encontravase o valor de utilização, onde se discutiam os aspetos relacionados com a necessidade de adaptação de
monumentos antigos a novas funções, muitas vezes considerada como a melhor maneira de os conservar, ou
mesmo mantendo a sua função original, como acontecia normalmente no caso dos templos religiosos. Esta
adaptação iria desprezar o aspeto de antiguidade, valorizando o histórico, tendo sempre em conta a segurança
e habitabilidade dos espaços pelos seus utilizadores.
Por outro lado, dentro deste segundo grupo iria também englobar-se o valor artístico, dividido entre o
valor de novidade e o valor artístico relativo. O primeiro caso estava ligado especialmente ao gosto das massas,
onde imperava a espectativa da perfeição, do acabado de fazer. Este aspeto refletira-se profundamente nas
intervenções oitocentistas, onde se operara a sua junção ao valor histórico, na procura pelo restabelecimento
da unidade acabada ou do estado original de génese. Riegl acabava por ligar a unidade de estilo ao valor de
novidade. Este aspeto era também premente nos monumentos em utilização, especialmente os templos da
Igreja Católica.
No caso do valor artístico relativo, a questão complicava-se na sua distinção do valor histórico, identificado
no primeiro grupo. Se o valor artístico se encontrava incluído no histórico, dada a teoria defendida por Riegl
da evolução artística ao longo dos séculos consoante os seus vários enquadramentos, porquê colocá-lo neste
segundo grupo? Para responder a esta questão, devemos seguir a linha de pensamento do autor, explicada
nas primeiras páginas do livro. Se o homem “moderno” valorizava a arte a sua feição estética consoante o
seu próprio enquadramento ou a sua Kunstwollen, então esta valorização era realizada no presente e não no
passado. Logo a valorização artística seria sempre subjetiva, variando consoante o seu próprio gosto, educado
ou não com o estudo aprofundado e a compreensão das distintas características da evolução artística ao longo
dos séculos. Para além disso, se a obra de arte era apreciável pelos sentidos, como o tato, a visão ou a audição,
pelos quais se apreciava o seu valor estético, essa perceção era realizada pelo espectador no momento presente
e poderia ser totalmente distinta da original, da qual não se tinha a noção completa da ambiência. Aqui ficava
demarcada a subjetividade da interpretação da arte.
Esta discussão iria refletir-se profundamente na prática do restauro, visto que, consoante o tipo de
valorização dada, o tipo de intervenção seria diferente, optando-se pela preservação do aspeto de antiguidade
ou pela reconstituição do seu valor histórico. Esta variação de abordagens refletia uma interpretação relativista
da própria prática do restauro, afastando as regras científicas absolutas (Choay, 2011; 33)

No entanto, não nos podemos esquecer que este livro não apresenta uma teoria do Restauro, mas apenas
um conjunto de ideias sobre o modo como abordar os diferentes monumentos, consoante o valor atribuído
pelo homem contemporâneo.
…Lo que el autor pretende es analizar la índole de los monumentos, sus diferentes valores, histórico,
artístico, de antigüedad…, y las relaciones, en ocasiones contradictorias, que entre ellos pueden darse,
la finalidad en la que se inscriben y los problemas que, desde el nivel teórico, plantean las diversas
opciones posibles sobre su conservación. (Riegl, 1999; 11)

NO PASSADO E NO PRESENTE
Na prática, embora estas reflexões tenham marcado a legislação austríaca da época, a sua influência direta no
contexto europeu não foi muito evidente na área patrimonial ao longo do século XX. Nas primeiras década
apareceram alguns aspetos evidenciados na legislação italiana desenvolvida mais tarde por Boito e Giovannoni
(Choay, 2011; 34) e, consequentemente no primeiro documento internacional dedicado aos monumentos
históricos, a Carta de Atenas de 1932. Mais tarde, ao ser claramente presente a sua abordagem na área
da História da Arte, de modo indireto veio influenciar o Restauro Crítico, desenvolvido especialmente no
princípio da segunda metade do século XX em Itália, com um grande impacto na Carta de Veneza de 1964.
Ao intuir o valor de antiguidade como o dominante no século XX, Riegl não imaginava as dimensões
dos dois conflitos armados que assolariam a Europa nas décadas seguintes e nas destruições patrimoniais
implicadas. De facto, a reação a estes estragos acabou por valorizar o aspeto histórico dos monumentos, sendo
realizada a reconstrução integral em larga escala. Ao princípio muito baseada num restauro fundamentado
em fontes documentais, mais tarde esta sistematização veio a ser posta em causa por várias fações, resultando
em diferentes soluções de reconstrução ou nova construção por toda a Europa, onde se destacou uma geração
de italianos, os representantes do Restauro Crítico (Jokilehto, 1999). Defendiam estes que a obra de arte era
única e irrepetível, devendo ser valorizada pelas suas características intrínsecas e não pelo seu enquadramento
num determinado momento evolutivo, seguindo as linhas dos principais teóricos da época. A sua especificidade
dava-lhe um estatuto único, refletido numa unidade potencial, constituída pela matéria e a imagem, também
definida por Brandi como uma das bases da intervenção de restauro. Este aspeto serviria ao homem atual
como base para a sua intervenção. No entanto, esta operação era agora distinta do momento da criação e, por
isso, seria sempre subjetiva da vontade do seu executor. Nestas discussões ainda não encontramos o papel do
espectador, já referenciado por Riegl anteriormente.
Será Paul Philippot, um seguidor de Brandi, um dos teóricos a reivindicar a fação social de novo nestes
debates. Antes de falarmos das suas ideias, consideramos também fundamental uma referência a André
Malraux, por ter introduzido nas discussões sobre o Património uma nova noção de cultura, no fim da década
de sessenta. Não uma cultura constituída pela ideia de “civilização”, mas como algo relacionado com o lazer
(Choay, 2011: 36), onde se irá evidenciar um caráter de atração turística que, apesar de já ser referido desde o
início do século XIX, veio a tomar um papel cada vez mais institucional no seguinte e um papel fundamental
no presente, como veremos em seguida. Nesta discussão relativa ao turismo, encontramos o papel do “outro”,
do espectador, quem valoriza o monumento, a razão sine qua non para a sua existência.
Na Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural, um documento da UNESCO,

assinado em 1972, apareceram referidos os valores etnográficos e antropológicos, quando se definiram os
sítios passíveis de serem considerados como Património cultural, embora esta visão ficasse, na altura, limitada
a este aspeto, não sendo referida nas definições de monumentos ou conjuntos. De resto, neste documento
eram também identificados os valores arqueológicos, históricos, artísticos e científicos, alargando amplamente
o leque, relativamente à legislação internacional anterior.
Entretanto, como referido, Philippot trouxe novamente as massas para o centro da questão, baixando o
estatuto elitista europeu que fora atribuído à identificação patrimonial dos monumentos, numa herança ainda
muito oitocentista, para o comum dos cidadãos. Riegl já falara do gosto dominante das massas, mas ainda não
as colocara no centro da questão como se fará nesta altura. Em alguns documentos internacionais apareciam
definidos novos valores, como foi o caso da primeira Carta de Burra — The Australia ICOMOS Guidelines
for the Conservation of Places of Cultural Significance de 1979 (cuja última atualização foi realizada em
2013). Neste documento era apresentada a noção de significado cultural, onde se encontravam valores como
os históricos, estéticos, científicos e sociais. No entanto, era agora necessário compreender-se a ligação do
passado ao presente e ao público ou às pessoas envolvidas na sua identificação. Em 1988, Philippot chamava
a atenção para os perigos do domínio das ciências exatas no estudo das obras de arte do passado. A obra
não se limitava apenas a si mesma, à sua materialidade, era impreterível estudar o seu contexto e evolução
(Philippot, 1995). Aí residiriam as chaves do seu reconhecimento como elemento identitário, baseado em algo
mais intangível do que a própria materialidade do objeto.
No ano seguinte, o mesmo autor veio novamente criticar o estatuto superior conferido aos monumentos,
insistindo então na questão da visão elitista vinculada pelas normativas internacionais, onde eram afastadas as
novas realidades, valorizando um determinado ambiente cultural (Philippot, 1996: 218). De facto, não poderia
ser afastado o valor atribuído pelas próprias populações aos monumentos, base da sua formação identitária,
testemunhos de um passado que evoluíra até ao presente e marcara a sua singularidade no panorama geral.
Quanto à disciplina do Restauro, a sua prática seria apenas o reflexo do seu público, tendo em conta os seus
conhecimentos culturais, históricos e estéticos (Idem; 219)
Esta questão tornou-se premente e, como nos relatou Jokilehto, os grandes teóricos continuaram a chamar
a atenção para as questões da “universalidade” do Património, ainda predominante na década de noventa.
A visão ampla deste conceito deveria ser procurada na diversidade, visto que a sua expressão verdadeira
seria específica para cada cultura. Ao ter deixado de existir um modelo ideal, referenciado por Riegl, este
aspeto refletia-se no facto de cada elemento ser a expressão criativa e única de um determinado sujeito ou
comunidade, representando o seu contexto cultural — tornava-se único e “verdadeiro” (Jokilehto, 1999; 295).
Em 1994, na comemoração nos trinta anos da Carta de Veneza, foram discutidas as definições do
Património, resultando numa aproximação entre a sociedade ocidental e as tradicionais (Jokilehto,1999;
296). Neste contexto, as questões relacionadas com a soberania ocidental nesta definição e, mais importante
ainda, com a definição do conceito de autenticidade, foram-se desenvolvendo, resultando no Documento de
Nara, sobre a Autenticidade do Património Cultural. Aqui se alargava a noção a outras culturas, respeitando
diferentes tradições sobre o modo como lidar com o Património. Defendia-se a definição de autenticidade
baseada numa pesquisa de fontes fidedignas, e não em suposições globais, como era feito até ao momento
(Lopes, Correia, 2004).
As noções mais recentes de Património, ultrapassando largamente as de monumento postuladas nas
normativas internacionais do século XX, estão agora ligadas a um conjunto de valores identitários, estando

a sua preservação ligada à premissa da sua existência enquanto grupo coeso. Este facto resultou num
alargamento cada vez maior dos objetos a poderem estar inseridos neste conjunto. Longe do valor de obras
de arte anteriormente discutido, esta noção identitária tornou-os simbólicos. Na Carta de Cracóvia 2000 —
Princípios para a Conservação e o Restauro do Património Construído, encontramos a seguinte definição:
Património: é o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os seus valores
específicos e particulares e com os quais se identifica. A identificação e a valorização destas obras como
património é, assim, um processo que implica a selecção de valores. (Carta de Cracóvia, 2000)
Longe da definição de 1975, presente na Carta Europeia do Património Arquitetónico: onde “O património
arquitectónico testemunha a presença da história e da sua importância na nossa vida”, agora a atribuição já
não depende do valor histórico de um objeto, mas sim do seu valor simbólico, dependente do contexto onde é
realizada e não de uma determinação elitista. O aparecimento da fação cultural na identificação dos elementos
patrimoniais foi-se fazendo gradualmente, com reflexo na legislação das últimas décadas (Lopes, Correia, 2004).
No fim da década de noventa, The Gethy Conservation Institute lançou um projeto de pesquisa sobre
os valores e benefícios da conservação do património cultural, no âmbito do qual se desenvolveram várias
iniciativas, entre as quais se contam duas publicações Values and Heritage Conservation de 2000 e Asseting the
Values of Cultural Heritage de 2002. Para a atualização dos princípios que temos vindo a tratar são utilizados
neste texto vários artigos provenientes destes trabalhos. Entre estes destacamos o de Manson (2002), onde é
realizada uma proposta metodológica para a determinação dos valores de um bem a ser intervencionado ou
salvaguardado. Interessa-nos aqui, não só frisar esta relação sempre presente entre a definição dos valores e o
modo de intervenção, existente deste a obra de Riegl, mas também a atualização feita na altura por este autor
aos diferentes valores, dividindo-os em dois grandes grupos: os socioculturais e os económicos. No primeiro
grupo, encontramos os valores onde se refletem as diferentes visões referidas anteriormente: histórico, cultural/
simbólico, social, espiritual/religioso e estético. No segundo grupo, encontramos as questões relacionadas com
uma visão económica, características da primeira década do século XXI. Neste grupo estão representados
os valores de uso, com valor de mercado, e o de não-uso, sem valor de mercado. Nesta última definição
encontra-se o de existência, de opção e o de legado, referindo-se às diferentes causas que podem afastar um
bem patrimonial do “consumo”. No primeiro caso o bem é valorizado pela sua mera existência, sem haver
um consumo direto dos seus serviços, no segundo existe a opção de se querer preservar a possibilidade de
consumo num futuro próximo e o terceiro refere-se à vontade de preservar o bem para as gerações futuras
(2002; 13). Neste último grupo, sem valor de mercado, está fortemente marcada a questão turística e a
necessidade da proteção contra esta degradação, bem como uma fação em seguida mais explorada, a da
sustentabilidade deste mesmo Património.
Apesar desta definição, o autor frisa a dificuldade em se determinarem quais os valores envolvidos num
determinado caso, porque “values come from people — they are opinions” (2002;15). Este facto deve-se não
só à sua enorme diversidade e possibilidade de coexistência, mas também por variarem com o tempo, devido
aos contextos exteriores em constante mutação, bem como às diferentes conceções das pessoas interessadas
por estas questões (2002;10).
De facto, este Património tornou-se essencial como “instrumento de desenvolvimento sustentável de todas
as sociedades, pelo diálogo e pela compreensão mútua” como vem defendido na Declaração de Budapeste

sobre o Património Mundial, de 2002. O equilibro entre a conservação, a sustentabilidade e o desenvolvimento
económico e social encontra-se bem vincado neste documento, sendo defendida a implementação de
procedimentos para a proteção dos bens patrimoniais tendo em conta estes aspetos, bem como a participação
das comunidades locais na identificação, proteção e gestão dos seus bens.
Continuando esta abordagem às cartas internacionais, onde julgamos refletirem-se as discussões comuns
a vários países, constituindo-se por isso como bases fundamentais para esta reflexão, podemos agora referir
aa Convenção de Faro — Convenção Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património
Cultural para a Sociedade, de 2005. Neste documento é definido “um conceito alargado e interdisciplinar
de património cultural”, tendo em conta a constante evolução da sociedade, bem como a sua diversidade,
refletida sobre o próprio Património, a ser tratado de modo equitativo. Embora aqui se encontre uma ligação
ao passado, este património será “um reflexo e expressão dos seus valores, crenças, saberes e tradições em
permanente evolução. Inclui todos os aspetos do meio ambiente resultantes da interação entre as pessoas e os
lugares através do tempo” constituindo “uma fonte partilhada de memória, compreensão, identidade, coesão e
criatividade”. Um aspeto ainda fundamental neste documento é a referência aos processos de gestão dos valores
contraditórios que podem existir num mesmo bem. Longe dos valores definidos por Riegl, bem delimitados,
a evolução do processo de identificação realizado pelas próprias massas, levou a uma democratização desses
próprios valores, podendo estes ser positivos, resultando na conservação do bem, ou negativos, levando à sua
destruição. No entanto, longe de desaparecerem, estes monumentos ficam guardados nas nossas memórias
que passarão para o futuro, num campo já imaterial, mas também em constante evolução ao nível da sua
importância.
Mais recentemente, o Património é encarado como um modo de se fazer face à recessão económica. Com
este objetivo, a Declaração de Viena/09 — Um Incentivo ao Património em Período de Recessão Económica,
vem propor estratégias apoiadas no estímulo da coesão social, incentivando o sentido de identidade e “pertença
a um lugar”. Neste documento são referidas várias identidades: local, nacional e mundial.
Apesar destes aspetos evolutivos aqui descritos, não podemos deixar de referir os perigos para os quais
nos alerta Maziviero:
Em se tratando de bens eleitos como representativos de uma comunidade, o património pode funcionar
como um instrumento que acentue e evidencie tais relações de exclusão e dominação cultural, se não
forem feitas reflexões pertinentes ao processo de preservação da memória, como a recepção e a eleição
dessas materialidades. (s.d.; 7)
Ao longo das últimas décadas, o valor antropológico refletiu-se numa identificação que acabou por criar uma
nova noção de valor mais abarcante, o referido valor simbólico. Os objetos assim classificados são aqueles
sobre os quais os espectadores projetam os seus próprios valores. Para quem está fora do contexto a sua
importância pode não ser óbvia, bem como o modo como se lida com aqueles objetos (Viñas; 2005). Esta
ideia, apesar de muito evoluída relativamente ao defendido por Riegl, onde a visão do homem “moderno” sobre
épocas posteriores estava dependente dos seus conhecimentos sobre estas, acaba por ser mais abrangente. É
agora estendida para um contexto muito mais comunitário, de onde não são afastados os vários graus de
conhecimento anteriormente referidos. A noção de evolução das funções destes objetos tem em conta um aspeto
fundamental: a evolução da museologia contemporânea acaba por desempenhar um papel predominante nesta

definição de valores, devido ao aumento exponencial de leque de objetos dignos de serem preservados pelo seu
valor simbólico. Muito para além da questão material, há um campo intangível em torno dos objetos que deve
ser compreendido para se puder julgar o seu valor (Aires-Barros, 2003) (Viñas, 2005).
Estas questões sobre o Património e os seus valores começam também a refletir-se sobre as nossas
escolhas do que queremos perpetuar para o futuro sobre nós próprios e o modo como nos relacionamos
com o Património enquanto interagimos com ele. A vertigem da nossa vida, onde as evoluções tecnológicas
colocam o passado no dia de ontem, gera uma confusão de tempos, obrigando-nos a conservar o máximo
possível do dia a dia (Hartog, 2006). Este aspeto reflete-se especialmente na nossa necessidade crescente em
musealizar e conservar a arte contemporânea, para além da antiga. Fazemos uma seleção dos nossos valores
mais representativos, exemplificando às futuras gerações quem fomos e como se chegou até ao seu momento
presente (Avrami, Mason, Torre, 2000;10). Esta alteração, onde se deixou de dar primazia ao passado, resultou
num aumento dos bens a serem preservados e, consequentemente, no modo como intervimos sobre eles,
aspeto que evolui com a própria sociedade humana (Idem;7), seja este de valorização positiva ou negativa
(Lowenthal, 2000;23).
Mais recentemente, a nossa noção de património tem vindo a sofrer novas alterações, especialmente
devidas ao novo mundo virtual dominado pela internet. A homogeneização global, mais evidente na produção
contemporânea da arte, tem vindo a favorecer um desenvolvimento, onde a questão identitária tende
a desaparecer segundo uns (Choay, 2011) ou a ser aceite como nova realidade para outros, como vimos
anteriormente na Declaração de Viena. Esta tendência tende a ser combatida na documentação internacional
analisada, no entanto, começa a surgir uma nova cultura “multicultural”, onde não existem fronteiras terrestres,
refletindo a observação do planeta a partir do espaço (Arizpe, 2000;33). As novas gerações habitam cada vez
mais este domínio global, encontrando aí os caminhos para a sua afirmação identitária (Idem;35).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como defende Maziviero, o processo de classificação de um monumento estará dependente do julgamento
de um determinado sujeito histórico (s.d.; 2), logo, este procedimento irá desenvolver-se e metamorfosear-se
ao longo dos séculos, adaptando-se às diferentes realidades culturais e históricas, provocando a alteração da
própria definição de monumento, como vimos suceder ao longo deste texto.
Quanto à questão da predominância do valor de antiguidade no gosto das massas, apenas um século
mais tarde se veio a verificar, como defende Arrhenius: “…the comfort of the old and familiar dominates
popular discourse, perhaps most specifically in the realm of housing and urbanism, whose rhetoric almost
always refers to the past. Riegl’s prophecy that the force of the old would conquer the masses seems to have
been fulfilled” (2004; 78)
Atualmente os valores multiplicaram-se, tomando uma fação muito mais social e antropológica, cuja base
está nas ideias de Riegl, defensor da identificação dos valores pelo homem “moderno”, mas agora imbuída
num outro espírito, já longe da Kunstwollen, para a definição bem mais abrangente de cultura e arte que
marca os nossos dias.
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RESUMO
Em 22 de Junho de 2013, é atribuída à Universidade de Coimbra — Alta e Sofia o título Património Mundial,
na 37ª sessão da Convenção para a Protecção do Património Mundial, decorrida no Camboja. Mas o processo
de candidatura de Coimbra submetido à UNESCO começou no início da década de 80 do século XX, com
contornos diferentes do que agora foi classificado, podendo ser diferenciadas três fases que se vão interligando,
pela cadência dos acontecimentos.
O propósito deste trabalho é evidenciar as fases deste processo, que foi uma das primeiras iniciativas
nacionais para obtenção do título da UNESCO, incidindo, particularmente, na última fase de candidatura
protagonizada pela Universidade de Coimbra, realçando a valência das leituras diacrónica e sincrónica para a
sua construção e para a valorização patrimonial dos conteúdos a classificar.
Este caso permite-nos ter uma percepção do entendimento do processo submetido à UNESCO, cuja
evolução culmina com a proposição da componente material associada à imaterial, que do ponto de vista
estratégico classificativo, se traduz numa inovação em relação às demais candidaturas.
PALAVRAS-CHAVE: Candidatura Património Mundial, património, classificação, Universidade de
Coimbra, UNESCO.

UNIVERSITY OF COIMBRA — ALTA AND SOFIA WORLD HERITAGE: FROM THE PURPOSE
TO THE REALITY
ABSTRACT
In 22nd of June, 2013, the University of Coimbra — Alta and Sofia obtains the World Heritage title, at the 37th
session of the Convention concerning the protection of the World Heritage by UNESCO, in Cambodia. But
the Coimbra’s World Heritage Application (WHA) process started in the beginning of the 80s, with a different
intention of this which got the title and it could be verified three phases according to the events along the time.
The aim of this paper is to show these WHA’s phases, putting in evidence the third period of one of the
first Portuguese attempts to achieve the World Heritage UNESCO designation, outlining the diachronic and
synchronic analyses in order to increase the patrimonial value of the WHA’s development.
The Coimbra’s case promotes the understanding of the process itself and its evolution that ends with an
overlap by the material and immaterial components, a winner and innovative strategic policy in the Portuguese
applications.
KEYWORDS: World Heritage Application, heritage, classification, University of Coimbra, UNESCO.

INTRODUÇÃO
Uma candidatura patrimonial enquadra-se num desígnio de se querer transmitir valores que foram importantes
para a construção de uma identidade, que continuam a ser, e que continuarão a ser importantes no futuro:
a transmissão depende do que se quer e como se quer transmitir, e isso implica uma selecção, uma política.
Sophia Labadi e Colin Long já apontaram que, cada vez mais, essas políticas assumem um papel visível, activo
e estratégico para o desenvolvimento sócio-económico de uma comunidade (AA.VV, 2010) e, Michel Lacroix
defende que, já entrámos na era de Noé (1997).
Para tal tem contribuído a UNESCO, fundada em 16 de Novembro de 1945, para integrar a Organização
das Nações Unidas (ONU), no pós-2ª GGM, com as suas políticas de conservação e salvaguarda que assentam
numa base propositiva de incentivo de práticas e acções, que visam responsabilizar internacionalmente os
Estados a serem os guardiães de um património que é comum a toda a humanidade, conforme já avançava o
texto da Carta de Atenas 1.
Uma candidatura a Património Mundial (PM) baseia-se nos pressupostos estabilizados pela UNESCO, na
Declaração de Paris — a Convenção sobre a protecção do Património Cultural e Natural Mundial, de 1972 2.
Tais pressupostos designam que uma candidatura a PM é uma candidatura nacional, ou seja, o proponente é o
Estado ao qual pertence o bem a classificar (artigo 4º) com vista a ser inscrito na Lista do Património Mundial
(artigo 11º); e, o bem proposto tem que integrar uma das duas categorias definidas, património cultural (artigo
1º) ou património natural (artigo 2º), capaz de garantir um valor universal excepcional.
A Lista do Património Mundial (LPM), qual Arca de Noé, foi criada pelo Comité do Património Mundial
da UNESCO para albergar todos os bens que justificaram ser reconhecidos com a classificação PM, uma
classificação prevista na Convenção do Património Mundial, em Paris (1972) e em vigor desde 17 de Dezembro
de 1975 (UNESCO, 1972).

COIMBRA PATRIMÓNIO MUNDIAL
Em 22 de Junho de 2013, é atribuída à Universidade de Coimbra — Alta e Sofia (UC — AS) o título PM 3
(UNESCO-WHC, 2013: 209), na 37ª sessão da Convenção para a Protecção do Património Mundial, decorrida
em Phnom Penh no Camboja.
Mas Coimbra foi protagonista de um desígnio de classificação patrimonial internacional, a partir
da década de 80 do século XX, com o início de um processo de candidatura para submeter à UNESCO,
com contornos diferentes do que agora foi classificado. Ao longo do processo da candidatura de Coimbra
à UNESCO, podem ser diferenciadas três fases que se vão interligando, pela cadência dos acontecimentos
(CAPELA, 2013). Um desígnio que foi evoluindo ao longo do tempo e do espaço, conforme as políticas e os
entendimentos implementados e os intervenientes no processo.
1

2

3

Património Mundial é um conceito que começa a ganhar forma no texto da Carta de Atenas de 1931, onde pela primeira vez se exprime
que “les monuments historiques sont évoqués en termes de «patrimoine artistique et archéologique de l’humanité»” e que interessam à
“communauté des États, gardieus de la civilization” (AA.VV, 2002: 8-9), e que é formalmente reconhecido em 1972, na Declaração de Paris
da Convenção sobre a Protecção do Património Cultural e Natural Mundial (UNESCO, 1972).
A República Portuguesa ratificou a Convenção de Paris de 1972, pelo Decreto nº 49/79, publicado no Diário da República, 1ª série, nº
130, de 06/06/1979, tendo depositado o seu instrumento de ratificação em 02/10/1980, conforme aviso publicado no Diário da República,
1ª série, nº 264, de 14/11/1980. Entrou em vigor para a República Portuguesa no dia 02/01/1981, conforme os termos do artigo 33º, da
Convenção de Paris de 1972. Cf. Aviso nº 109/2013, publicado no Diário da República, 1ª série, nº 218, de 11/11/2013.
Decisão 37 COM 8B.38 adoptada pelo World Heritage Committee, documento WHC-13/37.COM/20.

FASE 1 — de 1982 a 1998
A primeira fase começa ainda no rescaldo de décadas produtivas de debate teórico e iniciativas de regulamentação
normativa internacional 4, como foram as do pós-2ª GGM, bem como, de propostas de intervenção em contexto
urbano destruído 5 ou consolidado 6, que contribuíram para a aclamação de temas, denominações e conceitos,
entre os quais o Centro Histórico 7 (CH) e, assiste-se a propostas de inúmeras candidaturas europeias para
inscrição de cidades e CHs de cidades europeias na LPM 8.
Sob o desafio proposto pelo programa organizado pelo Museu Nacional Machado de Castro (MNMC),
“Coimbra Antiga e a Vivificação dos Centros Históricos”, entre 1981 e 1983 9, são realizadas algumas
iniciativas 10, no sentido de comemorar o 70º Aniversário da criação do Museu em 1911, promovendo a abertura
deste à cidade e à comunidade (LOPES, 1983), sob a declaração do Ano Internacional de Recuperação das
Cidades Históricas (1981) pelo Conselho Europeu.
Uma dessas iniciativas, o seminário “Recuperação dos Centros Históricos” que esteve a cargo de Donald
Insall, arquitecto e consultor da UNESCO, tornou-se fundamental, pelos debates e trocas de conhecimentos,
para que em 17 de Março de 1982, sob a responsabilidade de Matilde Sousa Franco, directora do MNMC,
fosse feito o pedido para “inscrição do Centro Histórico de Coimbra na lista do património mundial, como
candidato à bandeira de honra da UNESCO” (LOPES, 1983: 15), ao Estado Português e posteriormente, à
UNESCO.
Em 7 de Junho de 1982, o Secretário de Estado da Cultura deu despacho favorável à pretensão, no entanto,
segundo Matilde de Sousa Franco, esta intenção foi inviabilizada pelo Instituto Português do Património
Cultural (IPPC) sem haver justificação válida (FRANCO, 1984: 134-135).
Passados alguns anos, em 15 de Junho de 1987, a Câmara Municipal de Coimbra (CMC) aprova, em
reunião, a proposta de classificação da Área Monumental da Cidade de Coimbra e suas zonas de protecção 11,
que compreendia cinco zonas de protecção à altura: a área central monumental da cidade, os imóveis e sítios
do Parque de Santa Cruz ao Penedo da Saudade, a Igreja de Santo António dos Olivais, a área monumental
de Santa Clara e a Lapa dos Esteiros 12.
Um novo entendimento surge em paralelo, em Outubro de 1987, aquando a realização do I Encontro sobre
a Alta de Coimbra, organizado pelo Grupo de Arqueologia e Arte do Centro (GAAC), cujo objectivo principal
era a promoção da importância da Alta de Coimbra, enquanto “repositório de valores, (…) manancial de

4
5
6

Cf. AGUIAR, 2002; JOKILEHTO, 2005; LOPES e CORREIA, 2004; LOPES, 1983; RODERS, 2007; UNESCO, 1972.
Varsóvia, Londres, Berlim, Florença, Roma, Verona, Ruão entre outras (JOKILEHTO, 2005).
Como o caso de Bolonha, em 1969, por Campos Venuti e Leonardo Benevolo numa primeira fase e depois por Pier Luigi Cervellati e
Scannavinni (GONÇALVES, 2013).
7 Não havia definição para centro histórico. Aliás, o conceito era negado em si (cf. ARGAN, 1982 in AA.VV, 1990), embora não houvesse
uma outra expressão linguística capaz de expressar a ideia que se pretendia — “c’è il senso di una attività convergente intorno a certi spazi,
a certi essenze, e naturalmente, anche di certi spazi e certi immagini, un certo aspetto e una certa figura della città… il centro storico è in
realtà la città preindustriale.” (ARGAN, 1982 in AA.VV, 1990: 15-16)
8 Cf. Lista do Património Mundial. In http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&l=en&&&&mode=table, acedido em 06/09/2013.
9 Estava previsto que o programa Coimbra Antiga e a Vivificação dos Centros Históricos decorresse entre Março e Dezembro de 1981;
devido à sua pertinência, “considerada pioneira” (LOPES, 1983: 9). A Associação dos Arquitectos Portugueses, numa das suas circulares
informativas, apontaram esta iniciativa como sendo a “única actividade relacionada com o Ano Internacional de Recuperação das Cidades
Históricas” (FRANCO, 1984: 134). O programa foi prolongado por 1982, sofrendo um novo prolongamento em 1983.
10 Iniciativas/actividades do programa descritas sob temas: 1) Exposições, 2) Conferências, 3) Debates, 4) Seminários, 5) Visitas guiadas, 6)
Pedido de inscrição do Centro Histórico de Coimbra na lista do Património Mundial da Unesco, 7) Projecção de filmes, 8) Concurso de
fotografia, 9) Algumas das intervenções Museu em prol do património cultural conimbricense, 10) Publicações e 11) Outras iniciativas e
actividades. Um dos objectivos a que o programa se propunha era contribuir para uma definição de centro histórico e, consequentemente,
para a criação de instrumentos normativo-legais. Cf. LOPES, 1983.
11 Em 27 de Outubro de 1987, a Assembleia Municipal de Coimbra (AMC) também aprova, a decisão da CMC. Cf. Documento em Arquivo (7).
12 Cf. Documento em Arquivo (9).

riquezas, (…) património de Coimbra, de Portugal e do Mundo” (AA.VV, 1988: 339), com vista à formalização
de uma candidatura a PM (AA.VV, 1988) que não chegou a ser concretizada.
Dez anos depois do primeiro desígnio, surge uma nova candidatura proposta pela Câmara Municipal
de Coimbra (CMC) intitulada Núcleo Histórico da Cidade de Coimbra a Património Mundial (1992) 13, que
também não teve sucesso.
Em 1994, é realizado o II Encontro sobre a Alta, uma oportunidade para avançar com a candidatura da
Alta de Coimbra a PM, pelo GAAC.
No final de 1995 14, a CMC junta-se à intenção de candidatar a Alta de Coimbra a PM, mas a primeira
candidatura formal apresentada à Comissão Nacional da UNESCO (CNU) data de 17 de Março de 1997,
e é designada como Documento Preliminar de Candidatura a Património Mundial 15, tendo sido também
entregue ao Ministro da Cultura, quando este visitou Coimbra 16. Mas mais uma vez, Coimbra vê gorada a sua
intenção de reconhecimento internacional 17.
Em 1998, o processo desaparece da Divisão de Recursos Humanos da CMC 18, e com ele, termina uma
fase de tentativas, experiências e hipóteses de classificação de áreas urbanas, que embora diferentes entre si,
apontavam para a classificação da área fundacional da cidade de Coimbra.

FASE 2 — de 1998 a 2003
Consideramos a fase seguinte como sendo intermédia, caracterizando-se por um período de trabalho de
“bastidores” (CAPELA, 2013) protagonizado, paralelamente, por duas entidades fundamentais no processo:
a CMC e a UC.
Após o episódio do desaparecimento do processo de candidatura a PM, a CMC tenta reconstituir o processo
e promove a criação de instrumentos legais e equipas técnicas para a reconversão e recuperação urbanística
do designado CH, como a constituição do Gabinete Técnico Local da Alta de Coimbra (24/01/2002) 19 e do
Gabinete para o Centro Histórico (27/05/2002) 20, o Regulamento Municipal de Edificação, Recuperação e
Reconversão Urbanística da Área Crítica do Centro Histórico da Cidade de Coimbra (2002) 21 e a criação da
Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística a Zona Histórica Intramuros da Cidade de Coimbra
(2003) 22.
Simultaneamente, a UC desenvolve uma fase de introspecção, produzindo conhecimento de e para
si própria, promovendo estudos, conferências, colóquios, seminários e concursos de ideias segundo a
abordagem da importância do papel que a Universidade desempenhou na cidade, no país e no mundo: foram
desenvolvidas discussões subordinados ao tema Construir a Univer(sc)idade, baseados em estudos e intenções
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14
15
16
17
18
19

In “Memorando Processual”, cf. Documento em Arquivo (4).
Cf. Documento em Arquivo (2).
Cf. Documento em Arquivo (8).
Cf. Documento em Arquivo (5).
Cf. A resposta do Presidente da CNU, para o Presidente da CMC. Cf. Documento em Arquivo (6 e 10).
Cf. Documento em Arquivo (3).
Constituído por protocolo entre a Câmara Municipal de Coimbra, a Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano e a Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Centro.
20 Que de acordo com o Regulamento Orgânico da CMC, uma das competências atribuídas ao GCH é “acompanhar o desenvolvimento de
todas as iniciativas tendentes ao alcançar do objectivo último de preparação da candidatura de Coimbra a património da humanidade”.
In http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=view&id =191&Itemid=455, acedido em 25/10/2013.
21 Edital nº 278/2002 do Município de Coimbra. In www.cm-coimbra.pt, acedido em 25/10/2013.
22 Decreto nº 44/2003, republicado em Diário da República, 1.ª Série-B, nº 221, de 24/09/2003.

que já se manifestavam desde 1995 (com o concurso de ideias para o plano de reconversão dos espaços dos
Colégios de São Jerónimo, das Artes, Laboratório Químico e área envolvente), relativos à reestruturação da
Alta Universitária e da construção dos novos Pólos Universitários (AA.VV, 1997), nomeadamente através dos
Colóquios, em 1999 Os Colégios da Sofia, em 2000 A Alta de Volta e em 2001 Os Segredos do Paço.
Em 2003, são vários os acontecimentos que oficializam a intenção de uma classificação da UNESCO:
em Abril, a Reitoria edita “Universidade de Coimbra, Património Mundial”; em Junho é lançado o Caderno da
Rua Larga nº 1, intitulado “O Paço das Escolas revisitado”, e; em Julho, é formalizado o pedido de candidatura
da Universidade de Coimbra a PM, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Ainda neste ano é realizado, no âmbito de Coimbra 2003: Capital Nacional da Cultura, o Seminário
Internacional CidadeSofia, onde se fazem leituras sobre a relação entre a cidade e a universidade em várias
cidades universitárias (algumas PM), nacionais e internacionais.

FASE 3 — de 2004 a 22 de Junho de 2013
A última fase corresponde à formalização e desenvolvimento do processo de candidatura da UC a PM,
terminando com a atribuição do título, pela UNESCO.
O ano de 2004 veio a revelar-se um marco no processo de candidatura: em Maio a Comissão Nacional
da UNESCO inclui a UC na lista indicativa dos bens propostos a candidatos ao título PM (14/05/2004); em
Outubro, é constituído o Gabinete de Candidatura à UNESCO (GCU), e; em Dezembro, o Reitor formaliza
convites para a constituição da Comissão Científica da Candidatura.
De 2005 a 2008, há não só uma vastíssima componente protocolar entre a Universidade e diversas
instituições, como também há a apresentação pública da Candidatura da UC, na Biblioteca Joanina 23, é
realizado o I Encontro Internacional do Património Mundial de Origem Portuguesa (2006), é realizado
o Encontro Universidade de Coimbra: Univer(sc)idade — desafios e propostas de uma candidatura a
património da humanidade (2007), organizado pelo GCU, CMC e ICOMOS-Portugal e diversos apoios
públicos à candidatura .
Em 2009, sublinha-se a distinção atribuída à UC pelo Prémio da União Europeia para o Património
Cultural — Europa Nostra 2009, pela intervenção na Via Latina; em 2010, a Torre da Universidade começa a ser
restaurada, assim como é realizado o II Encontro Internacional do Património Mundial de Origem Portuguesa
e, ainda, a entrega formal da candidatura Universidade de Coimbra — Alta e Sofia ao Governo Português.
Entre 2010 a 2013 24, são realizados procedimentos e estudos técnicos de acordo com as conversações e
pareceres emitidos pelos enviados da UNESCO/ICOMOS, para a verificação, análise e avaliação do processo
de candidatura, bem como a constituição da Associação RUAS, em 2012.

DO DESÍGNIO À REALIDADE
23 Em 19 de Abril de 2005, é apresentado publicamente o Guião de Candidatura da Universidade de Coimbra a Património Mundial. Cf.
Documento em Arquivo (11).
24 A 1 de Março de 2012, o World Heritage Centre aceita a candidatura da UC — AS a PM, por o processo administrativo se encontrar
completo. No entanto, informa que o processo estaria sujeito a avaliação técnica, e que esta seria realizada pelo ICOMOS. Cf. Documento
em Arquivo (1).

Verifica-se uma evolução conceptual, ao longo do processo, quanto ao espaço da cidade considerado com valor
patrimonial e com potencialidades para ser classificado internacionalmente. Contudo, é na 1ª fase que esta
verificação mais se evidencia, surgindo espaços e denominações de forma contínua e consecutiva entendíveis
com valor patrimonial de nível internacional.
Num primeiro momento, o Centro Histórico era o mote apresentado pelo MNMC, para garantir o
sucesso junto da UNESCO; uns anos mais tarde, em 1987, foi considerada a Alta de Coimbra, pelo GAAC,
como o espaço da cidade privilegiado para tal, apesar da CMC e a AMC assumirem a preferência pela Área
Monumental da Cidade e sua zona de protecção; já em 1992, a CMC considera que o Núcleo Histórico da
Cidade de Coimbra é a área da cidade com argumentos válidos para submeter à UNESCO; e em 1995, a
mesma CMC admite ser a Alta de Coimbra, a melhor opção, chegando a concretizar o acto de candidatura,
ao enviar o Documento Preliminar de Candidatura à CNU, em 1997 25.
Devemos sublinhar, contudo, alguns acontecimentos externos ao processo mas que contribuíram para o
desenvolvimento do pensamento crítico na área disciplinar da arquitectura na cidade de Coimbra:

1. A abertura do Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra (DARQ), em 1988, que vai desempenhar um papel fundamental, sobretudo, a partir de
1992, com o projecto de Fernando Távora, arquitecto, para a requalificação da Baixa e da Praça 8 de
Maio (RAMOS, 2013) e, também em 1995, quer com os míticos Encontros de Tomar 26, quer com o
concurso de ideias para a Alta Universitária, o “plano de reconversão dos espaços dos Colégios de São
Jerónimo, das Artes, Laboratório Químico e área envolvente” (AA.VV, 1997). O DARQ também veio
proporcionar um aumento de produção científica na área disciplinar da arquitectura, tendo a cidade de
Coimbra como objecto de estudo, uma lacuna até então verificada, que foi sendo superada e que poderá
ser apontada como explicação de muitas hesitações verificadas na primeira fase do processo;
2. A implementação do Plano Director Municipal de Coimbra, em 1994, que veio estabilizar a área
considerada e denominada como CH e que vai congregar as áreas entendidas com valor, propostas e
discutidas para a classificação a PM.

Estes acontecimentos e contributos sequenciais vão questionar a cidade sobre o seu espaço urbano
fundacional, o CH, enquanto espaço de identidade comum, dando um impulso e influenciando as fases
seguintes do processo de candidatura a PM.
É a partir desta reflexão sobre a cidade, que a Universidade começa a ganhar protagonismo no processo,
sendo ainda coadjuvada por alguns acontecimentos externos de grande relevo, cuja influência foi decisiva para a
última fase de candidatura da UC à UNESCO: em 1998, a Universidade de Alcalá de Henares é classificada PM,
e; em 2003, a UNESCO, com a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Intangível ou Imaterial,
possibilita que os símbolos caracterizadores da diversidade cultural possam também ser classificados PM.
25 Cf. Documento em Arquivo (8).
26 Encontro dos docentes do DARQ da FCTUC, para debater o ensino da arquitectura no DARQ, realizado em Março de 1995, em Tomar,
onde se assumia que o objecto de trabalho privilegiado da escola era a cidade de Coimbra (ENCONTROS DE TOMAR, 1997: 20).

Assim, 2003 assume-se como um ano charneira no processo de candidatura de Coimbra à UNESCO,
ou se se preferir, o ano zero da candidatura da Universidade a PM, propulsor duma nova fase que assenta na
originalidade do processo da Candidatura da UC a PM, Cultural Material e Imaterial da Humanidade, em
território nacional, sendo o primeiro caso português ou de influência portuguesa a alcançar a classificação PM,
com as vertentes cultural material e imaterial 27, pese embora a vivência dos vários costumes, usos e tradições
da vida académica, como as festas e os cerimoniais académicos, a Canção de Coimbra ou as Repúblicas,
tornem grande parte da vertente imaterial desta candidatura, numa vivência espacial, sobretudo, ao longo do
espaço urbano correspondente à área do bem e de protecção do bem.
A classificação vem, ainda, reforçar um carácter de excepção do contexto ibérico na Europa, uma vez
que a Universidade de Alcalá de Henares 28, fundada em 1293 e PM desde 1998, com os mesmos critérios de
classificação da UC (ii, iv e vi), era a única Universidade Europeia na LPM até 2013.
No entanto, devemos perceber que, não é só a área do bem que passa a gozar de um estatuto de
reconhecimento internacional. Também a cidade passa a ser reconhecida como tal, se bem que, neste caso,
pensar a UC sem o seu contexto urbano, seria negar a história da própria cidade, já que “Coimbra é, aliás, um
caso raro, senão mesmo único, do urbanismo português, em que no seu conjunto uma cidade se transformou
numa estrutura mono-funcional, quase um equipamento por alguns séculos”, como referiu Walter Rossa
(2001: 11). Uma realidade que teve influência nas geometrias de gestão (espacial) da cidade, do país e do mundo,
no passado, e que se torna promotor da dinâmica de recuperação e requalificação dos espaços submetidos à
área da candidatura da UC à UNESCO.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cidade (e a sua imagem) é uma herança cultural europeia e, também, um recurso económico, como foi
recentemente apontado pelo Conselho da União Europeia (2014), que deve ser equacionado estrategicamente
no desenvolvimento urbano sustentável.
A identidade de Coimbra durante muitos séculos foi consolidada na imagem da Universidade e na sua
capacidade para estipular os protocolos de organização do território, de tal modo que, é possível identificar a
cidade pelo contributo político-cultural, que a UC imprimiu na cidade, no país e no mundo, principalmente,
pela estabilização dessa imagem ao longo dos tempos. E é esse legado cultural, quer material quer imaterial,
que tem sido condicionante da forma urbana e, ao mesmo tempo, condicionado por ela, que serviu de base de
justificação do seu valor universal excepcional apresentado à UNESCO.
As valências e condicionantes exploradas e impostas pelo processo de candidatura a PM vão ser
repercutidas, em particular, na área classificada e no perímetro definido como zona de protecção, mas também,
por toda a cidade, porque também é a cidade que é reconhecida no processo classificativo.
27 Portugal apresenta-se representado com quinze bens inscritos na LPM: catorze bens Património Cultural e um Património Natural. Dos
catorze Património Cultural, quatro são referentes a Centro Histórico, quatro são referentes a Monumento, cinco são referentes a Paisagem
Cultural e um referente a Universidade. A Universidade de Coimbra — Alta e Sofia, enquanto Património Mundial, ainda responde à
vertente material e à vertente imaterial. O Fado foi classificado Património Cultural Imaterial da Humanidade, em 27/11/2011, no VI Comité
Intergovernamental da UNESCO, em Bali — Indonésia.
28 O Estudo Geral de Alcalá de Henares, assim como o Estudo Geral Português e mais tarde de Coimbra, foi fundado no final do século XIII
(1293), tendo sofrido reformas profundas de reestruturação física e científica, a partir do final do século XV (1499), com o cardeal Cisneros.
O arquitecto Pedro Gumiel desenvolveu um plano de cidade universitária, baseado no ideal de Cisneros, concretizando-o a oriente da
muralha medieval da cidade, dando origem à primeira cidade universitária ocidental planificada (AA.VV, 2012).

Como Labadi e Long afirmavam (2010), o património e os sítios classificados desempenham várias
funções e vários papéis: o processo da classificação patrimonial torna possível estabelecer estratégias de
marketing, não só para atrair turistas mas também para fomentar a recriação da identidade local 29. Em
Coimbra, mais uma vez, o contributo do envolvimento da cidade no processo para potenciar a salvaguarda e
a protecção do espaço urbano dito “histórico”, passa pelo impulso criado pela UC, nessa tentativa de se (re)
apresentar ao mundo e de (re)assumir um desígnio que também é da cidade.
Ao entrar na LPM, a nova Arca de Noé, a UC e a cidade aceitam um estatuto de responsabilidade para
com as gerações futuras, por se querer legar uma herança recebida, considerada válida e actual, não só ao nível
da promoção do desenvolvimento cultural como também ao nível do desenvolvimento urbano, permitindo
uma mais uma oportunidade, para que se discuta a cidade que queremos para o futuro, na assunção de que
será melhor do que aquela que temos hoje.
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Valorização do Património Hoje — A Experiência
no Ensino de Arquitetura
TERESA MADEIRA DA SILVA, DINAMIA’CET-IUL/ISCTE-IUL (Portugal)

RESUMO
Esta comunicação procura dar a conhecer uma experiência de ensino de projeto de Arquitetura desenvolvida
Departamento de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE-IUL — Instituto Universitário de Lisboa, a partir
de uma experiência singular no contexto académico (Summer School internacional associado a uma UC
de prática de projeto). A metodologia cruza, na elaboração dos projetos de arquitetura, as ideias centrais
expressas nas cartas e convenções nacionais e internacionais relativas às questões do património, com o
conceito de consciência histórica proveniente da filosofia hermenêutica de Hans-Georg Gadamer (1900-2002),
tendo como pano de fundo as novas práticas da arquitetura e o novo perfil dos arquitetos. Pretende-se fazer
ressaltar um conceito de património amplo, onde a ideia da sua valorização possibilita uma leitura que inclui
a paisagem como um todo e onde o património é visto a partir do presente. Os resultados obtidos mostramnos que os estudantes atuam, por um lado, projetando com o construído — as propostas não se pretendem
autocentradas, mas dialogando com as circunstâncias físicas, geográficas (territoriais) e sociais, e por outro,
de acordo com o momento histórico em que nos encontramos — o presente, tendo em conta a cultura e as
pessoas que neles habitam.
PALAVRAS-CHAVE: património, ensino de arquitetura, ensino de projeto, paisagem, novas práticas
em arquitetura.

VALORIZATION OF THE PATRIMONY NOW — EXPERIENCE
IN TEACHING ARCHITECTURAL DESIGN
ABSTRACT
This paper seeks to share a teaching experience of architectural design developed under the Department
of Architecture and Urbanism at ISCTE-IUL, University Institute of Lisbon, from a singular experience
in an academic context (an International Summer School associated with a practice design course unit).
In the preparation of architectural designs, the methodology intersects, the main ideas expressed in the
letters and national and international conventions concerning the matters of heritage with the concept
of historical conscience from the hermeneutic philosophy of Hans-Georg Gadamer (1900-2002), with
a background of new practices of architecture and the new profile of architects. It is our intention to
highlight a broad concept of heritage, where the idea of its valuation provides a reading that includes the
landscape as a whole and where heritage is seen from the present. On the one hand, results show us that
students act by designing with the built heritage — the proposals are not intended to be self-centered, but
rather in dialogue with the physical circumstances, both geographical (territorial) and social, and on the

other hand, according to the current moment in history — the present, taking into account the culture and
the people who inhabit it.
KEYWORDS: heritage, architectural education, design education, landscape, new practices in
architecture.

1. INTRODUÇÃO
No momento em que as circunstâncias em que se desenvolve a prática profissional em arquitetura, (afastandose cada vez mais do ciclo tradicional desenvolvido em atelier — da encomenda do projecto à construção
do edifício), discute-se neste artigo a possibilidade de desenvolver experiências na Academia de modo a
adequar os procedimentos pedagógicos a estas novas circunstâncias tendo em vista a existência de património
arquitectónico construído e a sua valorização. Dada a conjuntura de crise económica que afetou sobretudo
os países do Sul da Europa e em particular Portugal, a prática da arquitetura já não tem a oferta das décadas
passadas (80 e 90 do século XX), que se traduzia em grande quantidade de encomenda pública, concursos
públicos e encomenda privada com alguma dimensão. Assim, decorrente da constatação desta situação
procurámos a partir de uma experiência pouco habitual no ensino de arquitetura adequar o ensino a esta
nova realidade.
Envolvendo alunos, professores e investigadores do Departamento de Arquitectura e Urbanismo do
ISCTE-IUL, da Faculty of Design and Technology Technische Universität Darmstadt, do DINAMIA’CETIUL, da Câmara Municipal de Lisboa, do FAS (Fundo de Arquitetura Social) e da Junta de Freguesia de Santa
Maria Maior, esta experiência de ensino teve início num Summer School realizado em Setembro de 2014
onde, de uma forma adensada, se problematizaram vários tópicos associados aos núcleos antigos das cidades
e realizaram propostas de intervenção para o bairro do Castelo em Lisboa.
É aceite que a prática do ensino tradicional de projeto de Arquitetura, nos cursos de arquitetura portugueses,
nomeadamente, nas Escolas de Belas Artes de Lisboa e Porto, teve dois processos de desenvolvimento, já
identificados por outros autores, desde a sua formação até meados do século XX. Gonçalo do Canto Moniz
identifica um primeiro momento, onde o ensino foi dominado essencialmente pela tradição da pedagogia do
curriculum Beaux-Arts, fixado pela Reforma de 1931 e regulamentado em 1932 (Reforma de 1931-32), e um
segundo momento, (decorrente da crítica ao anterior sistema de ensino), pela aproximação ao Ensino Moderno
da Arquitetura 1, pela via de Walter Gropius, aclarado com a Reforma de 1950 e regulamentado em 1957
(reforma de 57). (Moniz, 2011, p.20). Apesar das diferenças (Lisboa e Porto), as duas escolas aproximaram-se
nalguns tópicos decorrentes precisamente da herança da escola alemã — a Bauhaus, trazida por Walter Gropius,
cujo modelo de ensino influenciou o ensino da arquitetura, na maioria das escolas de tradição ocidental. De
forma abreviada enumeramos três tópicos que (decorrentes desta herança), persistiram até praticamente aos
nossos dias no ensino do projeto de arquitetura em Portugal e que nos interessam questionar pelo modo como

1

Segundo Moniz, o “conceito, ensino moderno, é, (…), pouco utilizado no campo disciplinar da Arquitectura, mas no campo da pedagogia
está perfeitamente definido e caracterizado, através das ideias do pedagogo americano John Dewey (1859-1952). A sua pedagogia
democrática baseia-se na relação entre Educação e Experiência, sintetizada na expressão “aprender fazendo”, que cedo se popularizou nas
escolas de Arquitectura, porque conceptualizava um método antigo e intemporal de aprender Arquitectura”.

tem sido apropriado em termos metodológicos no ensino do projeto. O primeiro tópico corresponde à ideia de
que o projecto constitui uma unidade. É certo que, na solução arquitetónica cada parte do projeto contribui para
um todo que o torna coerente, ou seja, para a síntese e que a síntese é o culminar de uma ideia de arquitetura.
O segundo tópico, que decorre do primeiro, alude ao facto de que, se o projeto arquitetónico é síntese, cabe ao
arquiteto o papel de coordenar as partes constituintes do projeto, pertencendo-lhe a tarefa de garantir que as
partes se articulam como um todo. O terceiro tópico, refere o facto de que é na aula de projeto o lugar onde se
dá “a síntese”. Do nosso ponto de vista, é certo que estes tópicos, como pontos de partida estão, corretos, no
entanto, as circunstâncias que daí advieram resultaram numa prática e num ensino de projecto voltado para si
próprio onde professores e estudante, refletem os aspetos intrínsecos à arquitetura, onde os aspetos simbólicos
e estéticos ganham protagonismo no projeto e todos os outros, associados aos modos de vida, deixam de ter
importância. Se é certo que, os primeiros, são aspetos relevantes nas obras de arquitetura dando-lhe a coerência
necessária para serem apreciadas de forma particular, são, no entanto, muitas vezes mal compreendidas pelos
seus usufruidores e pela sociedade em geral porque estão totalmente desligados da realidade. Aravena a este
propósito refere que, “a arquitetura só se ocupa de problemas que interessam a outros arquitetos, que é o uso
estratégico da forma. [Tratando de] um conhecimento específico para problemas específicos.” (Aravena, 2010).
Apesar disso, como contraponto a esta tendência podemos apontar alguns processos participativos (botton-up
e top-dow) realizados em Portugal sendo o mais expressiva conhecida por Operações SAAL (Serviço de Apoio
Ambulatório Local) cujo processo decorreu poucos meses depois do 25 de Abril de 1974. Neste caso, sendo um
projecto pioneiro na Europa, o processo incluiu a realização de um grande número de projectos, em conjunto com
a população e atendendo às suas necessidades. 2 Confrontados com a situação actual da profissão do arquiteto e
atendendo às alterações que decorrem do novo sistema de ensino 3, tentámos, no Summer School, aproximar-nos
das novas práticas da arquitetura 4. Assim procurámos ir ao encontro do modo como se configura e sensibiliza
a valorização do património arquitectónico de forma ampla onde a participação de diferentes agentes (fora do
espaço da aula), contribui para a construção do projecto a partir de uma experiência de ensino invulgar.
Dividimos este artigo em três partes para além da Introdução e da Conclusão. A primeira parte —
“Enquadramento Conceptual e Teórico”, perspectiva a forma como evolui o olhar acerca do património
através das ideias centrais expressas nas Cartas e Convenções Nacionais e Internacionais relativas às questões
do património e expõe o conceito de “consciência histórica” 5 proveniente da filosofia hermenêutica de HansGeorge Gadamer (1900-2002). A segunda parte — “Metodologia” expõe o modo como, a partir do quadro
teórico apresentado, se obtiveram novos resultados em relação às abordagens tradicionais. A terceira parte —
“Resultados”, para além de discutir e defender as hipóteses colocadas no início, sintetiza os principais resultados
a partir dos projetos desenvolvidos pelos estudantes no Summer School.
2
3
4

5

“Em 1974-76, o SAAL surgiu como um serviço descentralizado e desburocratizado, inserindo-se nos processos complexos da relação
tripartida entre o Estado, os moradores pobres e os arquitetos.” (AAVV, 2014).
— Referimo-nos a duas alterações que consideramos como sendo as mais significativas e que alteraram o paradigma do ensino da arquitetura:
por um lado a reforma de Bolonha e, por outro, a passagem do ensino universitário de um ensino de elites para um ensino de massas.
— A propósito deste conceito podemos apreciar o texto referente à exposição de experiencias realizadas na Austrália e apresentadas na Bienal de
Veneza de 2012 — cujo tema versa as novas práticas na arquitetura. Refere o seguinte. “o fascínio atual com a “reconstrução” do arquiteto surge
como uma resposta direta às forças turbulentas, remodelando a cultura contemporânea mundial. Esta inquietação da estabilidade profissional
da arquitetura durante grande parte do século passado tem forçado muitos arquitetos a questionar as motivações e os pressupostos sobre os
quais, a profissão e sua prática foram construídos. (…) O trabalho apresentado nesta exposição examina seis práticas únicas atualmente baseadas
na Austrália que desafiam os limites da arquitetura e da prática como é geralmente entendida. (…) apresenta seis grupos arquitetonicamente
inovadores, que estão explorando novos domínios de trabalho, tão diversos como a robótica, causas humanitárias, tecnologia especializada e
redes de educação e mídia. (…). (Bienal de Veneza, 2012).
Consciência histórica — Segundo gadamer a consciência da historicidade implica a compreensão a partir da situação histórica em que se
encontra o intérprete e inclui a distância entre a situação passada e a situação presente (Gadamer, 1998).

2. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E TEÓRICO
Evolução do património através das cartas e convenções nacionais e internacionais

6

Uma vez que, no local onde se desenvolve o exercício de projecto a colina do Castelo em Lisboa (Fig.
1), somos confrontamos invariavelmente com existência de património construído, entendemos que se
justifica, rever a forma como, tem evoluído o olhar sobre o património em Portugal, através das Cartas e
das Convenções Internacionais. A noção de património, os conceitos e as missivas sobre património têm
mudado ao longo da história e, será natural, que continuem a mudar. Nos últimos anos (segunda metade
do século XX e início do XXI), temos assistido, através da leitura das cartas, convenções e recomendações
oriundas de organismo nacionais e internacionais, a um crescente interesse pelas questões do património
arquitetónico.

Fig. 1. Colina do Castelo de São Jorge, Lisboa, Portugal. (Fotografia aérea). http://www.bing.com/maps/, acesso 12-09-2014.

Esse interesse, centrado inicialmente na preservação dos monumentos de maior significado histórico (Carta de
Atenas,1931 e a Carta de Veneza, 1964), alargou-se aos centros históricos (Recomendação para a Salvaguarda
dos Conjuntos Históricos e a sua Função na Vida Contemporânea, 1976 e a Carta para a Salvaguarda
das Cidades Históricas, 1987). Posteriormente iniciou abordagens ambientalistas e ecologistas, numa visão
globalizante dos problemas (Carta do Património Vernáculo Construído e Carta Internacional sobre Turismo
Cultural, Gestão do Turismo nos Sítios com Significado Patrimonial, 1999), e mais recentemente, considerando
a preservação do património um processo dinâmico, teve em linha de conta a pessoa e os valores humanos
(Convenção Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património Cultural para a Sociedade,
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— O texto apresentado neste ponto: foi redigido para futura publicação na revista Arquiteturarevista — Unisssinos (aguarda revisão).

2008 e a Carta de Bruxelas sobre o Papel do Património Cultural na Economia e para a Criação de Rede
Europeia de Reconhecimento e Difusão, 2009).
A análise das principais cartas, convenções e recomendações produzidas nos últimos anos, mostranos que a preservação do património tem vindo a evoluir no sentido do envolvimento das sociedades e
dos habitantes nos processos de salvaguarda e preservação do património. O crescimento das cidades a um
ritmo cada vez mais acelerado e as transformações urbanas que daí ocorrem, assim como a desertificação
da paisagem rural, e o esvaziamento dos centros urbanos, sobretudo na Europa, levam a que se equacione
o património de forma diferente ao longo do tempo. Já não está em causa somente o monumento — “as
pedras”, mas o equilíbrio entre meio construído e natural, entre passado e presente proporcionando, deste
modo, um alargamento da noção de património. Verifica-se, para além de ações concretas, um alargamento
a um conjunto de preocupações humanista onde os atores são importantes. A sociedade global, a diversidade
cultural conseguida através da identidade das diferentes comunidades e as suas relações com o território são
a expressão da diversidade cultural do mundo. Assim, os habitantes como usufruidores de cada um dos sítios
a preservar, ganham um papel relevante na atualidade, quando falamos de património.

Gadamer e o conceito de “consciência histórica”
A importância do conceito de “consciência histórica” para a implementação do trabalho desenvolvido pelos
estudantes no Summer School, deveu-se ao facto de consideramos válida a leitura de Gadamer acerca da
compreensão da história e das obras que nos chegam do passado. Na linha de Gadamer, quando pensamos
em património como uma herança do passado que decorre da tradição teremos que ter presente que o nosso
olhar implica sempre “uma précompreensão que é, por sua vez, préfigurada ou determinada pela tradição na
qual vive o intérprete e que modela os seus preconceitos” (Gadamer, 2004: 13). Dito de outro modo, quando
abordamos um lugar ou uma obra, “não saímos do tempo e da história, não nos separamos de nós mesmos…
”, 7 (Palmer, 1999: 172) para, a partir daí, compreendermos esse lugar ou essa obra. Deste modo, podemos
dizer que não há uma visão ou uma compreensão pura da história ou de uma obra do passado sem referência
ao presente. Pelo contrário, a história é vista e compreendida apenas e sempre através de uma consciência que
se situa no presente.
Ao explicitar, na compreensão, o modo de ser histórico dos intérpretes e a tradição, Gadamer introduz
o conceito de consciência histórica ou sentido histórico, relevante para qualquer leitura que se faça de um
lugar ou de uma obra arquitetónica. Assim, qualquer leitura atual que se possa fazer das leituras passadas
acerca de qualquer obra, resultam da situação histórica em que nos encontramos. Como já referimos, não
podemos ter “uma visão ou uma compreensão puras da história, sem referência ao presente” (Palmer,
1999: 180), porque as leituras passadas são vistas e compreendidas sempre através de uma consciência que
se situa no presente, constituindo este facto um condicionalismo que teremos de ter em conta. Segundo
Gadamer, a consciência histórica ou sentido histórico referese à tomada de “consciência da historicidade
de todo o presente e da relatividade de todas as nossas opiniões”. 8 A partir daqui podemos refletir sobre
7
8

É neste termos que Gadamer se refere à experiência do encontro com uma obra de arte (Palmer, 1999: 172).
“… a aparição de uma tomada de consciência histórica é possivelmente a mais importante revolução por que passamos desde o surgimento
da época moderna. (…) A consciência que, atualmente, possuímos da história é profundamente diferente da forma como outrora o passado
aparecia a um povo ou a uma época. Entendemos por consciência histórica o privilégio do homem moderno: ter plena consciência da
historicidade de todo o presente e da relatividade de todas as opiniões” (Gadamer, 1998: 17).

a relatividade da nossa própria posição e da dos outros autores e, deste modo, adquirimos consciência “do
carácter particular de [cada] perspetiva” (Gadamer, 1998: 17). Este conceito, no quadro da investigação e do
projecto em arquitetura, remetenos para uma interpretação alternativa em relação à forma como habitualmente
são abordadas as questões patrimoniais, ou seja, com a pretensão de que as leituras que se façam, sejam
tomadas como verdades definitivas. Sabemos que ao longo da história existem diferentes verdades: o mesmo
acontecimento é compreendido atualmente de forma diferente do que foi no passado. Esta perspetiva revelanos
que, ao inserirse na tradição, o intérprete dialoga com a história, “criando e produzindo novos elementos
que reinterpretarão, recriarão e desenvolverão uma atmosfera passada, mas que não será a mera repetição
dela mesma” (ComesañaSantalices, 2004: 58). O contributo do conceito de consciência histórica pretende
reforçar, no nosso campo de atuação, o valor da distância histórica na interpretação dos lugares, através da
compreensão de como o intérprete atual pode colocar um lugar préexistente para além do horizonte limitado
da sua situação de origem, fazendo coincidir o lugar distante (de origem) com o lugar atual.

Metodologia
Tendo por base o enquadramento teórico anteriormente apresentado e na sequência das últimas recomendações
internacionais, o crescimento económico e a coesão social são efeitos relacionados com o papel do património
cultural, na atualidade. Como verificamos, a pessoa e os valores humanos estão colocados no centro de um
conceito alargado e interdisciplinar de património cultural. Por outro lado, o nosso olhar sobre o passado não
pode desligar-se do presente tendo em vista o momento em que nos encontramos.
Deste modo, a metodologia utilizada na prática de projeto nesta experiência de ensino, pretende confrontar
os estudantes a partir de duas linhas de atuação; por um lado, projetar com o construído — as propostas não
se pretendem autocentradas, mas dialogando com as circunstâncias físicas, geográficas (territoriais) e sociais,
e por outro, de acordo com o momento histórico em que nos encontramos — o presente, tendo em conta a
cultura e os seus intervenientes, tanto os projetistas, como os usufruidores. O ponto de partida em termos
metodológicos, formulado pelas duas equipas (do ISCTE e da TUD) foi, como já referimos, desenvolver outras
práticas na academia de modo a adaptar as práticas pedagógicas às novas circunstâncias que a profissão de
arquiteto atravessa. Assim, três premissas constituíram potenciais fatores de mobilização e de atuação para
o resultado do que se pretendia: 1. o desenvolvimento do trabalho no lugar numa relação de proximidade
com a população local e com o sítio. 2. a intensidade de trabalho num curto espaço de tempo, com alguma
energia resultante de alguma pressão. 3. a possibilidade de criar equipas interdisciplinares e internacionais
com professores, alunos das duas Universidades e agentes locais 9.
Assim, em termos metodológicos procuramos que os estudantes se instalassem no terreno em contato
direto com o sítio, com a população e com os agentes locais e, desse modo, abandonassem a sua habitual zona
de conforto (produção de um projeto de arquitetura em sala de aula desligados da realidade social, económica
e cultural).

9

Colaboraram como tutores neste Summer School vários Professores, estudantes e agentes locais: Professores da TUD: Anett Joppien
(coord.); Sascha Luippold (Prof.); Matthias Schoenau; Wolfgang Hinkfoth; Albert Dietz. Professores do ISCTE-IUL: Teresa Madeira da Silva
(Prof. coord.); Rosália Guerreiro (Prof.) Pedro Pinto (Prof.); Estudantes de Doutoramento e Mestrado e investigadores do DINÂMIA’CETIUL: Marianna Monte (PhD stud.), Ana Ferreira (M. stud.) Arquitectos da Câmara Municipal de Lisboa: Rogério Gonçalves (Arq. Unidade
de Coord. Territorial); Rosário Salema (Arq. Direção Municipal do Ambiente Urbano) Arquitetas do Fundo de Arquitetura Social: Raquel
Melo Martins; Patrícia Chorão Ramalho (Arqs.) Assessor da Junta de freguesia de Santa Maria Maior: José de Melo Carvalheira (Arq.).

Fig. 2 — Antiga casa do Governador, Bairro do castelo, Lisboa. Desenvolvimento dos trabalhos no Summer School. (Fotografia: Monte,
M., Setembro de 2014).

No trabalho desenvolvido pelos estudantes percebemos que as condicionantes atuais, tanto físicas, como
sociais e económicas, se mostraram essenciais na forma como se intervém no património existente. Deste
modo, desde a escolha dos programas, que tiveram em conta as necessidades sentidas e o enquadramento das
valências existentes na área de intervenção e áreas circundantes, até à problemática decorrente do enorme
fluxo de turistas numa zona onde ainda existe uma parte residual da população residente em condições
precárias, a realidade presente é fundamental para equacionar todo o projeto. Em termos práticos estes
objetivos concretizam-se, a partir de duas linhas de actuação: a primeira, através da identificação dos elementos
fundamentais do território, interpretando e representando o objeto de estudo, atendendo às especificidades
do território como a morfologia, a tipologia e a implantação do edificado pré existente; a segunda, a partir do
diálogo com os agentes locais e população residente de modo a complementar a entendimento da forma de
organização da vida no bairro.
Tendo como pretexto Ocupações Temporárias em Espaços Devolutos, pretendeu-se que a aprendizagem
da arquitetura fosse feita através da reflexão critica, exploração e experimentação. Através de propostas
concretas para espaços devolutos ou abandonados, o Summer School teve por objetivo a apropriação
temporária de locais e territórios identificados como estando devolutos e abandonados. Segundo o enunciado
proposto,

“Sob o tema projetar em tempo de escassez, pretende-se que os alunos, de forma colaborativa, com os
habitantes da cidade, valorizem um conjunto de espaços da cidade abandonados. Pretende-se por um lado
que os habitantes da cidade valorizem os sítios onde moram e por outro oferecer novas possibilidades de
usos a esses mesmos espaços.” (Madeira da Silva, 2014).
Pretendeu-se que os estudantes desenvolvessem estratégias de reconversão urbanística que tivessem presente
não apenas fatores de ordem morfológica, mas também aspetos de carácter histórico, social e económico, e
que aprofundassem e sustentassem as ações de projeto numa interpretação abrangente e crítica da realidade.
Procurámos ir mais além, nos exercícios propostos, em relação ao horizonte de actuação habitual na academia.
Pretendeu-se, deste modo, que os estudantes não olhassem para o património arquitetónico a partir da sala de
aula como objetos isolados, que necessitam somente de restauração ou reabilitação, mas pudessem definir e
desenhar as valências programáticas a propor, organizadas de acordo com a proximidade aos habitantes, aos
agentes locais e à sociedade civil.
No decorrer do curso de Verão optou-se por várias estratégias de integração e articulação com outras
áreas disciplinares e com os agentes no terreno cuja estreita relação se considera cada vez mais interessante
e importante para o exercício disciplinar da arquitetura. Considerando que, o ensino da arquitetura, hoje,
ultrapassa a realização do projeto para um edifício, a partir de um programa pré estabelecido, de um lugar pré
determinado e de uma panóplia de materiais disponíveis no mercado, a realização deste exercício pressupõe
uma prática abrangente e integradora. As questões respeitantes ao património ambiental, enfatizando as
questões relativas às diferentes opções de projeto: restaurar, preservar, demolir, reconstruir, construir, nos
centros históricos, foram questões a considerar no processo de projeto e nas metodologias a desenvolver. Tendo
em conta os pressupostos da hermenêutica contemporânea considerámos que as diferentes intervenções num
determinado lugar são sempre uma construção contemporânea baseada na dialética entre passado e presente,
e orientada pelo interesse de quem a produz 10.
Não se pretende com isto pensar que os exercícios, a realizar em meio académico simulem a realidade
da prática da arquitetura, essa seria uma tarefa impossível porque a academia, hoje, conta com imposições e
modelos aos quais somos obrigados a responder pouco compatíveis com as exigências de um “tempo longo”
que a realização de um projeto de arquitetura requer. Apesar disso, o que se pretende é, sobretudo, levantar
questões dentro da área disciplinar da arquitetura através da prática do projeto acompanhada pelo olhar crítico
de outras áreas disciplinares, e de outros agentes que lidam com questões muito pragmáticas decorrentes da
prática fora da Academia (académicos de outras áreas, arquitetos, sociedade civil e residentes), para que a
arquitetura e o ensino não se fechem sobre si mesmos.

3. RESULTADOS
De acordo com o que acabamos de apresentar e tendo como pano de fundo o cruzamento da prática do projeto
com o enfoque oferecido pela leitura das cartas e convenções sobre património e o olhar da hermenêutica de
10 Como refere Távora, “…porque o espaço é um contínuo e porque o tempo é uma das suas dimensões, o espaço é, igualmente, irreversível,
isto é, dada a marcha constante do tempo e de tudo o que tal marcha acarreta e significa, um espaço organizado nunca pode vir a ser o que
já foi, donde ainda a afirmação de que o espaço está em permanente devir.” (Távora, p. 19).

Gadamer, ao intervir no património as respostas são propostas atuais a partir da herança que nos é transmitida
pela tradição. Como referimos, a leitura de qualquer lugar parte de um elemento histórico e culturalmente
distante, que é o lugar de origem, ao qual se somam diferentes olhares sobre esse lugar, também eles histórica
e culturalmente localizados, resultando, por um lado, na fusão e, por outro, no alargamento dos horizontes de
compreensão sobre esse mesmo lugar. Nos exercícios propostos observamos que os estudantes, identificaram
problemas sociais e urbanos que persistem nos centros antigos das cidades e a partir de pequenas mudanças
implementaram soluções transformadoras.

Fig. 3 — Proposta para a colina do castelo. Plano geral. Summer School Projetar em Tempo de Escassez, Grupo 5. (Fotografia: Madeira da
Silva, T., Setembro 2014).

Se observarmos as intervenções propostas, podemos perceber que o entendimento que os estudantes fazem
dos edifícios e dos lugares préexistentes e consequentemente as intervenções que propõem os situam no
presente. Ao propor recuperar edifícios, a intenção não é reconstruir o contexto de origem, porque isso seria
uma impossibilidade, também não é destruir o seu carácter. A salvaguarda da população residente e as maisvalias que o turismo conduz aos centros históricos forma algumas das questões levantadas. Assim: a questão
entre a forma física, o património e as necessidades de ordem social; a procura de lugares significativos para
a população no presente; a redefinição de áreas históricas, onde a recuperação dos edifícios é entendida não

como um simples problema de cenografia, de restauro ou de reabilitação (em sentido restrito) mas aliada às
necessidades da população ou associada a programas de promoção de novos usos, foram as problemáticas
levantadas no decorrer do curso.

Fig. 4 — Proposta para a colina do castelo. Maqueta. Ruínas junto a o Pátio Dom Fradique. Maqueta. Summer School: Projetar em Tempo
de Escassez, — Grupo 4. (Fotografia: Madeira da Silva, T., Setembro 2014).

Os resultados obtidos, para além de revelarem interesse por se constituírem estratégias de inovação social,
igualmente revelam uma arquitetura contextual onde, sem utilizar o recurso à cópia superficial, nem a analogia
direta, se procurou estabelecer uma relação com o contexto mediante a construção de ligações simbólicas
com a envolvente e com critérios decorrentes das características do lugar (topografia, vistas, orientação solar,
ou a escala do lugar). Neste sentido, encontramos propostas que não passam directamente pela construção
de edifícios mas pela busca de soluções cujo propósito tem somente um carácter organizacional e outras
associadas a intervenções em edifícios, onde construir, restaurar, recuperar revelam a marca do nosso tempo.

Fig. 5 — Proposta para a colina do castelo. Plano geral. Summer School Projetar em Tempo de Escassez, Grupo 3. (Fotografia: Madeira da
Silva, T., Setembro 2014).

Neste sentido, o curso proporcionou uma reflexão conjunta acerca de questões actuais relacionadas com
os centros antigos das cidades, nomeadamente o bairro do Castelo. Áreas antigas desgastadas, mas muito
desejadas onde coexiste um excessivo fluxo de turistas, associadas a uma rede de difíceis acessibilidades e a
uma população envelhecida que corre o risco de se tornar residual, foram algumas das questões levantadas
ao longo do curso. No momento em que as circunstâncias em que se desenvolve a prática profissional em
arquitetura, (afastando-se cada vez mais do ciclo tradicional desenvolvido em atelier: da encomenda do projecto
à construção do edifício), este Summer School veio trazer a possibilidade de desenvolver uma experiência
singular na Academia, de modo a adequar as práticas pedagógicas a estas novas circunstâncias.
A experiência realizada no Castelo foi o lugar privilegiado para integrar o pensamento com a experiência,
gratificante para um estudante de arquitetura, que é projetar habitando o lugar e dialogando com as pessoas.
A vivência perto de uma comunidade com as suas histórias e cultura permitiu ver como o mundo pode ser
plural e as vivências múltiplas e diferenciadas. Perceber no local, o ritmo e o modo de vida da população
local e dos visitantes (turistas) a diferentes horas do dia permitiu, aos estudantes, compreender melhor as
necessidades e as potencialidades do local. Perceber, no terreno, modos de vida distintos permitiu fazerem
aproximações e abordagens inovadores, não a partir de certezas pré estabelecida, mas a partir do questionar
e do cruzamento de diferentes mundos.

4. CONCLUSÃO — ARQUITETURA CONTEXTUALIZADA
As intervenções e as soluções apresentadas pelos estudantes, mesmo que resultando na modificação do lugar,
possibilitam transferir para o futuro os valores da arquitetura do passado, sem renunciar ao desenvolvimento
histórico próprio de qualquer lugar e de qualquer período. Verificámos que, com intervenções mínimas, por
vezes decorrentes de questões organizativas e de funcionamento, se pode acrescentar um novo significado aos
lugares e ao mesmo tempo preservar a memória de atividades e dos edifícios que tiveram presença marcante
na vida desses lugares. Assim, certificamo-nos que os estudantes propuseram soluções que se identificavam
com a realidade local mas que, ao mesmo tempo, se abriam ao exterior.
Sendo a aprendizagem do projeto um processo cumulativo, o objetivo desta experiência de ensino é abrir
a formação do conhecimento em arquitetura, à sensibilidade percetiva e à ideia de cidade e de arquitetura
como uma teia complexa de práticas. Através destes exercícios, a ideia de arquitetura salta, do domínio
predominantemente formal, para se enquadrar na compreensão das diferentes componentes de vida dos
lugares. Não se pretende com isto afastar o ensino da arquitetura dos processos de produção relacionados
com o espaço construído e com as questões estéticas, mas abrir o projeto à complexidade do sistema de
relações implícitos no campo onde se movimenta a arquitetura colocando em cima da mesa ingredientes
pouco habituais no ensino académico. Podemos dizer que as abordagens que fazemos ao património surgem
da contingência do tempo, do lugar, dos fins a que se propõe e de um conjunto de requisitos construtivos,
(que não são um fim, mas um meio) e que se combinam através das escolhas dos seus autores. Pretende-se
com isto desencadear processos de descoberta e de invenção mais do que chegar a produtos concluídos e
aparentemente bem acabados. Pretende-se que o trabalho desenvolvido ultrapasse a investigação associada
ao espaço e às 3 dimensões restrito às questões formais da arquitetura para se transformar num processo de
construção de conhecimentos em diferentes patamares do conhecimento, ou seja, em experiências mais do
que em certezas e onde se consciencializa as razões das opções tomadas e das escolhas de cada um.
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O Direito à Memória: A Política de Preservação do
Patrimônio Histórico sob a Ótica dos Direitos Culturais
no Brasil
JOSÉ RICARDO ORIÁ FERNANDES, Centro Cultural da Câmara dos Deputados em Brasília-DF (Brasil)

RESUMO
Nas últimas décadas do século XX, com os novos aportes teóricos das ciências sociais que redimensionaram
os estudos relativos à memória (Pierre Nora, Andreas Huyssen e Jacques Le Goff), ocorreu uma ampliação
da noção de patrimônio histórico para a de patrimônio cultural. A presente comunicação objetiva analisar,
à luz dos direitos culturais e da legislação brasileira vigente, uma nova concepção de patrimônio histórico
respaldado no direito à memória como direito fundamental. Há que se pensar numa política patrimonial
pautada em novos valores como o da diversidade e dos direitos culturais (Patrice Meyer-Bisch). Hoje, a política
de preservação do patrimônio histórico deixa de ser objeto apenas da ação estatal e do discurso competente de
técnicos e especialistas e passa a ser apropriada por toda a sociedade. Preservar é uma questão de cidadania.
Todos temos o direito à memória, mas também o dever de preservar os bens reveladores de nossa diversidade
cultural para as atuais e futuras gerações.
PALAVRAS-CHAVE: preservação do patrimonio histórico, identudade nacional x diversidade cultural,
cidadania cultural, direito à memoria.

THE RIGHT TO MEMORY: HISTORICAL HERITAGE PRESERVATION POLICY IN BRAZIL,
UNDER THE SCOPE OF CULTURAL RIGHTS*
ABSTRACT
In the last decades of the twentieth century, with new theoretical contributions of social science that redimensioned studies concerning memory (Pierre Nora, Andreas Huyssen and Jacques Le Goff), a broadening
of the notion of historical heritage for cultural heritage occurred. This communication aims to examine,
through the perspective of cultural rights and the current Brazilian legislation, a new conception of heritage
based on the right to memory as a fundamental right. We must think of a new equity policy based on values
such as diversity and cultural rights (Patrice Meyer-Bisch). Currently, the policy of historic preservation is no
longer the only object of state action and of the competent speech of technicians and experts and comes to
be assimilated by the whole society. Preserving is a matter of citizenship. We all have the right to memory,
but we also have also the duty to preserve the revealing goods of our cultural diversity for present and future
generations.
KEYWORDS: preservation of historical heritage, national identity x cultural diversity, cultural
citizenship, right to memory.

Quando se fala em Patrimônio Histórico a primeira imagem que nos vem à mente, consagrada no senso
comum, é aquela identificada com as cidades coloniais, os monumentos, os edifícios antigos, as obras de arte
e os sítios arqueológicos. Ligada ao fortalecimento do estado-nação, a ideia de patrimônio histórico esteve
presa ao paradigma da identidade nacional, tão cara ao século XIX. O presente ensaio tem como objetivo
trazer uma contribuição para que a política de preservação do patrimônio cultural não mais se atenha a esse
paradigma, mas que se paute no exercício dos direitos culturais e, mais especificamente, no direito à memória.
Para tanto, faz-se necessário uma maior elucidação do conceito de direitos culturais e de como eles se
articulam na teoria clássica dos direitos humanos, conforme estabelecem os juristas e cientistas políticos.

1. Os direitos culturais como direitos humanos
Logo após a 2ª guerra mundial (1939-1945) e como resposta as atrocidades cometidas pelo holocausto, surge
a necessidade de criação de um novo ordenamento internacional que desse conta da salvaguarda de direitos
como forma de impedir o autoritarismo do Estado em relação à dignidade da pessoa humana. O direito à
vida e à liberdade em suas diferentes formas — liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, de pensamento,
de crença religiosa, etc.— estão entre os primeiros direitos civis consagrados pela Declaração Universal dos
Direitos Humanos, instituída pela ONU, em 1948.
Ao lado dos clássicos direitos civis, políticos e sociais, os direitos culturais já estavam previstos na referida
Declaração e todos eles se fundam no primado da liberdade. Os direitos humanos surgiram como resposta
às atrocidades cometidas por regimes autoritários e como forma de garantir, acima de tudo, a integridade do
indivíduo contra quaisquer formas de cerceamento de sua liberdade e aviltamento de sua dignidade. Os direitos
culturais são, assim, parte integrante dos direitos humanos, que são universais, indissociáveis e interdependentes.
O primeiro dos direitos culturais elencados pela referida Declaração (art. 27) consagra também o
primado da liberdade — o direito do indivíduo de participar da vida cultural. Esse direito implica, também,
o direito do cidadão de não querer participar da vida cultural. Se a moderna concepção de direitos humanos
se funda no princípio da liberdade do indivíduo contra qualquer tipo de cerceamento a seus direitos, ninguém,
muito menos o Estado, pode exigir que alguém participe da vida cultural da sociedade. Não nos esqueçamos
que “os direitos culturais como direitos humanos são direitos da pessoa, sozinha ou coletivamente, o que
significa que seu sujeito é sempre individual, mas seu objeto é partilhado (uma referência cultural: língua,
religião, ciência..), é um ponto de comunhão, de interação com o outro”. (Meyer-Bisch: 2011: 30).
Por outro lado, mesmo tendo o direito ou não de participar da vida cultural, o Poder Público tem, em
contrapartida, através de planos e ações governamentais que compõem a assim chamada “política cultural”,
de fornecer os meios pelos quais o cidadão possa participar da vida cultural. É sabido por todos nós que o
Estado não produz cultura, mas que ele não pode se eximir de prestar condições favoráveis para o pleno
desenvolvimento cultural do cidadão e isso implica, necessariamente, ter uma política pública de cultura
condizente com o exercício dos direitos culturais.
Mas o que vem a ser direitos culturais? Com base na própria Declaração dos Direitos Humanos (1948),
podemos dizer que são aqueles direitos que o indivíduo tem em relação à cultura da sociedade da qual faz
parte, que vão desde o direito à participação na vida cultural, passando pelo direito de acesso à cultura, o
direito de usufruir dos benefícios oriundos do progresso científico-tecnológico, bem como o direito à proteção

de sua produção artística, literária ou científica (art. 27). Posteriormente, esses direitos foram ratificados pelo
Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (1966), em seu art. 15.
O direito à participação na vida cultural implica também o direito do cidadão de não querer dela participar,
como dissemos anteriormente. Não é demais ressaltar que, como parte constitutiva dos direitos humanos, os
direitos culturais estão a serviço do cidadão, do indivíduo e não do Estado. Esse direito pode também ser
compreendido como o direito à participação nas decisões públicas sobre políticas culturais (CHAUÍ, 2006:
136), por meio de conselhos e fóruns deliberativos, onde o cidadão possa, através de seus representantes, ou
diretamente, interferir nos rumos da política cultural a ser adotada, distanciada dos padrões do clientelismo,
da tutela assistencialista e da descontinuidade que, geralmente, norteiam as políticas públicas de cultura no
País (RUBIM, 2007).
Além do direito à participação na vida cultural, todo cidadão deve usufruir dos avanços científicotecnológicos da sociedade e, trazendo essa análise para a contemporaneidade, podemos até mesmo incluir
como direito cultural o acesso à rede mundial de computadores — internet e as suas inúmeras redes sociais.
É bom lembrar que países de regimes fechados tentam, ainda nos dias de hoje, cercear o direito à informação,
controlando o conteúdo que é veiculado pela internet aos seus cidadãos. Assim, pode-se afirmar que o direito
à informação é também um direito cultural e condição indispensável ao exercício da plena cidadania.
O outro direito cultural expresso na Declaração Universal (1948) refere-se à tutela jurídica aos direitos
do autor, para quem produz alguma obra artística, literária ou científica. Nossa atual Constituição consagra
esse direito ao dispor que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução
de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar” (art. 5º, XVII).
Particularmente, considero que a relação dos direitos culturais pode ser ampliada a partir de novos
documentos internacionais — declarações e convenções da ONU, que tentam ampliar o escopo e alcance
desses direitos. A partir das últimas décadas do séc. XX, emergiu com maior intensidade a discussão acerca
dos direitos culturais como parte constitutiva dos direitos humanos. Tal postura se deu, sobretudo, com o
advento de novos documentos internacionais, a saber: a Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade
Cultural (2001); a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005)
e, mais recentemente, a Declaração de Friburgo (2007).
A partir de uma leitura mais atenta desses documentos, podemos também acrescentar aos direitos
culturais anteriormente citados, o direito à identidade cultural, o direito à memória e ao patrimônio cultural,
o direito à educação e o direito à cooperação cultural.

2. Os direitos culturais na legislação brasileira
Os direitos culturais, além de serem reconhecidos como parte integrante dos direitos humanos, são direitos
fundamentais. Essa é uma tendência generalizada nos países ocidentais, conforme afirmam os constitucionalistas
portugueses Jorge Miranda e Vasco Pereira da Silva (2007), ao se referirem ao conjunto de normas que fazem
alusão às matérias e disposições referentes aos direitos sociais relativos à cultura.
Na Constituição brasileira, pela primeira vez, o legislador constituinte teve a sensibilidade política de
enquadrar no rol dos direitos fundamentais os chamados direitos culturais e de exigir que o Estado garanta a
todos os brasileiros o exercício desses direitos. Isto é evidente a partir da leitura ao dispositivo constitucional:

“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.” (art. 215, caput).
Em se tratando de um direito assimétrico, na prática, os direitos culturais são negligenciados pelo Poder
Público. A Constituição de 1988 não trouxe mecanismos jurídicos plausíveis que possam assegurar ao cidadão
e à sociedade o direito de cobrar do Estado a devida prestação e cumprimento dos direitos culturais.
Na impossibilidade de tratar de forma mais minudente de todos os direitos culturais anteriormente
citados, daremos ênfase ao direito à memória e ao patrimônio cultural.

3. O direito à memória como direito cultural
O historiador francês Pierre Nora, organizador da clássica obra Les Lieux de memoire, ao fazer um balanço
da historiografia contemporânea disse, de forma muito apropriada, que:
“Em todo o mundo, estamos experimentando a emergência da memória (...). Durante os últimos vinte
a vinte e cinco anos, todos os países, todos os grupos sociais e étnicos, passaram por uma profunda
mudança, mesmo uma revolução, no relacionamento tradicional que tem mantido com seu passado”.
(NORA, 2009:6).
Segundo ele, essa preocupação excessiva com a política da memória tem assumido os mais variados matizes,
seja na crítica que se faz a uma única versão oficial da história, seja no aparecimento de museus, memoriais e
monumentos na tentativa de se recuperar passados que foram negados, passando por uma ampliação do conceito
de patrimônio histórico que dê conta de outros bens ligados aos setores subalternos da sociedade e até mesmo
a regulamentação judicial do passado, com a abertura de arquivos ligados aos regimes de exceção e a tentativa
de busca da memória, da verdade e da reparação judicial, com a criação dos tribunais e comissões de verdade.
Outros cientistas sociais comungam dessa mesma ideia. O antropólogo Andreas Huyssen diz que
estamos todos “seduzidos pela memória”: “um dos fenômenos culturais e políticos mais surpreendentes dos
anos recentes é a emergência da memória como uma das preocupações culturais e políticas das sociedades
ocidentais.” Para ele, “...a memória se tornou uma obsessão cultural de proporções monumentais em todos
os pontos do planeta” (HUYSSEN, 2000: 9-16).
No Brasil, não é menos diferente. A cada dia presenciamos à criação de novos museus, centros de
pesquisa e documentação, desenvolvimento de projetos de história oral em associações comunitárias e de
histórias institucionais por parte de órgãos do governo e empresas. Por sua vez, desde meados dos anos 1980,
os movimentos populares, encetados por novos atores sociais na cena política (mulheres, índios, negros,
sem-terra, homossexuais, etc.) veem no “resgate” de sua memória um instrumento poderoso de afirmação
de sua identidade e de luta pelos direitos de cidadania. Assim, como ocorre em outras partes do mundo,
assistimos nos últimos decênios a uma preocupação maior com questões atinentes às políticas de memória e
à preservação do patrimônio cultural.
Essa emergência da memória nada mais é do que a reivindicação de um direito cultural fundamental,
alicerçado no princípio da identidade étnica e cultural — o direito à memória. Todos os homens têm o direito
de ter acesso aos bens materiais e imateriais que representem o seu passado, à sua tradição e à sua História.

Segundo o filósofo Sérgio Paulo Rouanet,
“O indivíduo privado do uso desse direito é um indivíduo condenado à amnésia social e à anomia,
e esse direito é ignorado quando igrejas barrocas caem por causa de uma chuvarada em Ouro Preto
ou quando monumentos importantes em Olinda ou na Bahia estão ameaçados de desabamento”
(ROUANET, 1992: 83).

4. O direito à identidade cultural
Historicamente, os direitos culturais surgiram para a defesa das minorias sociais e étnicas. Ainda hoje, a
Declaração de Friburgo elenca entre os direitos culturais aqueles relacionados à salvaguarda das populações
autóctones e grupos sociais que, no decorrer da história, foram vítimas de genocídios e ainda hoje se encontram
ameaçados de extermínio físico e cultural.
O direito à identidade cultural é base para o reconhecimento de outro vetor importante da política
cultural — a diversidade. Aliás, a diversidade cultural não pode ser protegida sem a efetiva implementação
dos direitos culturais.
No Brasil, e com o devido respaldo constitucional, podemos dizer que o direito à identidade cultural está
assegurado aos índios, aos afro-brasileiros e às comunidades remanescentes de quilombos.
Os índios têm seu lugar na atual Constituição brasileira, através de capítulo específico, e a demonstração
por parte do legislador da necessidade de se preservar essa cultura milenar: “São reconhecidos aos índios
sua organização social, costumes. línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”
(art. 231, caput). Às comunidades indígenas são-lhes assegurada a utilização de suas línguas maternas e
processos próprios de aprendizagem, conforme estatui o art. 210 § 2º da Constituição, que estabelece, entre
outros, que a educação indígena ficará a cargo da União, em colaboração com as agências federais de fomento
à cultura e de assistência aos índios, devendo desenvolver programas integrados de ensino e pesquisa, para
oferta de educação escolar bilingue e intercultural aos povos indígenas.
Em relação especificamente ao segmento afro-brasileiro, podemos citar a decisão do Poder Público em
tombar todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos (art.
216, § 5º). No art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o legislador constituinte teve
a sensibilidade histórica de reconhecer a importância dos quilombos e quilombolas na formação de nossa
identidade cultural ao estabelecer que: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos.”
A Lei nº 12.288, de 2010, mais conhecida como “Estatuto da Igualdade Racial”, reforçou o direito à identidade
cultural, ao assegurar aos remanescentes dessas comunidades o direito à preservação de seus usos, costumes,
tradições e manifestos religiosos(art. 18).
Combinado com o direito à educação, numa perspectiva multicultural, o texto constitucional já previa
que o ensino de história do Brasil deveria levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para
a formação do povo brasileiro (art. 242, § 1º CF). Por conta da reivindicação do movimento negro organizado,
foi sancionada a Lei nº 10.639, de 2003, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira”.

O Poder Público, em suas diferentes instâncias e esferas, tem a obrigação constitucional de proteger,
promover e valorizar os bens e valores culturais dos diferentes segmentos étnicos que compõem a sociedade
brasileira: “O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das
de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.” (Art. 215, §1º). Essa valorização passa
necessariamente pela instituição de datas cívicas e efemérides históricas dessas diferentes matrizes étnicas
(art. 215, § 2º).
Assim, a análise do texto constitucional permite-nos concluir que há uma tentativa de construção de uma
memória plural, que venha subsidiar uma nova política cultural para o País. A atual Constituição tenta, pois,
corrigir uma omissão, ao estabelecer em vários dispositivos a importância de outros elementos formadores do
processo civilizatório nacional e que devem ter suas identidades culturais preservadas para as atuais e futuras
gerações de brasileiros.

5. Patrimônio Cultural: a materialização do direito à memória
Nas últimas décadas do século XX ocorreu uma ampliação da noção de patrimônio histórico para a de
patrimônio cultural.
“A perspectiva reducionista inicial, que reconhecia o patrimônio apenas no âmbito histórico, circunscrito
a recortes cronológicos arbitrários e permeados por episódios militares e personagens emblemáticos,
acabou sendo, aos poucos, suplantada por uma visão muito mais abrangente. A definição de patrimônio
passou a ser pautada pelos referenciais culturais dos povos, pela percepção dos bens culturais nas
dimensões testemunhais do cotidiano e das realizações intangíveis” (FUNARI & PELEGRINI, 2006:
31-2).
A Constituição Federal de 1988 acompanhou essa nova conceituação. Um só artigo específico trata da
conceituação, caracterização e formas de preservação do acervo histórico do País. Usa-se a expressão
“Patrimônio Cultural” em substituição a “Patrimônio Histórico e Artístico”, que vinha sendo adotada desde a
Carta de 1937. Assim, o legislador constituinte ampliou a interpretação do que seja Patrimônio Cultural que,
pelo texto vigente, engloba
“... os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas,
artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”(art. 216).
Podemos constatar, também, a tentativa de se romper com a visão elitista de considerar apenas objeto de
preservação cultural as manifestações da classe historicamente dominante ao incorporar os diferentes grupos
étnicos que contribuíram para a formação da sociedade brasileira.

Um dos impactos advindos dessa ampliação do conceito de Patrimônio Cultural foi a necessidade de se
criar um novo instrumento de preservação aos bens culturais de ordem imaterial ou intangível. A Constituição
de 1988 recepcionou, em sua integralidade o Decreto-Lei nº. 25, de 1937, que criou a figura jurídica do
tombamento para a preservação dos bens culturais materiais. No entanto, havia, pois, a urgência de um
mecanismo viável que tutelasse os bens imateriais, muito mais susceptíveis ao desaparecimento, frente à onda
avassaladora da homogeneização cultural decorrente do processo de globalização. Assim, o governo federal,
mediante análises e estudos com técnicos e especialistas, editou o Decreto nº. 3.551, de 2000, que “institui
o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o
Programa do Patrimônio Imaterial e dá outras providências”.
Outra característica constitucional relativa à política patrimonial é o reconhecimento por parte do
Estado da necessidade de se preservar a documentação pública. É o que estabelece o art. 216, § 2º: “Cabem
à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências
para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”. Constata-se que os documentos são também parte
integrante do Patrimônio Cultural brasileiro, necessitando, portanto, de proteção jurídica. Assim, ao lado
das bibliotecas e museus, os arquivos são importantes suportes para o alcance do direito à memória. Isso foi
inclusive reforçado no atual Plano Nacional de Cultura (Lei nº 12.343, de 2010) que estabelece, entre seus
objetivos, “promover o direito à memória por meio dos museus, arquivos e coleções”(art. 2º, II e IV).
Durante muito tempo, a prática da preservação do Patrimônio Histórico em nosso País era algo restrito
aos profissionais da área (arquitetos, historiadores, juristas, antropólogos e demais cientistas sociais), que
lidavam com a questão da memória no seu métier ou, quando muito, dizia respeito à tutela oficial dos órgãos
de preservação. Com a atual Constituição e a práxis política dos movimentos sociais, novos atores e sujeitos
históricos passaram a se interessar pela preservação do Patrimônio Histórico e pelo acesso aos bens culturais.
Devido ao seu caráter multidisciplinar, a política patrimonial deixou de ser encarado como algo restrito
ao discurso competente de técnicos e especialistas do setor governamental. Hoje, o tema da preservação
ganhou espaço também na mídia e na agenda política dos governos municipais e estaduais e da sociedade
como um todo. Ocorreu uma municipalização da política patrimonial. Muitos municípios passaram a criar seus
próprios órgãos e conselhos municipais de preservação, além de incluir em suas leis orgânicas e respectivos
planos diretores dispositivos sobre a questão.
A própria Constituição Federal reconheceu, em seu artigo 216 § 1º, a importância desse fato e da
necessidade de novos atores na luta pela preservação do Patrimônio Cultural. O Estado não se exime da tarefa
de preservação de nosso acervo cultural, mas dá à comunidade o papel de colaboradora e co-responsável
nessa tarefa. Assim, não cessam de surgir novos atores, quer no âmbito do próprio Estado, quer no âmbito
da sociedade civil organizada e da iniciativa privada, que dividem ações, metas e projetos de recuperação e
revitalização do patrimônio histórico.
No âmbito do Poder Público, além do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)
e do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus), ambos ligados ao Ministério da Cultura (MinC), nota-se uma
crescente participação de outras instâncias governamentais, seja na esfera do Poder Judiciário, produzindo,
através de suas decisões, jurisprudência sobre o assunto, seja na atuação do Ministério Público da União, dos
Estados e do Distrito Federal na salvaguarda do patrimônio cultural.
A Constituição Federal também inovou ao elencar vários instrumentos administrativos que podem ser
usados na preservação dos bens culturais, expresso no art. 216 § 1º: “O Poder Público ...promoverá e protegerá

o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância tombamento e desapropriação,
e de outras formas de acautelamento e preservação”. Dispomos, também, de dois outros instrumentos de
ordem processual, que podem ser acionados pelo cidadão e por instâncias do governo e da sociedade civil
na defesa do patrimônio cultural brasileiro. Trata-se da ação popular e da ação civil pública, previstos,
respectivamente, nos arts. 5º, inciso LXXIII e 129, inciso III da Constituição Federal.
Não podemos esquecer que grande parte dessa mudança só foi possível devido à emergência dos
diferentes movimentos da sociedade civil brasileira que, em meio ao processo de redemocratização da década
de 1980, na luta pelos direitos de cidadania, reivindicavam para si direito à memória e à identidade cultural,
consubstanciado no acesso aos bens e referências de seu passado histórico comum.

6. Conclusões
A política preservacionista trouxe algumas consequências para a vida cultural brasileira. Herdeira da tradição
iluminista dos sécs. XVIII e XIX, essa política foi delineada pensando-se mais no Estado do que no indivíduo.
Em nome da busca de nossas “raízes”, na tentativa de compreender o que é o nacional, na definição da
“brasilidade” — anseio do discurso modernista — formulou-se, em diferentes momentos de nossa história,
uma política cultural que buscava a essência de nossa identidade nacional. Exemplos marcantes se deram na
época do Estado Novo (1937-1945) e também durante o regime militar recente em nosso país (1964-1985).
Não é mera coincidência o fato de que ambos são momentos históricos de autoritarismo e de supressão das
liberdades e direitos fundamentais do cidadão.
Na verdade, a política de patrimônio, ao privilegiar o instrumento jurídico do tombamento em sua ação
preservacionista, consagrou uma memória nacional vinculada apenas a determinados segmentos da sociedade
e a um estilo arquitetônico predominante, no caso, o barroco. Por força da legislação ainda vigente (Decreto-Lei
nº 25/37), o conceito de Patrimônio Histórico esteve restrito ao “conjunto de bens móveis e imóveis existentes
no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História
do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. (grifos do
autor). Priorizou-se, assim, o patrimônio edificado e arquitetônico, a chamada “pedra e cal”, em detrimento
de outros bens culturais significativos, mas que, por não serem representativos de uma determinada época
ou ligados a algum fato histórico notável ou pertencentes a um estilo arquitetônico relevante, deixaram de ser
preservados e foram relegados ao esquecimento e até destruídos por não terem, no contexto dessa concepção
histórica, valor que justificasse a sua preservação.
Essa política patrimonial implementada pelo antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
— SPHAN, hoje IPHAN, deixou um saldo de bens tombados, sobretudo imóveis, referentes aos setores
dominantes da sociedade brasileira. Houve uma
“política de patrimônio que preservou a casa-grande, as igrejas barrocas, os fortes militares, as casas
de câmara e cadeia como as referências para a construção de nossa identidade histórica e cultural e
que relegou ao esquecimento as senzalas, as favelas e os bairros operários” (FERNANDES, 1993: 275).

Essa política de preservação tinha como objetivo passar a ideia de uma memória mítica, de um passado
homogêneo e uma História sem conflitos e contradições sociais. A concepção predominante era a de se
construir um passado unívoco, forjar uma memória nacional única para o País, excluindo as diferenças e a
riqueza de nossa pluralidade cultural, evidenciada através de outras matrizes étnicas que contribuíram na
formação do “nacional”.
Em síntese, podemos afirmar que, no Brasil, a preservação do Patrimônio Histórico nasceu sob a égide
estatal, ou seja, em última instância, foi quase sempre o Poder Público quem determinou o que deveria ou
não ser preservado, o que deveria ser lembrado ou esquecido. Construiu-se uma memória nacional oficial,
excludente e celebrativa dos feitos dos “heróis nacionais”.
Mesmo com a emergência de um novo ordenamento constitucional (1988), consideramos que, em grande
medida, a política de preservação do patrimônio histórico em nosso país ainda está presa a uma concepção do
século XIX, que a atrelava ao conceito de identidade nacional, como forma de legitimar e fortalecer o estadonação.
Hoje, há que se pensar numa política patrimonial pautada em novos valores como o da diversidade e
dos direitos culturais. Se quisermos uma sociedade sustentável, tais valores devem estar presentes. Não mais
devemos estar presos aos conceitos de monumentalidade do bem cultural e de excepcionalidade de seu valor
arquitetônico.
Tomando como referência a Convenção Relativa ao Valor do Patrimônio Cultural para a Sociedade
(2005), devemos reconhecer a necessidade de se colocar a pessoa e os valores humanos no centro alargado e
interdisciplinar do patrimônio cultural. Em outras palavras: é preciso reconhecer que o direito ao patrimônio
cultural e à memória é inerente ao direito de participar da vida cultural, assim como definido pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
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As coisas do pretérito e as pessoas do presente:
os joanenses e os ressignificados do património
arqueológico — um estudo de caso na ilha do marajó,
amazônia brasileira
LUZIA GOMES, Universidade Federal do Pará e Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de
Lisboa (Brasil)

RESUMO
Este artigo faz parte da minha pesquisa de mestrado 1 desenvolvida no período de 2010 a 2012. Nesta investigação
um dos meus objetivos foi compreender as relações das pessoas do presente com as coisas do passado a
partir do patrimônio arqueológico da Vila de Joanes, localizada na Ilha do Marajó, Pará, Amazônia Oriental
Brasileira. É comum seus moradores encontrarem fragmentos cerâmicos, metais e moedas no terreno de suas
residências ou nos locais por onde circulam, convivem, estudam, brincam, trabalham. Desde meu primeiro
contato com as pessoas da Vila, chamou-me à atenção a relação dos joanenses com os vestígios arqueológicos.
Pois, além de lhes atribuírem novos significados e funções, também se mostram interessados em questões
relacionadas à gestão desse patrimônio. Refletir sobre as percepções dos joanenses acerca do patrimônio
arqueológico possibilita entender os usos e reusos das coisas do pretérito no presente, compreendendo como
nas diferentes sociedades em funcionamento os objetos materiais se transformam, se desgastam, circulam e
neste processo são reclassificados.
PALAVRAS-CHAVE: Amazônia, Joanes, Patrimônio Arqueológico, Pessoas, Ressignificados.

THINGS OF THE PAST AND PEOPLE OF THE PRESENT: THE JOANENSES RESIGNIFIED AND
ARCHEOLOGICAL HERITAGE — A CASE STUDY ON THE ISLAND OF MARAJÓ, BRAZILIAN
AMAZON
ABSTRACT
This article is part of my master’s research developed in the period 2010 to 2012 In this investigation one of
my goals was to understand the relationships of the people of the present with things of the past from the
archaeological heritage of Vila de Joanes, located on the island of Marajó, Pará, eastern Brazilian Amazon.
It is common to find its residents ceramic fragments, metals and coins on the ground of their homes or in
places where they circulate, live, study, play, work. From my first contact with the people of the Village, called
my attention to the relationship of joanenses with archaeological remains. For, besides assigning them new
meanings and functions, but they are also interested in issues related to the management of this heritage.
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Reflect on the perceptions of joanenses about the archaeological heritage enables to understand the uses and
reuses of things of the past in the present, understanding how different companies operating in the material
objects are transformed, wear, and circulate this process are reclassified.
KEYWORDS: Amazon, Joanes, Archaeological Heritage, People, Reevaluated.

1. OS SINUOSOS PERCURSOS PATRIMONIAIS NO BRASIL
Antes de iniciar minha abordagem sobre o patrimônio arqueológico da Vila de Joanes, Ilha do Marajó, Pará,
Amazônia Oriental Brasileira, apresentarei alguns pontos relevantes para uma reflexão acerca dos processos
patrimoniais brasileiros. Apesar de compreender que é possível refletir sobre o patrimônio para além de
uma perspectiva legalista/institucionalizada, opto por estudá-lo enquanto uma categoria criada e acionada
pelo Estado. Realizo tal escolha porque ainda são os mecanismos legais do Estado que, ao deliberarem sobre
determinados bens culturais patrimonializados, causam impactos de todas as ordens na vida dos diferentes
grupos sociais que estão em contato direto com as coisas selecionadas e classificadas como patrimônio. E
assim, suscitam conflitos, mas também, em alguns casos, negociações. Segundo o artigo 216 da Constituição
Federal Brasileira de 1988:
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I — as formas de expressão; II — os
modos de criar, fazer e viver; III — as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV — as obras,
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V
— os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 2014, sítio web, ).
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) se configura como o principal órgão de
gestão dos patrimônios brasileiros. A sua criação ocorreu através do Decreto-Lei Nº 25 de 30 de novembro
de 1937, com a denominação original de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).
O IPHAN classifica os bens materiais em quatro Livros de Tombo, sendo eles: arqueológico, paisagístico
e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. E os dividem em bens imóveis, como núcleos
urbanos e sítios arqueológicos; e bens móveis, como coleções arqueológicas. A partir da década de 90 do
século passado, com a implantação do Programa de Preservação do Patrimônio Histórico Urbano Brasileiro
(MONUMENTA), financiado em grande parte pelo Banco Mundial, ganhou destaque os projetos de
revitalizações dos denominados centros históricos em diversas cidades brasileiras consideradas históricas. Mais
uma vez as ações desse programa privilegiaram as edificações, devido aos critérios atribuídos de autenticidade,
historicidade e estilo artístico. De forma perversamente romanceada, na maior parte do tempo os discursos
sobre a preservação desses patrimônios apresentaram a ausência de conflitos na sociedade brasileira e não
lhes atribuíram os ressignificados que os novos agentes sociais deram para esses lugares patrimonializados no
presente.

Esses bens móveis e imóveis tão exaltados, em sua grande parte são oriundos e representativos do sistema
colonialista e escravocrata que geraram mazelas ainda reverberadas na sociedade brasileira. Constantemente
questiono-me: a) que passado é esse que insistimos em apresentar no presente a partir desses bens móveis e
imóveis? b) será que o valor artístico é tão importante a ponto de anular todas as complexidades em torno
desses bens?
A política hegemônica do Iphan, de sua fundação até final dos anos 90, privilegiou os tombamentos e
a preservação de edificações em “pedra e cal”, de conjuntos arquitetônicos e paisagísticos, bem como
a proteção a bens móveis e imóveis considerados de relevo para a nação brasileira, seja por expressivas
características arquitetônicas, artísticas ou históricas. (ABREU, 2004, p. 41)
Parece redundante afirmar que os diferentes grupos sociais que compõem a sociedade brasileira se relacionam
de formas diferentes com esses patrimônios institucionalizados. Conforme afirma Tamaso: “[...] De alguma
maneira, o bem material corre sempre o risco de ser apropriado pelas elites, que caminham com desenvoltura
pelos corredores dos museus, das instituições preservacionistas, dos ministérios e de organizações não
governamentais (TAMASO, 2005, p. 15)”. Corroborando com Tamaso, discordo veementemente da ideia
disseminada em alguns setores brasileiros de que os grupos sociais historicamente marginalizados em nosso
país, a exemplo das populações negra, indígena e pobres em geral que moram nas periferias e favelas das
grandes cidades brasileiras, não preservam os patrimônios institucionalizados, por desconhecer o seu valor,
relevância histórica e artística.
A partir do Decreto Nº 3.551, de agosto de 2000, foi criado o Registro dos Bens Culturais de Natureza
Imaterial, que é constituído por quatro Livros de Registro: I — Livro de registro de saberes; II — Livro de
registro das celebrações; III — Livro de registro das formas de expressão; IV — Livro de registro dos Lugares.
Os bens de natureza imaterial buscam abranger as práticas e domínios da vida social, que se manifestam em
saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, entre outras. Atualmente, o Brasil possui 30 bens registrados
como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil (IPHAN, 2014, sítio web). Faz-se necessário evidenciar que a
maioria dos patrimônios imateriais brasileiros pertence ao que se denomina de forma generalizada de cultura
popular. Contudo, os patrimônios reconhecidos pelo seu valor artístico continuam os mesmos da década de
30 do século passado. A velha dicotomia entre cultura erudita e cultura popular permanece.
No cenário patrimonialista atual em âmbito nacional e internacional, estreitam-se cada vez mais as
relações entre patrimônio e turismo. Em nome dessa dupla aliança, criam-se verdadeiros cenários com apelo
turístico, nos quais as palavras emprego/renda se tornam um dos elementos fundamentais para justificar essas
intervenções, no contexto brasileiro. De acordo com Barretto, o turismo “[...] é, essencialmente, movimento
de pessoas” (BARRETO, 2003, p. 15). Movimento que se acentuou nas últimas décadas, tanto no âmbito da
circulação de pessoas dentro de seu território nacional, quanto fora, para outros países; causando uma série de
interferências e alterações nas paisagens por onde passam. Segundo Peralta, “[...] o patrimônio é utilizado para
fornecer o suporte cenográfico necessário à construção dos destinos turísticos [...]” (PERALTA, 2003, p. 83),
reforçando assim a criação de um tipo de turismo específico: o turismo cultural. Para Barreto turismo cultural
é: [...] todo o turismo em que o principal atrativo não seja a natureza, mas algum aspecto da cultura humana
(...) caracterizado pela procura por estudos, cultura, artes cênicas, festivais, monumentos, sítios históricos ou
arqueológicos, manifestações folclóricas ou peregrinações. (BARRETO, 2000, pp. 19-20).

Longe de adjetivar o turismo e os patrimônios de bandidos ou mocinhos, é preciso compreender as
complexidades que permeiam essa relação. É evidente que o turismo além de ter se tornado um fenômeno
mundial, virou um grande negócio econômico, em que tudo pode ser mercantilizado e dentro desse mercado o
patrimônio (material ou imaterial) é mais um produto a ser comercializado. Não é uma inverdade afirmar que
o turismo atrelado ao patrimônio gera emprego e renda. Mas, o problema reside nos tipos de empregos que
são gerados, assim como, na concentração da renda. No contexto das políticas patrimonialistas brasileiras,
está implícita uma perspectiva higienista, na qual é preciso retirar toda a sujeira personificada nas pessoas
economicamente desprivilegiadas que habitam ou transitam por esses espaços. Em outras palavras: ou
elas são arrancadas brutalmente desses lugares, ou quando lhe permitem que permaneçam são inseridas
desigualmente nesse mercado turístico, quase sempre lhes restando os subempregos, os empregos que
não possuem prestígios em nossa sociedade ou a condição de “atração exótica” para estrangeiro ver. Essa
perspectiva se torna muito problemática. a) primeiro porque geralmente se estabelece relações assimétricas
entre os turistas e os moradores locais; b) segundo por não considerar, consciente ou inconscientemente, as
dinâmicas socioculturais do cotidiano das pessoas e dos lugares visitados.
Além disso, apesar do turismo cultural teoricamente exaltar as diversidades, constato uma homogeneização
desses lugares turistizados. Nessa busca desenfreada de satisfazer os supostos objetivos do turismo cultural
no qual se busca conhecer as culturas locais e as formas como seus diferentes atores sociais vivem e se
relacionam entre si, o Estado, em parceria com vários setores do mercado turístico, criam cenários, geralmente
privatizados, onde tudo isso pode ser ofertado aos visitantes. Até o momento, ao olhar para o contexto
brasileiro, não consigo visualizar experiências em que a relação entre turismo e patrimônio tenha gerado de
forma concreta benefícios econômicos para os moradores locais desprivilegiados economicamente. Ao mesmo
tempo não corroboro com a ideia de que o turismo deve ser compreendido apenas como algo nocivo e que
os turistas são sempre intrusos, buscando expropriar os nativos. Entendo que as ações turísticas a depender
dos contextos geram efeitos diferentes e, no tocante aos turistas é preciso não homogeneizá-los. Não sei se é
possível pensar em um turismo simétrico, pois, ao observar as ações turísticas constato que elas quase sempre
são geradas com caráter assimétrico. Mas, suponho que há possibilidades de se estabelecer redução de danos.
Entendo que nada é patrimônio, pois somos nós que construímos e oficializamos por meio das ações
do Estado, utilizando muitas vezes, critérios extremamente elitistas e excludentes. Logo, geralmente as coisas
que selecionamos como patrimônios não são representativos de todos os grupos sociais que compõem a
sociedade brasileira, muito menos a humanidade. No tocante ao Brasil, em raros momentos as seleções e
ações de preservação da maioria desses bens culturais foram realizadas simetricamente. Por isso, não acredito
em movimentos e projetos em prol da preservação dos patrimônios, que não considerem na prática os novos
significados que ao longo do tempo lhes são atribuídos pelas diferentes/semelhantes pessoas.

2. OS TEMPOS ENTRECRUZADOS NA VILA DE JOANES
A Vila de Joanes originou-se de um dos aldeamentos fundados na Ilha do Marajó na segunda metade do
século XVII. Elevada à Vila no XVIII, por um tempo, passou a se chamar Monforte e, posteriormente, voltou
ao seu antigo nome. Desde 1961, tornou-se um dos distritos do município marajoara de Salvaterra — Pará,
Amazônia Oriental Brasileira. Ainda nos tempos de aldeia, foi implantado o pesqueiro real, responsável pelo

abastecimento da cidade de Belém por praticamente todo período colonial. Segundo Lopes, para a aldeia de
Joanes eram encaminhados os indígenas que desciam do interior para o litoral da Ilha, a fim de serem, “[...]
primeiro, catequizados e depois repartidos como mão-de-obra das missões, ou em Belém, trabalhando para
particulares ou nas obras públicas do Governo local” (LOPES, 1999, p. 39). Por quase dois séculos, a aldeia
de Joanes e, posteriormente, Vila de Monforte se constituiu em um importante entreposto comercial e militar
da Ilha Grande de Joanes — antigo nome da Ilha do Marajó — sendo “[...] de extrema importância para o
entendimento das relações entre portugueses, missionários e os diversos grupos indígenas que habitaram a
Ilha do Marajó.” (SCHAAN, 2009, p. 130).
No passado a pesca se constituiu na principal atividade econômica do local, o que também vale
para o presente. Joanes se configura, assim, como uma Vila de pescadores, em que a pesca é um trabalho
majoritariamente masculino. Os pescadores relatam com muita preocupação sobre a diminuição do pescado
naqueles arredores, fazendo-os ter que se distanciar cada vez mais para pescar 2. Os peixes mais valorizados
são a pescada amarela e o filhote. As pessoas com as quais dialoguei tem algum parente pescador. Um assunto
recorrente na fala desses pescadores é a dor causada geralmente pelo reumatismo, doença que muitos deles
relataram que já tiveram ou tem. A agricultura, atualmente, perde importância em Joanes, não havendo,
praticamente, mais produção de farinha na Vila. Há continuidade da atividade extrativista de coleta de bacuri 3.
Durante o período de realização dessa pesquisa a população da Vila de Joanes era de aproximadamente
1.800 pessoas. Em Joanes há uma pequena, porém, importante atividade comercial, representada por pequenos
comércios de produtos alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal. Esses pequenos estabelecimentos
são conhecidos na Vila como tabernas e quase todos pertencem aos moradores que não nasceram em Joanes, os
chamados forasteiros. Geralmente são oriundos de outros municípios do Pará, ou de outros estados brasileiros
e países. O número de estrangeiros morando na Vila é pequeno. Há também os veranistas que possuem casas
em Joanes. Estes só estão lá em época de temporada como o verão, ou quando há os feriados prolongados.
Para quem está em Belém, capital paraense, a viagem de barco até a Vila de Joanes dura em torno de
03 horas. Nas últimas décadas, verifica-se um forte crescimento do turismo, devido às suas praias e igarapés.
Nesse sentido, a Vila de Joanes vem se firmando como um dos roteiros turísticos do estado do Pará, muito
procurada por brasileiros e estrangeiros. Levando isto em consideração, Bezerra observa como “[...] no mês de
julho, em função do verão amazônico, a sua população chegar a triplicar em tamanho [...]” (2011, p. 59). Ao
atrativo natural, soma-se o arqueológico e histórico: vestígios de antigas construções coloniais, com destaque
para as ruínas de “[...] uma antiga igreja construída com pedras, tijoleira e barro misturado com conchas”
(LOPES, 1999, p. 89), associada à missão religiosa estabelecida no século XVIII — não se sabe ao certo se
erguida pelos jesuítas ou por membros da ordem de Santo Antonio que assumiram o controle da aldeia um
pouco depois de sua fundação.
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Realizei trabalho de campo na Vila de Joanes no período de 2010 a 2012.
Fruta oriunda da Região Norte brasileira.

1. Vista da igreja atual e das ruínas da antiga igreja (Sítio PA-JO-46) e a Praia Grande Joanes. Fotos de Alexandre Silva (2010)

3. AS COISAS DO PASSADO E AS PESSOAS DO PRESENTE
Os sítios arqueológicos no Brasil são protegidos pela Lei nº 3.924/61, considerando-os bens patrimoniais da
União:
[...] O tombamento de bens arqueológicos é feito, excepcionalmente, por interesse científico ou ambiental.
Atualmente, cerca de 19 mil sítios arqueológicos estão identificados pelo IPHAN e as informações
podem ser obtidas no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico. São considerados sítios
arqueológicos as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos da
cultura dos paleoameríndios; os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos
paleomeríndios; os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de
aldeamento “estações” e “cerâmios”; e as inscrições rupestres ou locais e outros vestígios de atividade de
paleoameríndios. (IPHAN, sítio web, 2014).
Com base na pesquisa realizada por Lopes em sua dissertação (1999), o material arqueológico da Vila de
Joanes foi classificado em seis grupos, sendo eles: I — Cerâmica indígena; II — Cerâmica cabocla; III —
Cerâmica de Torno; IV — Louças; V — Ossos e VI — Metais. Joanes também possui o sítio arqueológico PAJO-46 que é composto pelas ruínas da antiga igreja mencionada anteriormente que a torna conhecida como
a Vila das Ruínas.
O primeiro grupo, da cerâmica indígena, associa-se às culturas estabelecidas no local antes do
estabelecimento da missão e também pode indicar a partir de mudanças verificadas nos processos de
manufatura destes artefatos os processos graduais de “[...] transformações culturais causados pelo contato entre
as sociedades indígenas e portuguesas.” (LOPES, 1999; 121). O segundo grupo, da cerâmica cabocla, reúne
cerâmicas de uso doméstico, confeccionadas a partir de técnicas indígenas, mas possuidoras de “certos traços
característicos que nos permitem relacioná-la com cerâmicas provenientes de outras localidades ribeirinhas
no Marajó.” (LOPES, 1999, p.153). O terceiro grupo, da cerâmica de torno, pode ter uma origem europeia,
trazida pelos missionários e remetendo às relações de comércio estabelecidas entre a Metrópole e a Colônia. Ou
pode ter sido produzida internamente, no Marajó, pois, possuem indício de mudanças técnicas introduzidas
pela colonização. O quarto grupo é composto tanto por faianças portuguesas, quanto por faianças finas
inglesas. Os ossos, por sua vez, servem para a identificação dos padrões de subsistência relacionados à pesca,

à caça e à criação de animais (incluso a criação de animais domésticos). Alterações culturais, mudanças nos
hábitos alimentares dos grupos indígenas após o período de colonização, podem ser acompanhados a partir
da analise deste material. Por fim os metais são indícios de mudanças técnicas decorrentes do contato entre
europeus e indígenas, como substituição de ferramentas líticas, por ferramentas de metal, o que representou
uma das mudanças mais significativas para os grupos indígenas no pós-contato.

2. Vestígios Arqueológicos da Vila de Joanes. Foto de Marcia Bezerra (2009)

Na Vila de Joanes ocorreram três escavações no Sítio PA-JO-46, a primeira foi realizada em 1986, a segunda
em 2006 e a terceira em 2008. Os joanenses fazem relatos sobre as escavações, não necessariamente nessa
ordem cronológica, é perceptível que em suas narrativas esses tempos se misturam. A primeira ocorreu sob a
coordenação de Antônio Nery da Costa Neto, que realizou o salvamento do sítio. Em 2006, vinte anos depois,
houve outra intervenção no sítio. A coordenação deste projeto foi da Prof.ª Dr.ª Denise Schaan. Parte do
material encontrado nessa escavação, até o período dessa pesquisa permanecia na Vila de Joanes, abrigado na
Escola de Ensino Fundamental de Joanes 4. Em 2008, foi desenvolvido na Vila o Projeto Pesquisa Arqueológica
e Educação Patrimonial na Vila de Joanes sob a coordenação do Dr. Fernando Marques/MPEG e da Prof.ª
Dr.ª Marcia Bezerra/UFPA, o objetivo deste projeto foi continuar com as ações da intervenção anterior, bem
como, desenvolver atividades educativas visando à redução dos índices de destruição do sítio. (MARQUES;
BEZERRA, 2008).
Posso inferir que os contextos das escavações arqueológicas, além de suscitarem nos joanenses com os
quais dialoguei uma necessidade de conhecer e compreender o passado do lugar onde vivem, aguçaram ainda
4

Durante as escavações de 2006 os joanenses solicitaram que os materiais oriundos do salvamento permanecessem na Vila e não fossem
levados para nenhum museu da capital paraense. Por esse motivo, mas não só por isso, os moradores reivindicavam a criação de um museu
para abrigar os vestígios arqueológicos.

mais o interesse social pelos objetos encontrados, atribuindo-lhes outros valores e significados. Em Joanes
circulam muitas histórias acerca de objetos valiosos deixados especialmente pelos indígenas. Uma das mais
recorrentes é a das moedas. Segundo os moradores que narraram para mim essa história, os indígenas que
habitavam aquela região ao fugir, jogaram as referidas moedas nos poços redondo e quadrado. Esses poços
ainda existem e se localizam nas proximidades do sítio PA-JO-46. Silveira e Bezerra (2010) em seu artigo
intitulado Paisagens Fantásticas na Amazônia: Entre as ruínas, as coisas e as memórias na Vila de Joanes, Ilha
do Marajó, apresentam várias narrativas dos joanenses acerca de histórias fantásticas envolvendo os vestígios
arqueológicos existentes na Vila. Alguns joanenses fazem uma separação entre os artefatos produzidos pelos
indígenas e os que são evidências da presença portuguesa na Vila. No entanto, para outros, todos os vestígios
encontrados são “coisas de índio”, mesmo as moedas portuguesas. Os Joanenses, a partir dos fragmentos
encontrados criam histórias como a do pote de índio, na qual os indígenas teriam enterrados potes de ouros
em diferentes espaços da Vila.
A relação que os joanenses estabelecem com esses fragmentos do passado na minha perspectiva não
pode ser compreendida apenas pelo rigor das políticas públicas patrimonialistas. Alguns moradores da Vila
de Joanes possuem o hábito de colecionar fragmentos que são encontrados nos quintais das suas casas. As
crianças encontram muitos fragmentos e brincam com eles, mais os preferidos delas são as moedas. Explicito
que não considero essa prática ilícita e nem uma destruição do patrimônio arqueológico. As pessoas ao me
apresentarem as suas pequenas coleções, falaram desses vestígios com estima e as guardam com zelo. Há uma
relação que ultrapassa apenas a posse de algo diferente, pois, é como se naqueles fragmentos estivesse parte
das histórias que os fazem pertencer aquele lugar. Para Bezerra: “[...] o colecionamento em contextos como o
de Joanes não pode ser visto como destruição ou ameaça ao patrimônio arqueológico da Amazônia, mas como
forma de lidar com um passado [...]” (BEZERRA, 2011, p. 62).
Entre os diversos moradores que colecionam material arqueológico e com os quais pude dialogar, há
uma moradora que coleciona um número significativo de fragmentos. Ela falou-me que se for construído
um museu na Vila de Joanes, ela doará a sua coleção para ser exposta nesse espaço. Entretanto, a sua neta
de onze anos, primeiramente se negou a me mostrar a sua coleção. Depois de conversarmos bastante e ela
perceber que não tomaria os seus “caquinhos”, que é como ela os chama, a menina mostrou-me a sua coleção,
apontando as louças com desenhos como os seus preferidos.
A moradora supracitada me apresentou uma tigela de louça provavelmente portuguesa, que ela havia
reconstituído a partir dos fragmentos encontrados no quintal de sua casa. Fiquei observando a forma minuciosa
como ela encaixou pedacinho por pedacinho e colou com fita durex. Obviamente que do ponto de vista da
conservação/restauração esse procedimento está completamente inadequado. Mas, ao mesmo tempo fiquei
observando a forma como ela havia embalado cuidadosamente aquela tigela em um tecido, colocado numa
caixa e como relatava pacientemente a descoberta de cada fragmento. Segundo Merleau-Ponty: “As coisas
não são, portanto, simples objetos neutros que contemplaríamos diante de nós; cada uma delas simboliza e
evoca para nós uma certa conduta [...]” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 23). Diante daquela situação, não
podia considerar essa senhora uma criminosa, destruidora do patrimônio público. Ao seu modo, essa senhora
cuidou, guardou e protegeu aquela coisa que deve ter um significado para ela, que pode ultrapassar a minha
compreensão de museóloga/antropóloga.

3. Material de cerâmica colecionado por uma moradora de Joanes. Foto de Luzia Gomes (2012)

Afinal de contas de quem é patrimônio arqueológico da Vila de Joanes? Longe de querer responder de forma
absoluta ao meu próprio questionamento, considero que nesse caso específico há três vozes que precisam ser
ouvidas: a dos joanenses, a dos pesquisadores e a dos técnicos do IPHAN. Acredito ser viável que esses três
agentes sociais busquem um equacionamento simétrico no que se refere à gestão desse patrimônio arqueológico
na Vila. Reconheço a complexidade, tensão e fragilidade que envolve órgãos gestores do patrimônio,
comunidade local e pesquisadores, o que não é uma particularidade de Joanes, pois também está presente nos
demais estados brasileiros, bem como em outros países da América Latina. Nesse sentido, Joanes se insere no
cenário nacional e internacional. As experiências desenvolvidas em outros países latino-americanos, onde em
alguns casos os moradores locais passaram a desenvolver pesquisas em parcerias com pesquisadores e realizar
a co-gestão do patrimônio arqueológico, indicam caminhos interessantes para se pensar esse tipo de ação na
Vila de Joanes. E aqui é importante ressaltar a necessidade de respeitar as especificidades locais. Sendo assim,
nós pesquisadores de certa forma podemos contribuir para a implantação e experimentação de uma política
pública que vise a co-gestão do patrimônio arqueológico na Amazônia.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS INCONCLUSIVAS
A preservação do patrimônio arqueológico de Joanes, é de suma importância, visto sua contribuição para
compreensão das ocupações humanas na América do Sul. Entretanto, o estudo de caso na Vila, apresenta novas
demandas e desafios para a preservação do patrimônio arqueológico brasileiro. Apesar de ter sido louvável a
ação do IPHAN em atender a demanda dos joanenses e deixar abrigado na Escola de Ensino Fundamental
da Vila, parte do material arqueológico encontrado na escavação de 2006, levanto a hipótese de que essa
reivindicação foi atendida pelo órgão gestor devido ao fato dos vestígios encontrados em Joanes não serem as
famosas urnas funerárias marajoaras decoradas com rebuscados grafismos, que possuem forte apelo estético.

Ao longo dessa pesquisa foi lançada pelo IPHAN uma proposta de socialização do sítio PA-JO-46,
que está em processo. Particularmente, considero que o sítio já está socializado. Os joanenses se relacionam
cotidianamente com essa porção material da paisagem de diversas formas: seja por meio das histórias de
visagens; das lembranças dos namoros que ocorriam naquela área; das brincadeiras que realizavam em torno
das ruínas; da escolha das ruínas como símbolo para o uniforme escolar da Escola de Ensino Fundamental;
nos desenhos feitos nas peças das artesãs e especialmente quando os moradores se utilizam das ruínas para
marcar uma distinção entre Joanes e as outras localidades da Ilha do Marajó. O sítio histórico de Joanes — e
sua paisagem ruiniforme — está longe de figurar como um cenário isolado no contexto da Vila, pois permanece
inserido no complexo de paisagens praticadas que compõem os espaços de convivência dos joanenses.
Fica evidenciado que a retirada dos vestígios arqueológicos do seu local de origem para serem abrigados
em reservas técnicas de museus das capitais — que muitas vezes funcionam como espaços para arquivamentos
de cacos sem processo de musealização —, não atendem as demandas dos joanenses. Acredito que é de
suma importância revisitarmos as políticas públicas voltadas para os patrimônios, assim como relativizar
as diretrizes internacionais, tentando perceber até que ponto elas se aplicam em nossos contextos. É preciso
redimensionarmos o nosso olhar e ouvidos para exercitar a percepção e escuta dos outros que também se
relacionam com as coisas do passado. A preservação dos patrimônios não pode ser concebida apenas pelo viés
da conservação da sua fisicalidade. O reconhecimento de que há outras formas de se relacionar e de preservar
esses vestígios do pretérito precisa estar na agenda das políticas preservacionistas brasileiras. Por fim, cabe
a nós pesquisadores dos patrimônios e técnicos dos órgãos gestores delegarmos menos para nós mesmos a
responsabilidade e autoridade sobre a gestão, preservação e fruição desses bens culturais, que muitas vezes
afirmamos ser de todos, mas geralmente, os privatizamos em reservas técnicas de museus e laboratórios de
pesquisas.
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RESUMO
O patrimônio cultural será tratado pelo viés da memória tanto no campo da museologia, quando no da
psicologia e da neurobiologia, para se tentar perceber como o conceito de Saúde Cultural está sendo construído
na intenção de que ele seja capaz de impactar as estratégias de sustentabilidade.
Considerando que o verdadeiro patrimônio é o ser humano e que esse desenvolve competência e habilidade
para construir memórias, utilizando-as para dar o sentido de pertencimento e de identidade ao cidadão que
busca se reconhecer através do patrimônio cultural, a autora tem a intenção de explorar a interdisciplinaridade
inerente ao campo da museologia para demonstrar como a memória se forma e como é possível, a partir dela,
agir em busca da sustentabilidade tão desejada às ações de patrimonialização.
Nesse sentido, serão apresentadas as tipologias de patrimônio, as características da cidadania responsável
e as memórias que colaboram com a cultura de paz.
PALAVRAS-CHAVE : Patrimônio, memória social, saúde cultural, gestão cultural, sustentabilidade.

CULTURAL HEALTH: HERITAGE THAT MAKE CITIES AND CITIZENS HEALTHIER*
ABSTRACT
Cultural heritage is treated from the perspective of memory both in the field of museology , when in psychology
and neurobiology, to try to understand how the concept of Cultural Health is being built with the intention
that it will be able to impact the sustainability strategies.
Whereas the true heritage is the human being and that this develops competence and ability to build
memories, using them to give the sense of belonging and identity to the citizen who seeks to recognize through
the cultural heritage, the author intends to explore the inherent interdisciplinarity to the field of museology
to demonstrate how memory is formed and how it is possible, from it, acting in pursuit of sustainability as
desired to patrimonialization actions.
Accordingly, the asset types will be presented, responsible citizenship characteristics and memories that
contribute to a culture of peace.
KEYWORDS: Heritage, social memory, cultural health, cultural manager, sustainability.

1. Introdução
Antes de tudo, desejo agradecer imensamente aos organizadores o convite que recebi para estar aqui, nesse
evento tanto como participante da Comissão Científica, quanto como moderadora e conferencista. Agradeço
a toda a equipe através das profas. Graça Felipe e Fernanda Rollo; agradeço também a todos os participantes,
externando minha alegria por me haverem proporcionado enorme aprendizado.
Não deve ter passado despercebido para todos os que estiveram ouvindo e debatendo juntos nesses
três dias, que há um fio condutor em todas as experiências teóricas e práticas: é o fio da memória. Falar de
patrimônio é falar de memória; analisar o fenômeno patrimônio cultural é aprofundarmo-nos nas várias
formas de arquivarmos memórias, tanto as de curto prazo quanto as de longo prazo.
Nesse sentido, eu desejo apresentar para vocês um pouco das descobertas e conexões que eu tenho tido
a oportunidade de fazer sobre o patrimônio cultural, a economia da conservação e a saúde cultural. Sim,
conexões extensas e intensas, que buscam compreender a sustentabilidade do patrimônio a partir das mudanças
comportamentais dos cidadãos quando for possível compreendermos de forma inter e transdisciplinar os
estudos sobre a memória e as construções de sinapses.
Assim, desejo lhes mostrar um pouco do que já aprendi sobre procedimentos médicos, psicológicos e
educativos relacionados à percepção, apreensão e uso do patrimônio cultural. Em suma, um pouco das ideias
que já tenho construído sobre o que é Saúde Cultural e como esse conceito que venho elaborando já há alguns
anos tem me impactado positivamente e me motiva a consolidá-lo dentro da ciência museológica.
Na Constituição Brasileira de 1988, o patrimônio cultural é descrito assim:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I.

as formas de expressão;

II.

os modos de criar, fazer e viver;

III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV.

as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticoculturais;

V.

os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.

Essa definição já procurava considerar os processos de formação de identidades, os saberes e fazeres e os
resultados obtidos, colocando em situação de igualdade o patrimônio material e o patrimônio imaterial.
Mas esse novo paradigma patrimônio imaterial ainda não se estabeleceu completamente, nem se afirmou de
maneira efetiva nas ações práticas de salvaguarda e de preservação em modo sustentável.

2. Estudos em Museologia e intuições pessoais
Quando comecei a estudar e a ensinar Museologia, eu tinha uma percepção instintiva de que estava diante de
uma grande disciplina científica e até mesmo dizia aos meus alunos que deveriam se orgulhar muito desses
estudos porque estávamos diante de um aprendizado sobre a alma humana. Isto porque eu entendo que a
Museologia busca compreender as profundas relações que se estabelecem entre o ser humano, criador de
bens culturais e suas próprias criações, com base nos estudos de tantos pensadores e estudiosos da ciência
museológica.
E se a cultura é, para o senso comum, a alma de um povo, então estamos estudando o que de melhor
esse povo deseja salvaguardar, dai sermos também estudiosos da alma... e da cultura, que eu entendo como
um processo:
Cultura é um processo permanente de criação, adaptação, assimilação e ressignificação de valores em
uma dada sociedade. Cultura é a memória que queremos ter enquanto atores sociais. (COSTA, 2000)
Mas, por outro lado, eu ficava muito intrigada com o fenômeno da destruição e o arruinamento do patrimônio
cultural, em especial em muitas partes do Brasil e mais ainda na Bahia, berço da nação brasileira. E por mais
que estudasse as formas de conservação, restauração, salvaguarda e divulgação desse rico patrimônio cultural
eu não conseguia entender o princípio que levava a esse descaso (mesmo dentro dos órgãos de patrimônio)
nem conseguia elaborar estratégias de sustentabilidade que impedissem ou reduzissem a destruição, o descaso
e a perda daqueles bens culturais. E isso foi ainda mais forte e dolorido quando eu retornei do doutorado, em
2000, e fui convidada a ser Diretora Geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Afinal,
eu me perguntava, qual memória se deseja ter, diante de tanto vandalismo e de tamanha destruição?
Acompanhando a lista divulgada pela UNESCO em 2000, indicando os tipos de patrimônio que são
salvaguardados por aquele órgão internacional, percebi a grande responsabilidade de um gestor do patrimônio
cultural diante da diversidade tipológica existente:
cidades históricas; monumentos; paisagens culturais; territórios sagrados; herança cultural submersa;
museus; artesanato; herança documental/digital; documentos cinematográficos; tradições orais; línguas;
ritos e crenças; musicas e canções; artes cênicas; tradicional; literatura; tradições culinárias; esportes e
jogos; talentos humanos vivos.(UNESCO, 2000)
Essa noção ampliada do que é o PATRIMÔNIO CULTURAL nos remete às formas de memória: memória
oficial — memória social; memória individual — memória coletiva; memória de curta duração — memória de
longa duração.
A herança cultural que desejamos salvaguardar e preservar é a memória coletiva da humanidade.
Ora, herança cultural é um recurso não renovável e, sendo o patrimônio uma herança cultural, a gestão de
qualidade para preservar essa herança deve ser orientada para preservar os testemunhos em ambiente de
desenvolvimento sustentável. Entretanto, como fazer? Com que meios? Sob quais motivações?
Desde os anos 80 do século XX, eu já tinha conhecimento dos preciosos estudos da Maria de Lourdes
Horta, amiga com quem eu tenho a alegria de compartilhar essa mesa. Através do que aprendi com ela, me
empenhei muito em desenvolver ações de Educação Patrimonial que pudessem motivar os cidadãos a serem

guardiões do seu próprio patrimônio. Mas ainda assim, tais estudos e ações não pareciam ser suficientes para
reduzirmos as perdas e enfrentarmos os custos de recuperação do patrimônio danificado.
Nesse Encontro, aqui na Universidade Nova de Lisboa, tivemos oportunidade de assistir apresentações
de casos doloridos, a exemplo de: “Da Revitalização à Ruína — o caso paradigmático da Quinta Grande ou
O “património cultural” num contexto de primarização económica: singularidade e paradoxos e ainda outro,
As casas da câmara dos velhos concelhos portugueses e a sua patrimonialização — de cenário histórico do
poder local do Antigo Regime a componente essencial do património cultural português. Para citar apenas
algumas dentre muitas excelentes falas que apontaram os dilemas de se trabalhar para preservar e difundir
o patrimônio cultural e ter como desafios o descaso; o arruinamento; as questões econômicas que esbarram
na falta de recursos financeiros e educacionais; a visão errônea de gestores sobre como promover uma gestão
que priorize o equilíbrio entre tradição (patrimônio/herança cultural) e inovação (novas possibilidades de uso
da memória para o futuro).
No período em que realizei o doutorado em Sociologia, na Universidade do Quebec em Montréal/
Canadá, entrei em contato com a obra do neurologista português Antônio Damásio e apreciei sua convicção
sobre a importância do componente emocional na tomada de decisões e a necessidade de se encontrar o ponto
de equilíbrio entre emoção e razão. Associei essa tese com a do sociólogo italiano Domenico De Masi, também
sobre emoção e razão e ainda sobre o ócio criativo, quando ele estudou 100 empresas do século XIX ao XX
que tiveram resultados muito positivos nos seus empreendimentos. De Masi detectou pontos importantes para
o sucesso empresarial: liderança compartilhada, afetividade, liberdade de expressão, tempo de ócio criativo,
diálogo entre gerações.
Reforcei então, com o estudo dessas pesquisas, o conhecimento empírico que eu já possuía desde muito
jovem, sobre a importância da emoção como um componente fundamental para nos motivar a lembrar e nos
estimular a agir. Emoções e comportamentos afetivos que aprendi na infância, com meus pais a quem devo
muito, para não dizer tudo, do que sou hoje.
Meus pais gostavam muito de nos reunir para contarmos histórias. Uma das que mais me chamava
atenção era a do navegador Marco Polo, da qual replico um pequeno texto:
«Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra.
_ Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? — pergunta Kublai Kan.
_A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra — responde Marco —, mas pela curva do arco que
estas formam.
Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta:
_Por que falas das pedras? Só o arco me interessa.
Marco Polo responde:
_Sem as pedras o arco não existe.(Calvino,1972)

Naquela época eu ainda não sabia que essa conversa poderia muito bem ser a metáfora que nos explique o
fio que liga patrimônio material e imaterial, ou como querem alguns, patrimônio intangível. Hoje eu escolho
chamar de patrimônio vivo a todo patrimônio que não é material, pois o que se chama de imaterial é nada mais
nada menos que a memória viva de acontecimentos, de processos de saber, de fazer e de transmitir saberes e
fazeres. É a oralidade da cultura. O que se chama de patrimônio intangível, na verdade é um patrimônio de
ser possível ser tocado pelo sentimento, pela emoção e através da memória.
Sentar com meus pais para ouvir narrações de histórias de vida, em puro ato de rememoração, gerava
em mim/em nós alegrias e tristezas; despertava emoções variadas e estimulava a formação de conteúdos que
poderiam vir a ser comprovados através de documentos diversos: cartas, fotografias, registros audiovisuais,
objetos de uso cotidiano.
Desde que me graduei em Museologia e História em 1973, eu estive trabalhando nos campos da museologia,
da psicologia social e da patrimonialização com a construção de memórias, o fortalecimento do sentido de
pertencimento, a formação de identidades e percebia que estava no caminho de sensibilizar os indivíduos para
que se tornassem atores sociais engajados na causa da proteção e da sustentabilidade do patrimônio cultural.
Escrevi sobre isso na dissertação de Mestrado em Ciências Sociais na UFBA (1984) e senti que alguns professores
e colegas torciam o nariz para os temas da emoção como se falar disso em áreas de História e Patrimônio fosse
interditado por não ser suficientemente científico. Era uma sensação de estar caminhando em terreno movediço
e guardei entristecida, alguns lembretes escritos, algumas falas de professores que tentavam me afastar de tais
temas por considerá-los indevidos tanto nas áreas já citadas quanto na universidade em si mesma. Acredito que
predominava (e predomina ainda) uma forte herança do espirito cartesiano que necessita de comprovações
científicas, mensuradas com exata precisão e que não admite elementos de prova fluidos, cujo desenho não
limita muito claramente as bordas e nem admite as variáveis do sentimento, da emoção; necessita muito mais da
racionalidade, variável que a memória comporta em dimensão diferente.
Mesmo com duvida na forma de abordagem, persisti na temática e continuei avançando no aprofundamento
das pesquisas. Enveredei por caminhos educacionais e insisti na Educação Patrimonial. Comecei então, por
volta de 2004, a construir o conceito de Saúde Cultural e minha maior motivação científica, naquela época,
se deu a partir de estudos sobre a Grécia Antiga.
Lá, o templo de Epidauros era considerado um dos grandes espaços de tratamento e de cura. Dos achados
arqueológicos sobre esse templo resultaram descobertas até mesmo de receituário e prescrições. Neles, os
médicos prescreviam os tratamentos da seguinte forma: após realizarem a anamnese do paciente, receitavam:

–– ingerir determinadas ervas medicinais e alimentos específicos;
–– frequentar o ginasium de esportes e realizar tais exercícios;
–– ir ao estadium para assistir tais e quais jogos;
–– ir ao teatro para ver uma determinada encenação;
–– ir a biblioteca ler tais e quais livros;

E, ir ao templo das musas para promover a fruição estética e a elevação espiritual, atitudes necessárias
ao seu tratamento e possível cura.
Constata-se que essa era uma abordagem holística de primeira linha. O corpo físico, mental, psicológico,
emocional e cultural era tratado para que a doença que afligia o indivíduo tivesse seus efeitos reduzidos ou
sanados. Uma equação fascinante para quem trabalha com a Museologia e com a Cultura: associar a visão
holística ao uso adequado do patrimônio cultural.
Nesse sentido desejo falar de um exemplo: o projeto Expedições Patrimoniais, iniciado em 2008,
coordenado por mim e Irene Santino, museóloga. É uma proposta de oferecer Educação Patrimonial a jovens
desprovidos de conteúdo cultural em cidades com menos de 100 mil habitantes. Através da metodologia da
Percepção Sensível trabalha com elevação da autoestima, diálogo de gerações, afeto catalisador e promoção
de conhecimento cultural. Jovens sem perspectiva de futuro com qualidade de vida começam a perceber
o patrimônio que têm em si mesmos, começam a estudar seus municípios e seus espaços de vivência e se
descobrem como empreendedores, passando a conduzir a vida pessoal e profissional a partir do uso adequado
do patrimônio cultural.
E o projeto é realizado em pequenas doses de trabalho conjunto. Dois finais de semana com atividades
dialógicas intensas, roteiros e trilhas urbanas e rurais e uma semana de exposição itinerante sobre patrimônio
cultural brasileiro. A definição de patrimônio cultural adotada teve por base os princípios emanados da
Declaração de Caracas, em 1992:
O patrimônio cultural de uma nação, região ou de uma comunidade é composto de todas expressões
materiais e espirituais que o constituem, incluindo o meio ambiente.
E nós nos perguntávamos: mas como esse curto espaço de tempo onde o nosso trabalho acontece consegue
impactar tanto esses jovens, antes sem nenhuma formação cultural? Eu sentia a importância do afeto que
trespassava nossas ações, percebia a importância do componente lúdico, do diálogo, mas ainda achava que
deveria haver algo mais.
Eu desejava ter fundamentos mais profundamente científicos para explicar o que, aparentemente, estava
situado apenas no campo das emoções, da poesia, da literatura e da psicologia. Não sendo eu uma estudiosa
da medicina, muito menos da neurologia, permanecia apenas com a intuição de que deveria haver algo mais
sobre a memória, as funções do lembrar e do esquecer, mas eu ainda não sabia o quê exatamente nem como
a memória poderia ser um ponto nevrálgico, catalisador para motivar ações fundamentais que levassem a dar
forma sustentável à salvaguarda do patrimônio cultural.
Com os estudos dos neurologistas Antônio Damásio e Ivan Izquierdo pude aprofundar o tema da
memória e entendi que a memória afetiva/emocional possibilita ofertar carga positiva ao organismo; renovar
energia; recordar e religar, fazendo links; potencializar as sinapses; adquirir força e coragem para combater
estados depressivos e stress.
Estudos contemporâneos em Psicologia Analítica e em Neurologia integram arte e ciência em benefício
da melhor compreensão em ambos os domínios.
Arte é contemplação. É o prazer da mente que penetra a Natureza e descobre o espírito que a anima. É
a alegria da inteligência que vê o universo com clareza e o recria, dotando-o de consciência. A arte é a

missão mais sublime do homem já que é o exercício do pensamento tentando compreender o mundo e
torná-lo compreensível. (Rodin, 1990)
Em 1946, Dra. Nise da Silveira tratou seus pacientes dando-lhes o prazer de lidar com as emoções. O Museu
de Imagens do Inconsciente (Hospital Psiquiátrico Engenho de Dentro/RJ) faz parte da história da reforma
psiquiátrica no Brasil e é um centro de referência na área da Saúde Mental. Desde 1997, a Wellcome Trust
Foundation e o Science Museum de Londres estudam a interação entre artistas e cientistas considerando-a
um território propício à fecundação da “neuroarte”. Por tudo isso que me tocava e me inspirava a continuar
pesquisando, escrevi o texto de abertura da exposição itinerante do projeto Expedições Patrimoniais, em
2008, tal como segue:
Estudar o passado significa realizar uma tentativa de entendê-lo, de interpretá-lo para que se obtenha
maior compreensão do tempo presente com a finalidade de preparar o caminho para o futuro. Entretanto,
o passado pode ser comparado a uma colcha de retalhos, onde cada fragmento de tecido é utilizado
para recompor a imagem de algo que já não existe.
Por que o ser humano tenta recompor as imagens, as paisagens, os objetos que existiram em um
tempo passado? Se a sociedade é mutante tanto quanto o ser humano que a compõe, não seria mais
interessante e produtivo criar-se sempre algo novo, a partir do hoje, do agora, do momento presente?
Estudos científicos têm demonstrado que o ser humano desenvolve a memória porque ele necessita das
informações pregressas para continuar a viver e a existir. Um ser sem memória não se reconhece e não
reconhece os outros seres, não sabe de onde veio e por isso mesmo também não sabe para onde vai; sem
saber para onde ir, esse ser também não vai se importar com o que faz não vai se importar com suas
atitudes porque não estará nutrido de valores, haverá apenas instintos. A gravidade dessa constatação
é que esse processo de perda de memória e de valores — éticos, morais, sociais, políticos econômicos,
enfim valores culturais — leva à violência cotidiana, à barbárie.
Porque o ser humano tem a capacidade de memória é que ele necessita conservar e preservar alguns
objetos que simbolizem e que tenham significados para as sociedades. É através desses objetos que se
pode encontrar pistas para o estudo e a compreensão de cada cultura. E sendo a cultura a alma de cada
povo, ao conjunto de ideias e de objetos preservados costuma-se chamar PATRIMÔNIO CULTURAL,
isto é, a herança cultural que cada sociedade guarda para que as futuras gerações compreendam suas
origens.(COSTA, 2008)

3. Em busca da memória através da neurobiologia: um estudo científico que impacta os
pesquisadores do patrimônio cultural.
O encontro com a obra do médico neurologista, professor e pesquisador em neurobiologia Eric Kandel tornou
mais esclarecedor o fenômeno da construção da memória no ser humano e garantiu a certeza de que é a
formação de memórias de longa duração que nos permite criar e fazer circular novas sinapses, permitindo a
obtenção de memória estável que mantém o ser humano vivo e com qualidade de existência plena. A diferença

entre os tipos de memória estudados por Dr. Kandel está em distinguir que na memória de curto prazo
ocorre um aumento de funcionamento da atividade de sinapses, enquanto que no processo da construção de
memórias de longo prazo ocorre uma alteração significativa no núcleo dos neurônios e, em consequência, um
aumento na quantidade de sinapses.
Então, a memória de curto prazo envolve um sinal da célula que muda a eficiência do funcionamento
das sinapses. Não há mudança anatômica. Mas a memória de longo prazo, que geralmente envolve
a repetição, o sinal entra no núcleo e estimula a expressão dos genes, o que leva ao surgimento de
proteínas que dão origem a novas conexões sinápticas. E o surgimento dessas novas conexões sinápticas
são a memória estável e que se mantém. Essas mudanças nas expressões genéticas ocorrem em células
nervosas específicas do cérebro. Elas não são mutações, não são transmitidas às novas gerações, elas
não ocorrem no esperma e no óvulo, mas em células nervosas, e elas alteram o número de sinapses que
a pessoa tem.(Kandel. 2006)
Quando Dr. Kandel foi agraciado com o prêmio Nobel de Medicina, em 2000, o rei Gustavo, da Suécia, afirmou:
O trabalho dele nos mostrou como esses transmissores, por meio de fosforilização da proteína, criam
memórias de curto e de longo prazo formando o básico para nossa habilidade de interagir, de forma
significativa, em nosso mundo.
Dentre as principais ideias do Dr. Kandel destacam-se, como fundamentais para os que trabalham em beneficio
da salvaguarda do patrimônio cultural, as seguintes:
A memória é a cola que junta a nossa vida. Ela permite me conectar com o que eu fiz ontem, há um
mês, há um ano. Ela me permite lembrar meus primeiros amores, perceber a sorte que tenho por ter
casado com Denise. Ela dá sentido à vida e a torna coerente. (KANDEL,2006)
Destaca-se nessa fala a importância e a necessidade de se permitir a criação e a manutenção de espaços
de memorização, quer sejam museus, territórios e paisagens culturais, monumentos erigidos e patrimônio
vivo, proveniente dos ritos, das crenças, dos talentos humanos de comunidades e/ou regiões que preservam
tradições, hábitos e costumes artísticos, literários, religiosos, tecnológicos , entre outros.
Mostro como a arte e a ciência podem operar juntas. Há dois historiadores da arte famosos — na
verdade, três, Alois Riegl, Erns Gombrich e Ernst Kris — que começaram a perceber que, para entender
a psicologia da arte, o mais importante é entender a visão de quem observa: como o espectador reage a
uma obra de arte. Eu então descrevo essa psicologia, de que o espectador, ao olhar um quadro, em especial
um quadro importante — um quadro é importante por ser ambíguo —, você vê nele coisas levemente
diferentes das que eu vejo. Essa ambigüidade é um processo criativo. Quando olhamos um quadro, nós
vivemos a experiência que vemos à nossa frente. Nós simulamos, empática e emocionalmente, o que
está acontecendo. E hoje sabemos que, no cérebro, há uma representação dessa função. Então, há toda
uma cadeia de regiões envolvidas na reação do espectador que começa a surgir.(KANDEL,2006)

De fato, considerando que há saber em todo ser, cada visitante individual ou grupos de público que estejam
diante de obras da genialidade humana ou da sabedoria popular merecem receber cuidado, atenção e respeito.
Há que se cuidar do ser, desde quando ele nasce até quando lhe seja possível estar vivo, seja adulto, seja idoso,
com necessidades especiais ou não. Essa fala implica em pensarmos mais amplamente, na criação de políticas
culturais, de saúde, de educação e econômicas que privilegiem a qualidade de vida do ser humano nesse
mundo.
O que acontece é que a nova ciência da mente, a que se refere, é uma síntese, ela reúne a psicologia
cognitiva, que começou com Freud e se desenvolveu, se tornando uma ciência muito importante, os
exames de imagem e a ciência do cérebro. Acho que é consenso na comunidade científica [...] que a nova
ciência da mente será, para o século 21, o que o sequenciamento dos genes foi para a segunda metade
do século 20. É uma fronteira fantástica. Estamos apenas começando a entender. Esses problemas são
muito difíceis, mas são muito importantes, não só porque nos dizem quem somos, mas também indicam...
Nós falamos de um exemplo: a ponte entre a ciência do cérebro e as artes. Mas a ciência do cérebro
está em todos os aspectos da vida intelectual: filosofia, psicologia, música, nas tomadas de decisões,
nas decisões econômicas. Ela tem um grande impacto nos cursos de Administração. (KANDEL, 2006)
Se a ciência do cérebro, essa ciência de construção da memória como afirma o Dr. Eric Kandel, está em todos
os aspectos da vida intelectual, é necessário difundi-la e mostrar em especial aos gestores que a administração
da cultura de um povo, de uma comunidade, de um grupo social merece respeito e atenção. Em geral, nos
programas governamentais os orçamentos para a área cultural são exíguos, são pífios. Mas já está cada vez
mais claro para uma grande maioria de pessoas que a cada vez que se deixa arruinar um monumento, que
se vandalizam testemunhos históricos e culturais, mata-se também uma parte do cidadão que tem direito à
sua memória como ao ar que ele respira. A saúde dos seres está intrinsecamente ligada à memória que eles
carregam consigo, e isso está biologicamente comprovado. Somos o que lembramos; se não tivermos o que
lembrar, nada somos. E os bens culturais preservados adequadamente são pistas, fragmentos, restâncias que
contribuem para nos fazer lembrar, especialmente em se tratando de memórias coletivas, sociais.
Quando os gestores ignoram esses sinais necessários, em realidade imprescindíveis, estão contribuindo
para a morte das sociedades, das instituições, dos indivíduos envolvidos. Dai a ciência do cérebro ser
tão importante para o campo da administração, porque envolve diretamente a tomada de decisões. No
mesmo sentido dessas pesquisas, Antônio e Hanna Damásio, neurologistas e pesquisadores portugueses
que receberam o Prêmio Pessoa em 1992 ao se debruçarem sobre o estudo da cartografia do cérebro ou
o cérebro à procura da alma, afirmaram, de forma muito contributiva aos que consideram ser racional a
tomada de decisões:
A razão pura não existe: nós pensamos com o nosso corpo e nossas emoções. (Damásio, 1994).
É ainda o Dr. Kandel que nos alerta sobre princípios democráticos, ao afirmar:
[...] E acho que essa é a função da sociedade, e é por isso que as sociedades democráticas, com várias
vozes, são essenciais para minimizar — não há como evitar — as agressões. Um teólogo protestante

famoso certa vez disse: “A capacidade das pessoas para fazer o bem torna a democracia desejável; a
capacidade para fazer o mal torna a democracia necessária.” E acho que isso é de grande sabedoria.
(KANDEL, 2006)
Regimes autoritários decidem sobre a memória oficial; são impelidos por razões características de tais regimes
a construírem ou demolirem monumentos, hermas, bustos, obeliscos, panteões em nome da memória que
pretendem registrar, obrigando cidadãos a se lembrarem apenas do que tais dominações consideram “educação
do povo”. Mas a memória que pode contribuir com a sustentabilidade do patrimônio de cada grupo é aquela
que brota das emoções vividas em coletividade, é a memória que não oprime nem sufoca mas acalenta
e permite a legitimação do bem cultural por sua própria comunidade. Memória de gente que tem alma e
mantém sua alma, ou seja, sua cultura da qual se orgulha e se alimenta. Achamos pertinente lembrar o filosofo
grego Hipócrates:
Que o teu alimento seja o teu remédio
Que o teu remédio seja o teu alimento
E também Brillard Savarin;
O destino das nações depende da maneira como elas se nutrem.
Se alimentarmos as nações com suas culturas, quanto de riqueza e beleza poderá enriquecer o mundo?
Se cada povo conseguir perceber e respeitar a cultura de outro povo, quanto de pacificação não haverá no
mundo? Se a educação e a cultura forem os principais alimentos, quanto de saúde poderá ser adquirida pelos
indivíduos? Quantas doenças poderão ser tratadas e ou evitadas se a cultura puder ser exprimida livremente,
se a memória puder encontrar espaços de recepção e de troca?
À guisa de concluir, por instante, a imensa contribuição de Dr. Kandel a essa pesquisa sobre o significado
da memória para a formação de identidades e, em consequência, a formação de seres que se sintam pertencentes
a territórios culturais em cada canto do mundo, acrescento a afirmação que ele fez sobre o caráter cientifico
da memória para além dos horizontes da psicologia.
Toda a ideia de estudar a memória é uma construção psicológica. Todo o meu trabalho deriva da
psicologia. Mas essa ciência se baseava numa descrição do comportamento, sem o conhecimento do
que acontece na cabeça. Termos como memória de curto e longo prazo eram conceitos abstratos e agora
estamos descobrindo o substrato anatômico e fisiológico para isso. (KANDEL, 2006)

4. Reflexões e prospectivas
Deixo aqui registradas ideias e conceitos que me alegram, me entusiasmam e ainda me inquietam e compartilho
para trocarmos e construirmos juntos. São hipóteses a serem, ou não, confirmadas.
Patrimônio cultural material está fortemente impregnado de memória oficial e por isso é pouco protegido
e pouco legitimado pela população?

Patrimônio “imaterial” seria igual à memória social, coletiva, afetiva e seria mais rapidamente legitimado
do que o patrimônio material?
Saúde Cultural seria o resultado de emoção + razão + capital cultural equilibradamente em uso?
Indivíduos com saúde cultural são mais bem preparados para suportarem situações difíceis e dolorosas?
Os leitores de Fernando Pessoa, de Brecht, de Dostoiévski, de Carlos Drummond ou de José Saramago, ou os
que cultivam a musicalidade através de Bach, Haydn, Beethoven, Lennon, Piazolla entre outros, sofrem menos
ou sofrem da mesma forma porém com mais beleza e compreensão?

Constatações a partir de trabalhos práticos desenvolvidos no Brasil, onde patrimônio e sustentabilidade
se combinam.
O maior e verdadeiro patrimônio é o ser humano, portador de memória genética e cultural, capaz de produzir,
assimilar, adaptar e rejeitar memórias e bens culturais. Dar valor ao ser humano, oferecendo condições dignas
de existência, pode ser um caminho para que a consciência cidadã se consolide. Condição digna para existir
implica em promover e participar de políticas públicas para saúde, educação e cultura. Cidadão consciente age
em favor da cidadania responsável. Para que um cidadão se torne um ator social consciente ele precisa receber
oportunidades para se educar, para ter saúde, para despertar talentos, para saber empreender, enfim para se
tornar um ser politico em plenitude, em ambiente de paz e de criatividade.
O que fundamenta as respostas que nosso corpo dá às questões cotidianas são a memória e a experiência.
A memória de longa duração é a nossa melhor ferramenta de abordagem do patrimônio cultural. O afeto
catalizador é fundamental para a construção de memórias estáveis de longa duração que consigam impactar
o ser humano e levá-lo a agir de forma diferente, com mais consciência e mais responsabilidade. Memória é
instrumento de construção do futuro.
Todo cidadão tem direito constitucional à sua memória individual e coletiva, pois a memória preservada
é um indicador significativo de Saúde Cultural.
Saúde Cultural é a capacidade que o individuo adquire de, através da percepção do valor afetivo e
identitário dos bens culturais que compõem seu patrimônio, superar questões complexas da existência
e melhorar sua qualidade de vida na qual o afeto catalisador, a memória estimulada, a autoestima
elevada são fundamentos de base para a saúde integral. (Heloisa Helena Costa, 2010)
A Saúde Cultural torna possível ao individuo (e/ou grupo) apropriar-se de forma adequada do patrimônio
cultural, para: empreender, salvaguardar, dialogar, sustentar, melhorar a existência, elevar a autoestima e
garantir a esperança.
De acordo com Paulo Freire, existência é vida com consciência, portanto faz sentido a afirmação que
encerra esse texto:
Um país não muda pela sua economia e nem mesmo pela sua ciência, mas sim pela sua cultura.
(Herbert de Souza, “Betinho”, 1935-1997)

5. Experimentações que estão tendo resultados viáveis
Aos que se interessam por esses temas, convido a verem no Facebook os resultados já obtidos nos seguintes
projetos:
Projeto Expedições Patrimoniais
Salvador cidade capital cidade patrimônio
Ocupa Nise
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RESUMO
Com origens nas doutrinas anti-restauro do século XIX, o conceito de intervenção mínima afirmou-se, na
segunda metade do século XX, como um valor fundamental para a conservação e a reabilitação do património
construído. No campo específico dos espaços dedicados à cultura contemporânea, este princípio tem adquirido
especial relevância, ao viabilizar programas necessariamente abertos e favoráveis à mudança, centrados na
ideia de “work in progress”.
A partir da observação de um conjunto representativo de centros de criação contemporânea, com destaque
para três casos em Lisboa, o presente artigo pretende discutir o contributo destes projectos para uma actualização
de conceitos e práticas. Para além das motivações conceptuais inerentes à procura de soluções arquitectónicas
transitórias, versáteis e reversíveis, constata-se que, em alguns destes projectos, a intervenção mínima e a valorização
estética da ruína surgem também como resposta a contingências económicas e institucionais. Neste cenário, colocase a seguinte questão: será a intervenção mínima o inevitável reflexo de um momento de crise e incertezas?
PALAVRAS-CHAVE: património arquitectónico, intervenção mínima, ruínas,arte contemporânea.

THE CONCEPT OF MINIMAL INTERVENTION
IN SPACES DEVOTED TO CONTEMPORARY CREATION
ABSTRACT
With origins in the anti-restoration doctrines of the 19th century, the concept of minimal intervention became,
in the second half of the 20th century, a fundamental value for the conservation and rehabilitation of built
heritage. Within the specific field of spaces dedicated to contemporary creation this principle has acquired
special relevance, as it facilitates programmes which are necessarily open and favourable to change, based in
the idea of “work in progress”.
From the observation of a representative set of centres for contemporary creation, focusing on three
cases in Lisbon, this paper aims at discussing the contribution of these projects for the update of concepts and
practices regarding the renovation of built heritage. Besides the conceptual motivations associated to the search
of transitory, versatile and reversible architectonic solutions, in some of these projects minimal intervention and
the aesthetic value of ruins also appear as a response to economic and institutional constraints. In this scenario,
the following question arises: is minimal intervention the inevitable reflection of a time of crisis and uncertainty?
KEYWORDS: architectural heritage, minimal intervention, ruins, contemporary art.

O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA
“[…] imperfection is in some sort essential to all that we know of life. It is the sign of life in a mortal body,
that is to say, of a state of progress and change. Nothing that lives is, or can be, rigidly perfect; part of it
is decaying, part nascent. […] And in all things that live there are certain irregularities and deficiencies
which are not only signs of life, but sources of beauty. All admit irregularity as they imply change; and to
banish imperfection is to destroy expression, to check exertion, to paralyse vitality” (Ruskin, 1853: 171).
Frequentemente interpretado como contraponto às doutrinas intervencionistas do século XIX, o conceito
de intervenção mínima tem demonstrado uma capacidade de actualização e uma relevância cultural que
ultrapassam, largamente, a simples dimensão retórica dos manifestos anti-restauro. Embora a sua origem possa
identificar-se com um movimento de reacção aos excessos do restauro estilístico preconizado por Violet-leDuc, este princípio acompanhou a evolução das correntes de pensamento sobre o património arquitectónico,
desde oitocentos até à actualidade.
Para além de sintetizar um conjunto de premissas deontologias e técnicas, em matéria de conservação
e restauro, a intervenção mínima afigurou-se também, desde o início, reveladora de motivações estéticas. O
modo eloquente como John Ruskin e William Morris se opuseram ao restauro e à reconstrução de imóveis
com valor histórico é indissociável do contexto romântico de valorização estética da ruína, em que se cruzam
referências literárias e visuais. Nesse sentido, Ruskin e Morris defenderam a prevalência da manutenção, em
detrimento do eventual restauro dos monumentos, na convicção de que o envelhecimento e as consequentes
“as marcas que o tempo imprimiu fazem parte da sua essência” (Choay, 1996: 114-115). Paralelamente, esta
determinação em não desvirtuar a “essência” do monumento evidencia questões éticas, introduzindo outro
conceito fundamental para uma conceptulização moderna do património: a autenticidade. Como nota Andreas
Huyssen:
“[…] both the ruin in its emphatic sense and the notion of the authentic are central topoi of modernity itself
rather than simply concerns of the late twentieth century. […] The authentic ruin is not to be understood
as some ontological essence of ruins but as a significant conceptual and architectural constellation that
points to moments of decay, falling apart, and ruination already present in the beginnings of modernity
in the eighteenth century”(Huyssen, 2006: 9).
Tal como a ruína tem implícita uma ideia deterioração ou desaparecimento, também a intervenção mínima se
confronta com as potenciais perdas materiais e simbólicas inerentes aos processos de reabilitação do património
(Viñas, 2009: 55). Essa consciência crítica levou a que diversas cartas e convenções internacionais, redigidas
ao longo do século XX, procurassem limitar os eventuais excessos das obras de restauro, tendo em vista a
preservação da autenticidade dos bens culturais, “sem cometer mistificações artísticas ou históricas e sem
alterar os traços característicos da passagem do tempo” (SPPC, 1996: 35).
Perante a persistência, na Europa, de critérios intervencionistas ligados ao restauro estilístico e ao restauro
histórico, designadamente no quadro das reconstruções do segundo pós-guerra, a Carta de Veneza veio
alertar para a necessidade de entender o restauro como uma operação de “carácter excepcional” (ICOMOS,
1964). Nas décadas seguintes, o princípio da intervenção mínima foi sublinhado em diversos documentos
de referência, no domínio do património, sendo particularmente claro na carta aprovada pelo ICOMOS em

2003, que recomenda que “cada intervenção deve [...] limitar-se ao mínimo indispensável para garantir a
segurança e a preservação do bem com o menor dano possível dos valores patrimoniais”, e “devem preservarse as imperfeições e alterações que se tenham convertido em parte da história da edificação, sempre que não
ponham em risco os requisitos de segurança”(ICOMOS, 2003, trad. livre).
O enquadramento teórico da intervenção mínima nas doutrinas do restauro crítico e do restauro objectivo
e a sua formulação normativa, em articulação com as noções de autenticidade, reversibilidade, uso compatível e
significado cultural, conferiram-lhe um sentido operativo e inspirador para muitas intervenções, em diferentes
contextos culturais e geográficos. Ao mesmo tempo, assistiu-se a uma progressiva abertura do conceito de
património e ao reconhecimento internacional de que os métodos utilizados para a sua preservação “devem
adaptar-se às situações concretas, que são evolutivas, sujeitas a um processo de contínua mudança” (Carta
de Cracóvia, 2000), o que motivou uma visão da requalificação arquitectónica como obra aberta ou “work in
progress”.

Ocupar em vez de construir — um novo entendimento da arquitectura para a arte contemporânea
Os princípios enunciados revelaram-se especialmente inspiradores no campo dos museus e centros de arte
contemporânea, pela sua afinidade conceptual com programas abertos e em permanente actualização. No
seguimento das rupturas artísticas dos anos 60, a partir da década de 70 começam a surgir vários projectos
para museus, galerias e centros culturais baseados no conceito de obra inacabada, instalados em estruturas
arquitectónicas desocupadas que se adaptam aos novos usos mediante intervenções arquitectónicas reversíveis
ou pouco intrusivas. Esta via, convictamente partilhada por muitos curadores, artistas e arquitectos constituiu
um estimulante desafio à alegada imutabilidade das instituições tradicionais, proporcionando espaços mais
informais e versáteis, alternativos ao paradigma moderno do “white cube”. Como observa Josep Maria
Montaner, “durante o período da cultura pós-moderna, consolidou-se a ideia genérica de antimuseu como
crise definitiva da caixa branca, pura e definida da arquitectura moderna” (Montaner, 2003: 110), ampliandose enormemente as possibilidades de reinterpretação artística e arquitectónica do espaço museológico, que
passou a ser entendido como laboratório cultural.

1. MoMA PS1, Long Island, Queens, Nova Iorque.
Foto de Carolee Mitchel, 2006. Flickr Creative Commons, 2014

Um dos primeiros exemplos desta tendência foi o PS1, em Nova Iorque, fundado em 1971 por Alanna Heiss,
como Institute for Art and Urban Resources, com o objectivo promover exposições de arte contemporânea em
espaços devolutos na cidade de Nova Iorque (MoMA, 2014). A partir de 1976, a organização passou a ocupar
uma escola pública — Public School 1 — em Long Island, Queens, que se encontrava abandonada e em risco de
demolição, convertendo-a num centro de arte contemporânea com um carácter marcadamente experimental.
Desde a exposição inaugural, a actividade do PS1 distanciou-se das práticas museológicas convencionais,
centrando-se na produção de projectos site-specific que permitiram manter viva a memória do antigo espaço
escolar. Uma vez que as obras de adaptação efectuadas durante as primeiras duas décadas de funcionamento
se limitaram a acções mínimas e pontuais, o edifício conservou a sua identidade, sucessivamente enriquecida
pela acumulação de contributos artísticos e de marcas da passagem do tempo.
No entanto, entre 1994 e 1997 teve lugar uma intervenção global de requalificação, segundo projecto do
arquitecto Frederick Fisher e, em 2000, o PS1 tornou-se uma filial do MoMA — The Museu of Modern Art,
de Nova Iorque. Não obstante esta aproximação a uma estrutura institucional aparentemente antagónica com
o conceito original do projecto de Alanna Heiss, o PS1 tem procurado manter uma programação orientada
para artistas emergentes e para novas tendências nas artes visuais e performativas.
A partir do modelo revolucionário do PS1, multiplicaram-se experiências idênticas noutros países e,
“na transição para o século XXI, várias foram as instituições que nasceram dentro desse espírito de museu

squatter, embora já longe da informalidade e da militância ideológica das décadas de 1960 e 1970” (Nuno
Grande, 2009: 74). Com efeito, os casos mais recentes de ocupação de imóveis desactivados ou expectantes
surge, muitas vezes, como resposta a restrições económicas e institucionais, impeditivas de um maior e mais
definitivo investimento em obras de arquitectura. Por outro lado, este tipo de abordagem, menos interventiva, à
reutilização do património construído parece expressar a crescente importância dos critérios de sustentabilidade
e reversibilidade, face a uma percepção generalizada dos impactos ambientais e económicos da construção.
Neste cenário, coloca-se também a seguinte questão: será a intervenção mínima o inevitável reflexo de uma
época de crise e incertezas? Para aprofundar estas hipóteses interpretativas, propõe-se uma breve análise de
alguns casos paradigmáticos, em diferentes cidades europeias, incluindo Lisboa.

2. Palais de Tokyo, Paris.
Foto de Helena Barranha, 2006

Entre os exemplos mais relevantes destaca-se o Palais de Tokyo, em Paris, que ocupou a ala oeste do Palácio
dos Museus de Arte Moderna, inaugurado em 1937 com a Exposição Internacional das Artes e Técnicas
da Vida Moderna. Depois de sucessivos usos, o edifício encontrava-se expectante e degradado. O projecto
de adaptação a centro de criação contemporânea foi confiado aos arquitectos Anne Lacaton e Jean-Philippe
Vassal, que elegeram, desde o início, a ideia de “work in progress” como conceito fundador da intervenção,

desenvolvida em duas fases distintas (1999-2001 e 2005-2012). Confrontados com um espaço interior
parcialmente demolido, os arquitectos responderam ao programa e à contenção orçamental assumindo a
atmosfera de ampla nave industrial, resultante do processo de descaracterização que o edifício havia sofrido.
Adoptando os princípios da reciclagem e da intervenção mínima, optaram por “utilizar o existente em vez de
transformá-lo, tirar o máximo partido das qualidades físicas e estéticas do edifício, sem encerrar os espaços”,
aumentando a permeabilidade entre o equipamento cultural e a cidade para “abandonar a imagem de bunker
associada à arquitectura dos centros de arte” (Lacaton e Vassal, 2005: 35). Ao conceberem o Palais de Tokyo
como “um lugar a habitar”, procuraram também atenuar a monumentalidade do edifício original, “dando a
noção do carácter provisório da instalação de um local para a arte contemporânea” (Lacaton e Vassal, 2005:
36).

3. Matadero Madrid.
Foto de Marco Gomes, 2011

Igualmente emblemático é o Matadero Madrid que, tal como o Palais de Tokyo, se apresenta como um
centro de multidisciplinar, cujo programa associa as componentes de estudo, criação e divulgação da cultura
contemporânea. Com uma escala invulgar, esta instituição encontra-se sedeada no antigo matadouro e mercado
de gado municipal, na zona sul de Madrid. Inaugurado em 1924, o vasto complexo industrial desenhado

pelo arquitecto Luis Bellido, numa linguagem neomudéjar, começou a tornar-se obsoleto nos anos 70 e,
progressivamente, várias áreas foram afectadas a novas funções (Matadero Madrid, 2014).
A partir de 2005, estabelece-se uma parceria entre várias instituições públicas e privadas para a gestão
deste conjunto cultural, acompanhada de um plano de reabilitação faseada dos diversos pavilhões, com o
contributo de diferentes arquitectos (como Arturo Franco, Emílio Esteras, José António Garcia Roldán,
Alejandro Vírseda, José Ignacio Carnicero, entre outros). Com o intuito de preservar a espacialidade e o
ambiente despojado e funcional das antigas naves industriais, seguiram-se critérios de intervenção mínima,
autenticidade e sustentabilidade, incorporando os vestígios de degradação como traço identitário deste novo
pólo cultural. Realçando o carácter experimental do projecto, decidiu-se que os espaços do Matadero se
apresentariam ao público sob uma forma inacabada e em transição (Olivares, 2011: 228). Numa conferência
realizada em 2010, o então coordenador-geral do Matadero Madrid, Pablo Berástegui, sublinhou a ideia de
“work in progress” ao afirmar que “é importante entender que o Matadero Madrid é um projecto. Não é um
projecto terminado. Está aberto mas não foi inaugurado” (Berástegui, 2010, trad. livre).

Alguns projectos emblemáticos, em Lisboa
Acompanhando a tendência internacional, nas últimas duas décadas, surgiram em Portugal vários projectos
para espaços ligados à criação contemporânea que materializam a ideia de obra aberta ou inacabada. Depois de
os anos 80 e 90 terem representado um período de inédito investimento em novas construções para programas
culturais, potenciado por uma conjuntura política e financeira favorável, o início do milénio inaugurou um
ciclo de instabilidade e contenção. Perante um quadro de crise global, a criação de novos museus e centros de
arte contemporânea foi marcada por uma recorrente insegurança quanto às possibilidades de funcionamento
a médio ou a longo prazo. Esta conjuntura não impediu, porém, o desenvolvimento de propostas inovadoras e
consentâneas com uma crescente consciência ambiental e patrimonial, que associa a reciclagem do edificado
à procura de versatilidade espacial e programática.

4. Fábrica Braço de Prata, Lisboa.
Foto de Helena Barranha, 2015

A Fábrica Braço de Prata foi um dos primeiros exemplos, em Portugal, no que diz respeito à ocupação
informal de estruturas desactivadas com usos ligados à criação contemporânea. Aberto ao público em 2007,
por iniciativa da empresa privada Eterno Retorno, este centro cultural tirou partido da situação de impasse
em que se encontrava a sede da antiga Fábrica de Projécteis de Artilharia, também designada Fábrica Militar
de Braço de Prata. Construída no início do século XX e desactivada nos anos 90, na sequência do processo de
regeneração urbanística desencadeado pela Expo’98, esta área industrial da zona oriental da cidade de Lisboa
foi destinada a um condomínio de luxo, com projecto do arquitecto Renzo Piano. Todavia, os sucessivos
atrasos e problemas do empreendimento acabaram por criar uma oportunidade para a instalação temporária
de um programa alternativo.
A Fábrica Braço de Prata ocupou, assim, o edifício administrativo do anterior complexo industrial, que
havia sido poupado às demolições, convertendo-o numa lugar de produção e difusão cultural, que cruza a
literatura, a filosofia, as artes visuais e as arte performativas. A natureza efémera da reafectação do edifício
e os condicionalismos orçamentais minimizaram as acções de restauro arquitectónico. Apesar do seu papel
inovador, que serviu de modelo para posteriores iniciativas de reciclagem de património industrial em
Lisboa, como a LxFactory, a Fábrica Braço de Prata manteve sempre um estatuto provisório, com contornos
próximos de uma ocupação ilegal (Barca, 2013). No entanto, esse contexto de indefinição parece constituir
um estimulante factor criativo. Como poder ler-se no website da Fábrica Braço de Prata:

“Ninguém sabe muito bem o que a Fábrica é. E isso tem sempre jogado a favor do que lá acontece. […]
A FBP é um edifício meio abandonado, vestígio do lugar da administração da antiga fábrica de material
de guerra, com 12 salas mutantes, que tanto são salas de concerto, como galerias de arte, gabinetes de
curiosidades, estúdio de cinema, atelier de artes plásticas, oficina de ourivesaria, loja de roupas usadas e
de outras coisas a usar, salas de jantar, bar, ou simplesmente livrarias. Mas também é um imenso muro
exterior, que desenha por fora um terreiro, e onde várias camadas de graffiti se têm vindo a depositar
como películas de memória”.

5. MUDE, Lisboa — Instalação inaugural da Colecção Francisco Capelo, 2009.
Foto de Fernando Guerra/FG+SG. Cortesia de Ricardo Carvalho + Joana Vilhena Arquitectos

Outro caso exemplar, e com projecção a nível nacional e internacional, é o MUDE — Museu do Design e
da Moda — Colecção Francisco Capelo. Instalado na antiga sede do Banco Nacional Ultramarino, na Baixa
de Lisboa, o museu abrange todo o quarteirão, num total de oito pisos. A construção original, de matriz
pombalina, sofreu profundas alterações durante o século XX, destacando-se os trabalhos efectuados entre
1918 e 1930, segundo projecto de Tertuliano Marques e, na década de 60, a intervenção de Luís Cristino da
Silva. No entanto, o factor preponderante na estratégia arquitectónica do MUDE seria o estado de demolição
parcial dos interiores, motivada pelo embargo de uma nova campanha de obras, decretado pelo Instituto
Português do Património Arquitectónico, em 2004.
Quando, em 2007, a Câmara Municipal de Lisboa decide adquirir o imóvel para aí instalar o novo
museu, depara-se com um cenário fragmentado e em ruínas mas, ao mesmo tempo, revelador da escala e do

potencial de um amplo espaço aberto e incompleto. Em alternativa a aguardar alguns anos por um projecto
de reabilitação global do edifício, o que implicaria reunir recursos financeiros consideráveis, optou-se por
abrir o museu numa condição manifestamente transitória. O projecto inaugural, da autoria dos arquitectos
Ricardo Carvalho e Joana Vilhena, concretizou a intenção programática de criar um espaço polivalente e
flexível, pautando-se pela reversibilidade e por uma clara economia de meios, viabilizada pelo uso de materiais
acessíveis e reutilizáveis. Ao exibir as marcas do tempo e da destruição, a “lógica de efemeridade do projecto
associa-se, aqui, à intemporalidade da ruina” (Barranha e Silva, 2013), evidenciando afinidades estéticas e
conceptuais com as experiências do Palais de Tokyo e do Matadero Madrid.
Depois desta intervenção inicial, a instituição prosseguiu de forma gradual a ocupação dos restantes
pisos do edifício, com a participação de outros arquitectos, designadamente, na montagem de exposições
temporárias, sublinhando-se assim a ideias de museu como laboratório cultural e o conceito de património
como processo. Como explica a directora do museu, Bárbara Coutinho:
“o MUDE tem sido um laboratório para a criação, experiência prática e inovação, assumindo a reutilização
do espaço existente como matéria central do próprio programa museológico. No seu ADN encontra-se
a capacidade de aceitar a efemeridade e transitoriedade de soluções, de coabitar com a falha, o erro ou
as imperfeições e de ter uma grande adaptabilidade face às circunstâncias. A própria dinâmica inerente
a qualquer obra em construção é a sua génese fundacional.” (Coutinho, 2014)

Carpe Diem Arte e Pesquisa, Lisboa — Exposição de Gabriela Machado, 2011.
Foto: Cortesia Carpe Diem Arte e Pesquisa

A proposta do Carpe Diem Arte e Pesquisa é também representativa da noção de “work in progress” e
do princípio de intervenção mínima. Inaugurada em 2009, esta plataforma de experimentação artística e
curatorial ocupou parte do antigo Palácio Pombal, uma construção de seiscentista classificada como Imóvel de
Interesse Público e localizada no Bairro Alto, em Lisboa. Marcado pela sobriedade volumétrica do Estilo Chão,
o edifício foi remodelado na segunda metade do século XVIII, por iniciativa do Marquês de Pombal que aí
residiu. Ao longo do século XX, o conjunto palaciano passou por um processo de desagregação arquitectónica
e funcional e nem a aquisição da parte central e mais antiga do imóvel pela Câmara Municipal de Lisboa,
em 1968, garantiu uma eficaz conservação patrimonial. Perante o avançado estado de degradação do imóvel,
em 2002 a autarquia levou a cabo uma intervenção de restauro e consolidação estrutural, coordenada pelo
engenheiro João Appleton.
Seria, no entanto, necessário esperar até 2009 para se encontrar um novo programa, capaz de devolver
o edifício à cidade. Nesse ano, a CML decretou a cedência temporária do espaço ao Carpe Diem Arte e
Pesquisa, uma nova organização vocacionada para a criação e divulgação da produção cultural contemporânea.
Contrariando a estratégia de afirmação urbana e mediática dos museus-ícone, o Carpe Diem procurou, desde
o começo, constituir um lugar de encontro informal e de experimentação multidisciplinar (Barranha e Silva,
2013), potenciador de novas linguagens artísticas.
Com uma programação centrada em residências e projectos site-specific, o Carpe Diem demonstrou, ao
longo destes primeiros 5 anos de existência, uma extraordinária capacidade para gerir a escassez de recursos
materiais, através de uma visão crítica da reciclagem e de um permanente diálogo criativo com a decadência
dos espaços. O compromisso de monitorização e manutenção sem intervenção arquitectónica, em que assenta
o acordo do Carpe Diem com a Câmara de Lisboa, converteu a aparente ruína em tema ou matéria de
invenção para os artistas e curadores que têm trabalhado no Palácio Pombal. De acordo com Lourenço
Egreja, o edifício tem “uma presença muito forte e a negociação diplomática e flexível, mas ao mesmo tempo
exigente, assume uma importância vital na condução, no desenvolvimento e na consolidação do processo
criativo” (Egreja, 2011: 132).

CONCLUSÃO — A INTERVENÇÃO MÍNIMA COMO PARADIGMA CONTEMPORÂNEO
“When museum visitors encounter architectural palimpsest, imperfection and even dirtiness, they
are then compelled to question their place in time. Appreciation of the material qualities of industrial
architecture and openness to material change and decay allow the past to be visible and provocative,
while present alterations are positioned as part of an ongoing transformation that will continue into the
future” (Crisman 2007, 406).
Os casos analisados demonstram que, à semelhança do que tem acontecido a nível internacional, também
em Portugal a adaptação de edifícios devolutos para programas ligados à criação contemporânea tem vindo a
conquistar protagonismo. Embora as razões subjacentes a este fenómeno sejam múltiplas e variem segundo as
circunstâncias específicas de cada projecto, observa-se a procura comum de uma maior flexibilidade espacial,
integrando na proposta arquitectónica factores de indeterminação e de reversibilidade. Apresentando-se
como uma alternativa aos museus mediáticos, que mobilizam orçamentos espectaculares em torno de um

novo edifício, com uma reconhecível dimensão autoral, estes projectos interpretam o património como uma
sequência de contributos arquitectónicos, muitas vezes discretos e efémeros.
Mais do que uma manifestação antimuseu, a ocupação de estruturas preexistentes segundo o princípio
da intervenção mínima pretende actualizar a conceptualização dos equipamentos culturais, aproximando-a
dos valores de durabilidade e reciclagem que informam o pensamento contemporâneo. Num momento em
que a Europa se confronta com uma complexa crise sócio-política e económica, este tipo de projecto permite
viabilizar a criação de novos espaços para a arte contemporânea, independentemente das dificuldades em
reunir recursos materiais mais significativos ou obter decisões políticas mais efectivas.
Os exemplos observados comprovam também que seria equívoco associar a intervenção mínima
a uma atitude de demissão ou negligência. Pelo contrário, não redesenhar um edifício histórico como um
produto perfeito e acabado, pode facilitar o complexo equilíbrio entre a preservação da autenticidade do
património, os requisitos programáticos e a tolerância a futuras transformações. Neste sentido, não destruir
ou não reconstruir, pode intensificar e diversificar a utilização do património, devolvendo às cidades, com
uma renovada capacidade mobilizadora, edifícios que se encontravam abandonados. É interessante notar que
essa mobilização não decorre apenas de uma redescoberta funcional, mas também de uma percepção afectiva,
ou mesmo nostálgica, do reencontro com esses espaços antes esquecidos. E, como sugere Andreas Huyssen,
“a nostalgia pode ser uma utopia invertida”, tanto mais que “as ruínas da modernidade parecem deter uma
promessa que se desvaneceu no nosso tempo: a promessa de um futuro alternativo” (Huyssen, 2006: 7-8). Por
outro lado, as ruínas ou os vestígios de imperfeições e traços decadentes, de que falava Ruskin no século XIX,
constituem sinais de vida e reservatórios de beleza, capazes de convocar criadores e público. Não surpreende,
por isso, que a arte contemporânea vá ao seu encontro.

FONTES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Barca, António Jiménez. “Magia okupa en la fábrica de metralletas”. El País, Agosto 18, 2013 (consultado em Novembro
23, 2014, http://cultura.elpais.com/cultura/2013/08/17/actualidad/1376766741_742109.html).
Barranha, Helena, e Raquel Henriques da Silva. “Museus na cidade: Lisboa como exemplo”. In Anais do Arquimemória
4 — Encontro Internacional sobre Preservação do Património Edificado. Salvador da Bahia: Instituto de Arquitetos do
Brasil (IAB) & Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, 2013 [cd-rom — páginas não numeradas].
Berástegui, Pablo. “Presentación de Matadero Madrid”. Vídeo da conferência realizada em Outubro 7, 2010 no Medialab
Prado, Madrid (consultado em Novembro 20, 2014, http://medialab-prado.es/article/presentacion_de_pablo_berastegui).
Câmara Municipal de Lisboa. “Fábrica de Braço de Prata”. Consultado a Dezembro 9, 2014, http://www.cm-lisboa.pt/
en/equipments/equipment/info/fabrica-de-braco-de-prata.
Carpe Diem Arte e Pesquisa. Consultado em Dezembro 9, 2014, http://www.carpediemartepesquisa.com/pt.
Carta de Cracóvia — Princípios para a Conservação e o Restauro do Património Construído. Cracóvia: Conferência
Internacional sobre Conservação, 2000 (consultado a Novembro 24, 2014, http://www.patrimoniocultural.pt/media/
uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf).
Choay, Françoise. L’Allégorie du Patrimoine. Paris : Éditions du Seuil, 1996 (1ª ed. 1992).
Coutinho, Bárbara. “Novos, recentes e renovados. Mude — Museu do Design e da Moda”. Informação ICOM.PT série II,
n.º 10: 12-15, 2010.
Coutinho, Bárbara. “MUDE — Missão e estratégia”. Consultado a Dezembro 10, 2014, http://www.mude.pt/mude/
missao-estregia_5.

Crisman, Phoebe. “From industry to culture: leftovers, time and material transformation in four contemporary
museums”. The Journal of Architecture vol. 12, issue 4: 405-421, 2007. Consultado em Fevereiro 6, 2014. Doi:
10.1080/13602360701614698.
Egreja, Lourenço. “Negociações Curatoriais com o Palácio Pombal”. In Home & Abroad: 132-133. Lisboa: Xerem —
Associação Cultural, 2011.
Fábrica Braço de Prata. “O que é a Fábrica Braço de Prata”. Consultado em Novembro 24, 2014 http://www.
bracodeprata.com/FBP.shtml.
Flickr Creative Commons. Consultado em Novembro 23, 2014, https://www.flickr.com/creativecommons/.
Grande, Nuno, ed. Museumania — Museus de hoje, modelos de ontem. Porto: Fundação de Serralves/Jornal Público,
2009.
Huyssen, Andreas. “Nostalgia for Ruins”. Grey Room 23: 6-21, 2006 (consultado em Novembro 22, 2014, http://www.
jstor.org/stable/20442718).
ICOMOS. Carta de Veneza — Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios. Veneza:
ICOMOS, 1964 (consultado a Novembro 24, 2014, http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/CartadeVeneza.
pdf)
ICOMOS. Charter — Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of
Architectural Heritage. Victoria Falls, Zimbabwe: ICOMOS, 2003 (consultado a Novembro 24, 2014, http://www.
international.icomos.org/charters/structures_e.pdf).
Lacaton, Anne, e Jean-Philippe Vassal. “Intervenção mínima no Palais de Tokyo”. Espaços, n.º 43: 34-36, 2005.
Matadero Madrid. Consultado em Dezembro 10, 2014, http://www.mataderomadrid.org.
MoMA PS1. “MoMA PS1 Profile”. Consultado em Novembro 24, 2014, http://momaps1.org/about/.
Montaner, Josep Maria. Museus para o século XXI. Trad. de Eliana Aguiar. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
Olivares, Rosa, ed. Museos y Centros de Arte Contemporâneo en España. Madrid: Proyectos Utópicos/Exit
Publicaciones, 2011.
Ruskin, John. The Stones of Venice, vol. 2. London: Smith, Elder and Co., 1853.
SPPC. “Sociedade para a Preservação do Património Construído — Declaração de Princípios” (1994). Cadernos SPPC
n.º 1: 35-36. Évora: SPPC — Sociedade para a Preservação do Património Construído, 1996.
Viñas, Salvador Muñoz. “Minimal Intervention Revisited”. In Richmond, Alison e Alison Bracker, eds. 2009, 47-59.
Conservation: Principles, Dilemmas And Uncomfortable Truths. Oxford: Butterwor-Heinemann; London: Victoria and
Albert Museum, 2009.

HELENA BARRANHA
Licenciada em Arquitectura (Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 1995), tem Mestrado
Europeu em Gestão do Património Cultural (Universidade do Algarve, em cooperação com a Université de Paris-8, 2001)
e Doutoramento em Arquitectura, com a dissertação Arquitectura de Museus de Arte Contemporânea em Portugal: da
intervenção urbana ao desenho do espaço expositivo (Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2008).
É Professora Auxiliar na Secção de Arquitectura do Instituto Superior Técnico (IST) e Investigadora do Instituto
de Engenharia de Estruturas, Território e Construção (ICIST-IST), desde 2003. Colabora também, desde 2007, com
a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do Mestrado em Museologia,
onde é responsável pela disciplina de Arquitectura de Museus e Museografia. Foi docente do Departamento de História,
Arqueologia e Património da FCSH — Universidade do Algarve (1999-2003), e Directora do Museu Nacional de Arte
Contemporânea — Museu do Chiado (2009-2012).
A sua actividade profissional e de investigação centra-se no património arquitectónico, na arte contemporânea e na
arquitectura de museus, temas sobre os quais tem publicado vários artigos e ensaios, em edições nacionais e internacionais.

Da familiaridade à surpresa. Patrimonialização e
criatividade
INÊS FERREIRA, phD Student, Faculty of Arts, University of Porto; Câmara Municipal do Porto
(Portugal)

RESUMO
Muitos bens patrimonializados fazem ou fizeram parte do nosso quotidiano e memória coletiva e, enquanto
tal, são profundamente familiares a grande parte das pessoas, o que pode constituir um obstáculo ao olhar
criativo, à descoberta de novidade e ao questionamento.
A investigação sugere que se pode potenciar um olhar aberto à surpresa e curiosidade, mesmo sobre
bens familiares, recorrendo a estratégias criativas que provoquem a quebra com o estabelecido, o olhar de
diferentes pontos de vista ou a disponibilização de diferentes abordagens.
O que propomos neste artigo é o recurso a um conjunto de estratégias criativas no processo de
patrimonialização, que podem potenciar um olhar mais curioso, criativo e imaginativo sobre os bens a
patrimonializar.
A discussão que propomos em torno das formas de potenciar a criatividade no processo de
patrimonialização surge do cruzamento de um enquadramento teórico — construído com base numa pesquisa
bibliográfica sobre estratégias criativas em museus — com dados de entrevistas feitas a profissionais de quatro
museus do Porto.
Consideramos que o recurso a estratégias criativas no processo de patrimonialização abre caminho
para que, no futuro, estes bens tenham mais potencial para, em exposições ou outros contextos de mediação,
incentivar abordagens criativas.
PALAVRAS-CHAVE: Criatividade, Patrimonialização, Familiariedade, Surpresa, Museus.

FROM FAMILIARIETY TO SURPRISE. HERITAGIZATION AND CREATIVITY
ABSTRACT
Many goods that were involved in the heritagization process are or have been part of our daily life and
collective memory and, as such, are deeply familiar to most people, what can constitute an obstacle to a
creative look, to the discovery of novelty and to an attitude of questioning.
Research suggests that we can enhance a curious way of looking, opened to surprise, even on very
familiar goods, using creative strategies that provoke the break with the established, different perspectives
and approaches.
What we propose in this article is the use of a set of creative strategies in the heritagization process,
which we believe may potentiate a more curious, creative and imaginative way of looking at goods that are in
the process of becoming heritage.

The discussion we propose around different ways of enhancing creativity in the process of heritagization
arises from the intersection of a theoretical framework — built on a literature survey on creative strategies in
museums — with data from interviews with professionals from four museums in Porto.
We believe that this exercise of using creative strategies in the heritagizagion process paves the way for
these goods, in the future, to have more potential to, at exhibitions or other mediation context, encourage
creative approaches.
KEYWORDS: Creativity, Heritagizations, Familiarity, Surprise, Museums.

APRESENTAÇÃO
Neste artigo começamos por apresentar alguns contextos em que podemos falar de criatividade em Museus —
criatividade nas coleções, na gestão, na programação, na comunicação e na relação visitante/artefacto, por
exemplo.
Nesse contexto geral da criatividade no museu, focamo-nos na criatividade que pode estar presente no
processo de patrimonialização e procuramos analisar como é que, nesse contexto específico, a familiaridade e
as rotinas de processos podem dificultar os caminhos da criatividade. Analisamos em detalhe a forma como
podem constituir um obstáculo à criatividade para, posteriormente, propormos estratégias que podem ser
usadas para vencer rotinas e caminhar da familiaridade para a surpresa.
Por fim, procuramos demonstrar porque é que o recurso a estratégias criativas no processo de
patrimonialização abre caminho para que os bens patromonializados tenham mais potencial, em exposições
ou outros contextos de mediação, para incentivar abordagens surpreendentes e criativas. Enquadramos ainda
esta proposta no contexto da sustentabilidade das instituições e do património.

METODOLOGIA
A discussão que propomos em torno de formas de potenciar a criatividade no processo de patrimonialização
surge do cruzamento de um enquadramento teórico construído com base numa pesquisa bibliográfica sobre
estratégias criativas em museus com dados empíricos resultantes da análise de conteúdos de entrevistas a 12
profissionais de quatro museus do Porto.
O objetivo foi perceber se as representações dos profissionais suportavam o que os dados teóricos
indiciavam — que existe potencial para desenvolver a criatividade no processo de patrimonialização. Procurámos
perceber tanto em termos teóricos como na experiência dos profissionais como é que a criatividade pode estar
presente no início do processo de constituição das coleções. Nas transcrições das entrevistas, realizadas entre
novembro de 2013 e abril de 2014, surgiram declarações significativas que providenciam um entendimento
acerca de estratégias que podem potenciar a criatividade no processo de patrimonialização — ver Tabela
1. Selecionámos museus distintos nas coleções, exposições e tutela e ainda profissionais com experiências
diferentes.

CÓDIGO

ÁREA TRABALHO

E1

Direção/Coordenação

E2

Coleções/Exposições

E3

Educação/Comunicação

E4

Educação/Comunicação

E5

Direção/Coordenação

E6

Coleções/Exposições

E7

Direção/Coordenação

E8

Coleções/Exposições

E9

Educação/Comunicação

E10

Direção/Coordenação

E11

Coleções/Exposições

E12

Educação/Comunicação

MUSEU

Museu Nacional de Soares dos Reis

Museu Romântico da Quinta da Macieirinha

Museu Arte Contemporânea Fundação Serralves

Museu História Natural da Faculdade Ciência
UP

Tabela 1 — Atribuição de referência a cada entrevistado, através da qual se identificam as declarações significativas no artigo. Foram
realizadas 3 entrevistas em cada museu.

CRIATIVIDADE NOS MUSEUS — ONDE A ENCONTRAR?
Antes de discutirmos a questão colocada — onde encontrar a criatividade nos museus? — importa perceber
o que entendemos por criatividade e, especificamente, por criatividade nos museus. Embora seja um conceito
complexo e difícil de definir, há algum consenso sobre as suas características-chave (Villalba 2008, p. 7) —
o que é criativo é novo, adequado e fruto de um processo de autoria intencional (Gartenhaus 1997, Gaut
2003, Sternberg 2006). Seja num produto, instrumento, pessoa ou processo criativo, estas características
estão presentes. Diversos investigadores distinguem a criatividade radical da de todos os dias. A criatividade
radical, dos feitos e descobertas que “mudam o mundo” (Hollingsworth 2007) associa-se a seres humanos —
poucos — geniais. A criatividade de todos os dias é acessível e “importante para todos”(Cropley 1992, p. 10)
e pode treinar-se.
Muitos museus colecionam e expõem objetos que são testemunhos dos feitos e momentos de criatividade
radical mais marcantes da humanidade. Como refere Kotler:
Os museus celebram a criatividade dos artistas, cientistas, naturalistas e historiadores. Os visitantes vêm ao
museu para se aquecerem na glória da criatividade artística ou da descoberta científica (Kotler 2003, p. 15).
Efetivamente,
Desde há séculos que os museus usam incontáveis horas e enormes recursos para colecionar e preservar
esta evidência da criatividade humana. (Norris e Tisdale 2014, p. 10).
Os museus são, nas suas origens, uma espécie de bancos de memória cultural e se durante muito tempo as
coleções testemunhavam as obras dos grandes mestres e feitos, aos poucos o quotidiano foi entrando nos

museus e, com ele, a criatividade de todos os dias. Muitos museus procuram hoje representar a história e
interesses das pessoas comuns e, nesse sentido, as políticas de patrimonialização foram abrindo portas a
artefactos representativos da vida e criatividade de todos os dias do cidadão comum.
Hoje coexistem museus onde o visitante se relaciona com testemunhos da criatividade radical, com
outros onde o visitante partilha a criatividade de todos os dias de tantos homens e mulheres desconhecidos.
Consideremos por exemplo museus como a National Gallery ou o Science Museum, em Londres, onde o
visitante contacta com a criatividade radical de artistas e cientistas, e outros como o Museu de Londres, onde
o visitante se relaciona com as pessoas comuns de Londres, na sua diversidade, sem esquecer as minorias
(Merriman 2007, p. 336). Muitos museus expõem e integram atualmente nas coleções, a par de testemunhos
de grandes feitos, outros referentes a episódios menos conhecidos, até polémicos. A coexistência de coleções e
exposições que testemunham a criatividade radical e a criatividade de todos os dias reflete a multiplicidade de
olhares que podem habitar um museu. O museu é assim, hoje, um espaço que coleciona e expõe testemunhos
da novidade adequada na história da humanidade: a novidade dos grandes feitos, que foram transformando
o mundo mas, também, a do quotidiano que deixa um traço de autoria e identidade na história dos homens.
Mas a criatividade nos museus não está presente somente nas coleções. “Num museu lidamos com a
criatividade dos outros e damos azo a que a nossa se desenvolva e, porventura, se manifeste” (E1).
A literatura sugere que a criatividade está presente na liderança de um museu, revelando-se pela forma
como ele recorre a estratégias imaginativas para captar financiamentos e públicos, para se relacionar com as
comunidades, colaboradores e parceiros e para organizar e mostrar as coleções (Fleming 2007, Mirara 2007).
Com base na literatura consideramos que a comunicação criativa num museu tem a ver com potenciar
a partilha e construção colaborativa, recorrendo a novas ferramentas para comunicar e se aproximar dos
públicos (Brummett 2012), e também com a forma como os próprios museus se comunicam como espaços e
comunidade criativa (AAM 2012).
A criatividade num museu existe ainda na programação e forma como esta procura potenciar o
pensamento crítico e criativo do visitante, ajudando-o a olhar para, pensar sobre e interpretar (Herz 2007).
Por fim, a criatividade no museu está presente no contexto expositivo e nas estratégias interpretativas
que se oferecem ao visitante e que podem potenciar ou não a que a experiência da visita seja criativa (Bartels,
Semper, e Bevan 2010).
Nesta enorme panóplia de possibilidades de abordagem da criatividade nos museus, focaremos a
criatividade presente no processo de patrimonialização. Patrimonializar é o processo de constituição de
património a partir de realidades e bens culturais ou naturais. Muitos bens patrimonializados fazem ou
fizeram parte do nosso quotidiano e memória coletiva e, enquanto tal, são profundamente familiares a uma
grande parte das pessoas. Este facto pode constituir um obstáculo ao olhar criativo, à descoberta de novidade
e ao questionamento, já que é difícil sermos surpreendidos pelo que nos é muito familiar, podendo por isso
os objetos do quotidiano patrimonializados não ter novidade para quem com eles se relaciona. O ser humano
tende a assumir certos limites e a manter-se na zona do conhecido e diversos estudos comprovam que, para
se ser criativo, há que reavaliar periodicamente esses limites, sair da zona de conforto e do conhecido e olhar
de novo para o que é tido como certo, conhecido e familiar, e questioná-lo.
Como é que o familiar e a rotina bloqueiam então a criatividade num museu e que estratégias se podem
usar para o impedir?

ROTINAS E FAMILIARIDADE — INIMIGOS DA CRIATIVIDADE
A mente humana tende a buscar padrões estabelecidos (De Bono 1990), contudo, existem estratégias para
questionar o padronizado (De Bono 1995). Considerando que o pensamento criativo é um segundo pensamento,
que questiona o estabelecido e procura novas reestruturações e conexões, uma forma de promover a criatividade
é usar estratégias que questionem o estabelecido. A investigação sugere que se pode potenciar um olhar aberto
à surpresa e curiosidade, mesmo sobre bens familiares, recorrendo a estratégias criativas (Heerwagen 2006)
que provoquem a quebra com o estabelecido, o olhar de diferentes pontos de vista, a disponibilização de
diferentes abordagens, ou o olhar como se fosse a primeira vez.
Um entrevistado refere-se ao “peso do hábito, o peso das rotinas” (E1), que dificultam a criatividade nos
museus. “Uma rotina dos processos, que tradicionalmente se organizam de determinadas maneiras (…) e que
fatalmente acabam por conduzir a resultados muito organizados da mesma maneira” (E1). É verdade que, na
gestão de processos, se deram passos importantes nas últimas décadas nos museus, a nível de sistematização
e normalização. Mas importa perceber que a sistematização de processos pautados por rotinas, por exemplo,
no inventário, pode matar a criatividade, se não se recorrer a estratégias para questionar o padronizado.
Um entrevistado refere que antes de toda esta sistematização “podíamos trabalhar pior, mas éramos mais
criativos” (E8). Precisamos de questionar o estabelecido e padronizado e “de estímulos novos (…) para nos
desinstalar (…) daquilo que são as práticas, os hábitos, nós muitas vezes não paramos para pensar, isto podia
ser diferente, vamos fazer isto de maneira diferente” (E2).
Um entrevistado refere também que, quando trabalhava num museu duma pequena aldeia, os
procedimentos não estavam tão sistematizados e as pessoas “nunca se apegavam a uma fórmula para fazer
igual, tudo era sempre motivo de desenvolver uma outra hipótese de trabalho, ou de ir falar com mais alguém,
ou de lembrar mais algum assunto“, “partia-se das coisas e nunca se ficava por ali” e, por isso, esse entrevistado
mostra preocupação “quando vêm exemplos que são para aplicar” (E1). Nesse museu as influências “não
eram afuniladoras” porque “eram sempre uma mais-valia para descobrir qualquer outra coisa, não eram para
aplicar aquela receita” (E1).
A sistematização e normalização trouxeram contributos relevantes para a construção do inventário, mas
exigem espaços inbetween, de reflexão, questionamento, relação. Se esses espaços para o pensamento crítico
e criativo não existirem e as tarefas forem conduzidas de forma mecânica, corre-se o risco do conhecimento
se cristalizar em fórmulas e modelos a aplicar e a criatividade fica bloqueada. É possível, no entanto, recorrer
a estratégias que ajudem a que essas rotinas não sejam desenvolvidas como quem aplica uma receita.

ESTRATÉGIAS PARA VENCER ROTINAS — DA FAMILIARIDADE À SURPRESA
Como refere um entrevistado, “a pessoa acomoda-se, habitua-se a ver aquilo” com que lida diariamente,
sem novidade (E12). A “rotina e toda a dimensão administrativa e também burocrática, são obstáculos à
criatividade” e “é importante abrir espaços livres” (E9). Para vencer rotinas nos procedimentos associados à
patrimonialização pode recorrer-se a estratégias criativas.
O que propomos é o recurso a um conjunto de estratégias que potenciam um olhar curioso, criativo e
imaginativo sobre os bens a patrimonializar. Quer na identificação dos bens, quer no processo de inventário
e construção da história/biografia dos bens, consideramos que se pode valorizar o seu potencial criativo

se houver nessas tarefas um olhar criativo, que vê de diferentes perspetivas, faz perguntas, cria relações e
comparações que transportam para fora da zona de conforto e do conhecido.
O cruzamento de dados recolhidos na literatura consultada e nas entrevistas realizadas leva-nos a propor
diversas formas de, nos processos de patrimonialização, abrir caminho à criatividade: integrar olhares diversos;
construir o inventário de forma criativa; integrar o questionamento no processo de patrimonialização.

Diversidade de olhares no processo de patrimonialização
O processo de patrimonialização é, em muitos museus, realizado por uma equipa restrita e especializada.
Como as equipas “não se renovam há anos, por vezes décadas” (E2), o olhar sobre as peças mantém-se, sem
novidade. É importante que haja “abertura para que apareça outra gente diferente” (E1) ou, pelo menos,
olhares diferentes, que possam ajudar a ver os objetos por outra perspetiva.
Se a patrimonialização de um objeto é feita por um único olhar especializado, a informação pode ficar
limitada a uma perspetiva especialista. Se, pelo contrário, na construção da biografia do objeto, se envolver
pessoas da área da comunicação, serviço educativo e até da comunidade, será mais fácil recolher elementos que
possam depois interessar a um universo alargado de visitantes. Quanto mais e mais diversificada informação
se recolher durante a construção da biografia do objeto, mais facilmente se poderá num contexto expositivo,
propor perspetivas diversificadas sobre o mesmo. Um entrevistado refere o exemplo ”daquilo a que se chama
citizen science, ciência construída pelos cidadãos”, em que a biografia dos objetos é construída de forma
colaborativa e considera que “os museus são os locais ideais para não só acolher como estimular esse tipo de
movimento” (E10).
Consideramos por isso fundamental a existência de “uma equipa integrada, que passe pelo estudo,
investigação, inventário, conservação, tudo estar remetido num trabalho de equipa, com um objetivo comum”
(E5). É importante existirem formações diferenciadas, permitindo uma visão pluridisciplinar mas, nos museus
“nós temos sempre a tendência de ir para a clássica, da história, da história de arte, e acabamos por ter sempre
o mesmo tipo de resultados” (E5). Não questionamos a necessidade de especialistas por área de intervenção.
Mas é necessário criar tempos e projetos que juntem e confrontem profissionais com olhares diversificados
que, perante um conjunto de objetos, todos sejam chamados a colaborar sobre o tipo de informação a recolher,
ou a levantar questões que ajudem a ir construindo a biografia desses objetos.
Há objetos que têm “pano para mangas” (E6) e, a partir deles, “pode-se falar de literatura, de música, de
vestuário, de culinária, de temas sociais, políticos“ (E6). Se houver olhares capazes de captarem esse potencial
e a biografia do objeto integrar essa diversidade de olhares, ela é potencialmente mais criativa. “Criatividade
tem a ver com esta desconstrução que temos de fazer”, com “pensamento divergente” (E5), mas o pensamento
divergente funciona melhor num contexto de encontro/confronto de várias vozes do que no silêncio do diálogo
de alguém com os seus botões.
Efetivamente os objetos podem ser ponto de partida para muitas histórias. Linda Norris refere que a
impressionou na Mark Twain House, perceber que Twain contava, cada noite, uma história diferente à filha,
recorrendo aos mesmos objetos pousados sobre a lareira. “Alguns objetos, alguma ordem, mas uma história
diferente todas as noites” (Norris e Tisdale 2014, p. 188).
A biografia de um objeto pode integrar informação diversificada. No caso de objetos artísticos
demonstrativos da criatividade radical, a sua biografia pode integrar informação que ajude em contextos

expositivos, a “dessacralizar o objeto de arte, mostrar o processo” (E2). Na biografia dos “objetos do quotidiano
pode-se chamar muito mais a pessoa à sua própria experiência” (E1).
Quanto mais diversificada informação se recolher sobre um objeto, maior o seu potencial criativo, em
contextos expositivos. Um entrevistado descreve-nos um museu que visitou, todo à volta de uma peça, o museu
da Tapeçaria de Bayeux. “Uma tira de pano, com vários metros, que foi bordada pela rainha Matilde. Havia
uma série de abordagens que se faziam em torno daqueles referendos todos que tinha a peça, portanto, para
mim, isso é um estímulo imenso à criatividade porque, de certo modo, estimula as pessoas para, elas próprias,
criarem a partir de um objeto” (E2). Ou seja, “perante uma obra, pelas minhas próprias referências, posso
desenvolver assuntos, ou posso desenvolver pesquisas, ou interesses, olhar para aquela peça e uma pessoa ao
meu lado pode ter outras referências” (E2).
Num museu podemos ter um olhar especializado mas também olhares diferentes, e “temos de ter aquilo
que as pessoas gostam”, “as pessoas vão ver um pôr-do-sol por alguma coisa” e ”querem ver o equivalente a
um pôr-do-sol no museu (E10) “.
Outro entrevistado sugere que “tudo começa pelo estudo” (E4), pela construção da biografia do objeto,
e “quanto mais se estudar as coleções, melhor a comunicação, o serviço educativo, a programação” (E4).
Diríamos então que a construção da biografia de um objeto por um único olhar, especializado, pode
conduzir a uma visão restrita pois “cada um vê um bocadinho com os seus próprios gethos, e com pouca
articulação” (E5), mas se a liderança incentivar “a proximidade entre os sectores (…) uma coisa mais fluida,
mais líquida, em movimento” (E5), um museu onde os sectores e tarefas “não são estanques” (E5), haverá
uma diversidade de olhares presentes no processo de patrimonialização, aumentando o potencial criativo
dos objetos. Como refere um entrevistado, nas últimas décadas, a segmentação das áreas trouxe danos à
criatividade (E10).
Num seminário sobre Mediação nos Museus na Dinamarca em Março de 2013, discutiram-se modos de
pensar todas as coisas de forma diferente e Rachel Morris trouxe a debate o museu híbrido.(Morris 2013). A
hibridez transforma o modo como o museu é gerido, pois o museu híbrido integra a investigação, aquisição,
curadoria, montagem de exposições e realização de eventos como um todo. O museu híbrido não cessa
com as estruturas organizacionais mas cultiva o cruzamento de campos de atuação, as fronteiras tornam-se
menos rígidas. O espírito da investigação pode estimular as exposições, eventos e montagem de exposições,
e vice-versa. A questão é, então, se a hibridez de funções, a interação entre áreas, aumenta a criatividade.
Consideramos que mesmo no processo de patrimonialização essa hibridez poderá potenciar a criatividade.
A diversidade de olhares no processo de patrimonialização abre caminho à diversidade de olhares na
divulgação da obra. Como refere um entrevistado, “gostava de trazer médicos, antropólogos, etc. a falar das
nossas coleções” (E12). Partindo, por exemplo, de uma múmia, “sabemos informações a partir dos dentes,
dos ossos, que doenças teve, o que comia, que tipo de vida tinha (…) em termos de criatividade, é assim um
mundo por explorar“ (E12).

Criatividade na Construção do Inventário
Será que no inventário há lugar à criatividade? Podemos questionar, antes de mais, se a normalização tem
se ser fechada ou pode estar aberta a adaptações, exceções. Como comenta um entrevistado, “os inventários
deviam ser diferentes, a maior parte das pessoas acha que o inventário tem de ser igual para todos, mas eu

acho que não, porque a informação que eu tenho, por exemplo, nas coleções de zoologia, do século XIX, eu
preciso de informação diferente, uma coleção destas como é que eu posso fazer um inventário igual?” (E11)
O inventário integra tarefas repetitivas e, por isso, corre o risco de ser desenvolvido de forma mecanizada,
sem pensamento crítico e criativo sobre o que se está a fazer, como e porquê. “O inventário é um trabalho
rotineiro” e, por isso, “a pessoa de vez em quando tem de desanuviar porque senão, dias e dias a fazer a
mesma coisa” (E6), torna-se monótono. Uma estratégia possível é criar rotatividade entre tarefas. Diz-nos um
entrevistado, “propus várias vezes, nas reuniões do INART, estar a fazer o registo, estar a fazer o inventário,
estar a fotografar, não estar sempre a fazer a mesma tarefa, ir mudando” (E6). É verdade que a especialização
no inventário é importante, não o desconsideramos. “É importante a pessoa dedicar-se para ser especialista,
dedicar-se a fundo sobre um tipo de material, mas não estar sempre, por exemplo, a descrever, descrever,
descrever, é uma chatice, chega a determinada altura que já não se vê nada”, pelo que é importante fazer uma
alternância do tipo de tarefa (E6).
Se uma pessoa passar uma semana a fazer descrições para o inventário, pode tornar o seu trabalho
eficiente mas, provavelmente, pouco criativo. Para ser criativo em tarefas rotineiras, é importante haver
rotatividade de tarefas, sair fora, para voltar a entrar.
Outra forma de potenciar a criatividade no inventário é trabalhar o conteúdo de forma criativa, “podese ser criativo a escrever” (E4). Como refere um entrevistado, “o Matriz condiciona, nós temos de fazer o
inventário de acordo com normas, portanto aí a criatividade, não sei, há sempre criatividade na forma de
escrever, de escrever ou descrever, há sempre criatividade, eu posso descrever uma peça naquele espaço, que
me é dado para descrever, indo buscar palavras que digam mais, que definam melhor e que permitam usar
menos palavras, aquelas que são “anzóis”, se eu puxar pela minha criatividade, até no matriz se pode ser
criativo” (E3). “
Por fim, pode-se ser criativo no tipo de elementos que se recolhe acerca do objeto. “Não recolher só
elementos relacionados com o tempo, época do objeto, mas cruzar o tempo e história do objeto com o tempo
e história atual. Criatividade tem a ver com “abertura para o mundo, abertura para o que nos rodeia” (E7) e,
“para se ser criativo em qualquer museu tem de se acautelar uma constante abertura para a comunidade, os
dias e problemas, temáticas de hoje” (E7).
“Criatividade no inventário, pode ser uma coisa muito interessante, que é não ver a peça, a biografia do
objeto, apenas por aqueles pontos a que habitualmente estamos habituados, da história de arte, ou da história
do objeto, mas a parte imaterial, emocional também”. Esta visão do inventário mais alargada permite “gerir a
informação toda através de um inventário criativo” o que “seria algo bastante desafiador” (E5).
Existem possibilidades de inventário mais criativo e, até, colaborativo e, nos últimos anos, o sistema
Minerva de suporte à criatividade em museus abriu um novo campo de experimentação (Amigoni e Schiaffonati
2003). Este sistema possibilita combinar critérios para criar exposições baseadas não só na cronologia, mas na
história e mensagem que se quer contar, nas emoções e sensações que se quer transmitir, nos envolvimentos
que se quer criar. Partindo do conceito de que uma exposição é uma forma de criatividade, o sistema Minerva
abre caminho a novas práticas colaborativas.
“A coleção é algo que deve ser visto como um arquivo vivo a que as pessoa possam aceder” (E9). Existem
programas de gestão de coleção “onde toda a informação acerca das obras é reunida, os textos que foram
escritos, o historial de cada obra, os museus estão sempre a pensar qual a melhor maneira de operacionalizar
e de tornar esses arquivos ágeis” (E9)

Pode-se então “ser criativo no fazer a história”, se considerarmos que “ uma história é sempre um ponto
de vista” e virmos “a memória como algo que não tem tanto a ver com o passado da coleção, também deve ser
trabalhada com esta consciência de pensar o significado, também, no presente.” (E9). Dessa forma, “já não
estamos a pensar numa história de uma coleção, estamos a pensar numa coleção que veicula uma história,
uma história de arte, uma história social, uma história de uma obra, mas podemos, por exemplo, se pensarmos
numa obra, como quase um ponto de encontro entre várias histórias” (E9). Podemos então concluir que “cada
obra abre muitas hipóteses, também de relação” (E9).

Questionar o objeto no Processo de Patrimonialização
Questionar é uma ferramenta importante para provocar a criatividade. Do questionamento surgem alternativas
e possibilidades. Para haver criatividade, “tem de haver uma certa imaginação, certa curiosidade” (E4), que
passa por colocar questões e criar conexões”(E4). Ou seja, “é muito importante ter-se um olhar sempre crítico
e sempre como se fosse um primeiro olhar sobre as coisas” (E9).
Perante rotinas, acomodamo-nos facilmente e deixamos de colocar questões. A dificuldade de questionar
a rotina e o familiar dificulta a abertura à criatividade em muitos contextos. Como diz Adair “a familiaridade
respira conformidade” (Adair 2007), mas podemos usar estratégias para tornar o familiar estranho. Escolher
uma experiência de todos os dias — o percurso casa/trabalho — e sentarmo-nos a escrever sobre essa
experiência — por que locais passamos, o que vemos e ouvimos, etc — pode contribuir para que, por baixo da
familiaridade, surja “um maravilhoso mundo desconhecido por explorar” (Adair 2007, p. 17). Este exercício
de tornar o familiar estranho pode fazer-se em torno de um objeto a patrimonializar — olhar para ele como
se nunca o tivéssemos visto, escrever, olhá-lo por diversos pontos de vista, fazer tantas perguntas quanto
possível, imaginá-lo noutro contexto.
Outra estratégia para questionar o objeto e “tornar o familiar estranho” é fotografá-lo de perspetivas
diferentes. Fotografar leva a olhar para o que se conhece de modo renovado — Se olhar por outra perspetiva?
Se olhar de longe? Se olhar ao contrário? Fotografar de múltiplas perspetivas ajuda a ver as coisas de modo
novo. Fotografar é selecionar uma parte do todo e, quando se fotografa um objeto de muitos ângulos, podem
encontrar-se perspetivas intrigantes, que suscitem curiosidade e novidade. Poderemos pensar na aplicação
deste método no processo de patrimonialização, não como apoio documental mas como forma de olhar os
objetos de perspetivas novas e intrigantes.
Outra forma de questionar os objetos é desafiar assunções acerca deles. Tendemos a assumir certos
limites e De Bono propõe que, para se ser criativo, há que reavaliar esses limites, olhar de novo para o que é
tido como certo e desafiar assunções. Pensar por assunções ajuda a questionar o que se assume como óbvio,
possibilitando novos padrões, relações, modos de ver. Será que no processo de patrimonialização damos
espaço à colocação de questões e ao desafiar de assunções? Ou procuramos convergir para soluções sem dar
espaço ao processo de divergência?
Podemos então questionar-nos acerca da possibilidade do museu desafiar questões e assunções
tidas como certas. Será que um museu de história pode questionar o modo como a história foi sendo
tecida? Ou um museu de ciência questionar certas assunções? Muitas vezes o museu é visto como uma
voz detentora das respostas certas. Poderemos usar estes métodos para questionar o que se assume como
verdadeiro e certo?

Se a tendência natural é procurar o estabelecido e seguro, é natural que algumas pessoas sintam desconforto
e ansiedade perante a ambiguidade (Adair 2007). Adair refere que as pessoas têm medo de errar e se agarram
a certezas. Para ser criativo é, por isso, importante treinar a capacidade de conviver com a ambiguidade. A
convivência com a ambiguidade relaciona-se com saber ver não só branco e preto, mas os cinzentos entre
ambos. Poderá um museu promover o contacto do visitante “com os cinzentos”? Quando surgem questões
intrigantes, ambíguas, porque não deixar que a ambiguidade integre a biografia dos objetos e se confronte o
visitante com essa ambiguidade? Poderão os objetos que suscitam dúvidas e interrogações passar do processo
de patrimonialização ao processo de exposição? Porque não expôr a dúvida e a ambiguidade?
Por fim, uma última estratégia para questionar o objeto é observá-lo por diferentes perspetivas. Olhar
de diferentes pontos de vista (Adair 2007, Ritchhart 2007) e oferecer diferentes abordagens (Craft 2001)
potencia interpretações diversas e soluções múltiplas (Downey, Delamatre, e Jones 2007, Sefertzi 2000). Uma
forma de o fazer é imaginar-se na pele de outra pessoa (IDES 2004), experimentar o “faz de conta” (Sterrn,
1974-75, cit in Craft 2001). Outra forma é olhar uma questão ou problema através de uma lente que aproxima
ou afasta a realidade, permitindo vê-la de longe ou de perto, em complexidade (Csikszentmihalvi 1996). No
processo de patrimonialização pode-se observar o objeto na pele de outras pessoas — quem o usou, construiu,
comprou — e esse jogo ajuda a perceber a complexidade do objeto. Observar o mesmo objeto com uma lente
que aproxima, ajuda a ver o detalhe e aquilo que não se capta num primeiro olhar. Olhá-lo à distância ajuda
a vê-lo em relação e contexto. O olhar especialista e técnico é um possível olhar, mas existem outros olhares
que podem contribuir para construir a complexidade e riqueza do objeto patrimonializado.

CONCLUSÕES
Podemos concluir que há estratégias que contribuem para que o processo de patrimonialização seja criativo.
Neste artigo destacamos algumas: promover diversos olhares sobre os bens a patrimonializar; questionar o
objeto a patrimonializar; encontrar formas do inventário ser mais criativo. Consideramos que este exercício
de recorrer a estratégias criativas no processo de patrimonialização abre caminho para que, no futuro, estes
bens tenham mais potencial para, em exposições ou outros contextos de mediação, incentivar abordagens
surpreendentes e criativas. Consideramos ainda que o facto do exercício de olhar os objetos de forma criativa
começar no agente envolvido na patrimonialização e não só no responsável pela futura mediação, nomeadamente
os serviços educativos, aumenta todo o potencial criativo dos objetos. Por fim, é relevante enquadrar esta
proposta no contexto de uma gestão sustentável do património e dos museus: se os museus não provocarem,
não se abrirem a abordagens que criem surpresa, novidade e curiosidade, dificilmente conseguirão manter e
aumentar os públicos e justificar o investimento nas coleções.
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RESUMO
O presente artigo investiga o diário gráfico como arquivo de desenhos, nas suas potencialidades enquanto
ferramenta de pesquisa e produção de conhecimento visual (científico e artístico). Ao longo da história do
desenho, o diário gráfico tem servido vários propósitos, que vão desde desenhos de estudo do natural, ou
desenhos preliminares para outras obras, até aos desenhos de viagem. Esta conjugação do diário-processo
à ideia de diário-objecto é uma evolução promovida por dois factores. Primeiro, pelo aumento do acesso
e portabilidade dos suportes e materiais através das revoluções tecnológicas (papel, imprensa, indústria,
fotografia, transportes, electricidade e digital). Segundo, pela valorização das coordenadas fenomenológicas
do desenhador e da utilidade da consciência visual na recolha de informação gráfica (física e emocional). Neste
quadro, o caso em estudo são os Urban Sketchers; uma organização mundial de desenhadores que procura
mostrar e valorizar o património das cidades (natural e construído) através do diário gráfico. Sempre associados
à observação in situ e à particularidade do registo crítico e criativo do desenhador, fazem recurso das redes
digitais para publicar os respectivos desenhos. Os Urban Sketchers Portugal são a extensão portuguesa da
organização, e promovem encontros locais e regionais com forte representatividade e com uma comunidade
activa de desenhadores reconhecidos. Os desenhos publicados são uma base de dados de informações sobre
o património e memória das cidades portuguesas no sentido da sua promoção, conhecimento e divulgação.
PALAVRAS-CHAVE: Desenho de Observação, Património Urbano, Diário Gráfico, Urban Sketchers,
Portugal.

THE DRAWINGS ARCHIVES AND THE APPRECIATION OF CITIES HERITAGE THROUGH THE
SKETCHBOOK: THE CASE OF URBAN SKETCHERS PORTUGAL
ABSTRACT
This paper investigates the sketchbook as drawings archive, as a research and production of visual knowledge
tool (scientific and artistic). Throughout the history of drawing, the sketchbook has served many purposes,
ranging from natural study drawing or preliminary sketches for other works to travel drawings. The combination
of sketchbook-process with sketchbook-subject was promoted by two main factors. First, it’s increasing
the access and portability of media and materials through technological revolutions (paper, printing press,
industry, photography, transport, electricity and digital). Second, it’s the appreciation of the phenomenological

draughtsperson coordinates and the usefulness of visual consciousness in the graphical information research
(physical and emotional). In this context, the case study is the Urban Sketchers; a worldwide organization
of draughtspersons that seeks to show and enhance the heritage of the towns (natural and built) through
the sketchbook. Always associated with the observation in situ and the particularity of critical and creative
drawing, they make use of digital networks to publish their drawings. The Urban Sketchers Portugal is
the Portuguese extension of the main organization, and promotes local and regional meetings with strong
representation and with an active community of renowned draughtspersons. The published drawings are a
database of information about the heritage and memory of Portuguese cities aiming at its promotion, and
knowledge dissemination.
KEYWORDS: Observational Drawing, Urban Heritage, Sketchbook, Urban Sketchers, Portugal.

INTRODUÇÃO
O desenho como documento que descreve o património da cidade é uma fonte de relevância histórica.
As fontes de desenho, e da arte em geral, são instrumentos privilegiados de leitura histórica, e em muito
contribuíram para a construção do conhecimento social e cultural dos diferentes períodos históricos. Desde
tempos remotos, o homem utiliza o desenho como ferramenta de representação do que o rodeia, e daí extrai
informações (Molina, 2006). Um dos produtos dessa pesquisa visual é o diário gráfico, que ao longo da
história do desenho tem-se apresentado em várias tipologias, mas sempre como ferramenta técnica e artística
para os seus desenhadores.
Com a invenção da fotografia, a ruptura da figuração e a uniformização dos meios de reprodução
mecânica e digital, o desenho sofreu uma reconfiguração como fonte de informação (Treib, 2008). Na vida
contemporânea, o desenho de observação na cidade tem adquirido um novo valor artístico e documental.
Muitos artistas têm desenvolvido pesquisas em redor do diário gráfico, desenhando as cidades que habitam ou
visitam. Estas bases de dados de desenhos de segmentos da cidade, onde se vê o edificado, os monumentos,
as praças, os jardins, e o ambiente em geral, têm crescido exponencialmente.
O caso estudo desta publicação investiga a acção dos Urban Skecthers (USk), uma comunidade global
de desenhadores, que tem como principal objectivo desenhar os espaços da cidade a partir da sua observação
directa no local. Fazemos destaque à agenda do grupo português associada à organização mundial — Urban
Skecthers Portugal —, e aos resultados da sua participação activa no desenho das cidades e do património
português.

1. O DIÁRIO GRÁFICO COMO ARQUIVO DE DESENHO
A ideia de Arquivo está directamente associada à questão do registo do tempo e à memória física dos factos, e
é por isso uma das áreas de maior importância para a ligação entre os estudos históricos, sociais e artísticos.
O arquivo como sistema de informação não é uma decisão nova (Silva, 1999). Ao longo da História, muitos
são os exemplos, da existência de uma organização estrutural e funcional para a documentação. Desde as

civilizações pré-clássicas, que esta organização ultrapassa a simples colecção de documentos, surgindo ligada
às funções administrativas, financeiras, legais e religiosas (Gagnon-Arguin, 1998). É com os Gregos e os
Romanos, que o arquivo como aparelho de organização da informação, acesso e consulta, cresce na sua
utilidade e usabilidade 1. Com a Idade Média há um retrocesso na gestão do arquivo público civil. A Igreja
ocupa-se da ampliação e valorização do arquivo religioso, tornando as catedrais e os mosteiros como as sedes
das bibliotecas e dos arquivos eclesiásticos (Bautier, 1961).
No século XIII e XVI, surgem novas tipologias de documentos, com uma nova noção de utilidade e
preservação da memória, para além da questão legal ou religiosa (Reis, 2006); como é o exemplo da conservação
da cartografia e da arte. Neste sentido, a valorização de desenhos de estudo e de anotações, no contexto do
processo e do projecto associado à produção artística, é um contributo do Renascimento (Paixão, 2008).
O diário gráfico enquanto arquivo pode ser entendido como uma colecção de dados visuais agregados
pelo autor, orientados à sua pesquisa pessoal sobre determinado assunto, num período de tempo 2. É um
objecto justificado pelas necessidades de registos ao longo da vida e historicamente representa um processo
que identifica o fluxo do pensamento visual do seu autor (Ames-Lewis, 2000). Esta ideia de um objecto como
processo, adquire importância histórica através da utilidade das fontes primárias na descrição temporal dos
factos e dos percursos dos seus autores. Por isso, devido à construção aditiva dos registos e embora existam
compilações de anotações e desenhos soltos e agrupados datados de tempos remotos, é com o reconhecimento
do desenho como disciplina fundamental no entendimento da realidade visual (Silva, 2010), que os cadernos
pessoais adquirem produção agregada e continuada. Cennino Cennini (c. 1370-c. 1440), no Il Libro dell’Arte
(c.1400), refere esta tendência de valorização do desenho e acrescenta indicações sobre o pequeno suporte à
escala da mão:
“O fundamento da arte e o início de todos os trabalhos com a mão é o desenho e o colorir. (…) Como
já foi dito, comece pelo desenho; convém, que a principio, sigas esta ordem. Primeiro, ter um pequeno
painel de madeira de buxo com o comprimento da mão nas duas faces, bem limpo e liso (…)” 3 (Cennini,
2009: 64-65).
Neste contexto de promoção do desenho, os álbuns de António Pisanello (1395-1455) 4 aparecem como
pioneiros na formalização da ideia que hoje temos de diário gráfico (Fig. 1a).
Por razões de valor e metodologia, estes cadernos não constituíam produtos finais, mas sim um meio
de reunião ou memória física que permitia armazenar e recuperar informação. Facto que o colocava numa
posição lateral à produção comercial, muitas vezes como suporte à realização de obras artísticas ou à produção
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O Metrôon grego ou o Tabularium romano são exemplos de moradas organizadas de arquivos públicos, com distinção das entidades
produtoras e dos serviços especializados, contendo já regras e critérios de gestão e consulta.
Serviam para anotações gráficas e escritas, e ilustravam pesquisas em torno do desenho como instrumento para pensar os projectos em
diversas áreas do conhecimento (pintura, escultura, arquitectura, cartografia, ciências naturais, tecnologias, etc.), não sendo um exclusivo
da produção artística. Porém, teve uma grande aceitação entre a comunidade de artistas, devido às suas possibilidades de relato visual,
antevisão de projectos e organização de registos com fim à aprendizagem do desenho a partir do natural como fonte de conhecimento visual
(Cleave, 2007).
“El fondamento dell’arte di tutti questi lavorii di mano, principio è il disegno e ‘l cholorire. (…) Sì chome detto è, dal disegno t’incominci; ti
conviene avere l’ordine di potere incominciare a disegnare il più verit[e]vile. Prima, abi una tavoletta di bosso, di grandeza, per ogni faccia,
un sommesso, ben pulita e netta (…)” Tradução livre do autor.
Pintor italiano do final do gótico internacional e dos princípios da Renascença, é conhecido pelos seus frescos e pelo trabalho de
medalhística de retratos comemorativos. Os seus desenhos, que podemos ver no Codex Vallardi, mostram já o desenho como fim e não
apenas em função de outra obra, nomeadamente os seus estudos de fauna e flora.

científica enquadrada na tratadística (Gombrich, 1971). Desta época são de notar os cadernos de Alberti
(1404-1472), Leonardo da Vinci (1452-1519) (Fig. 1b), Michelangelo Buonarroti (1475-1564), Albrecht Dürer
(1471-1528) (Fig. 1c), pelo volume de produção e pela qualidade técnica e gráfica dos desenhos, que ilustram
os seus percursos artísticos e científicos. Dada a fragilidade dos documentos e ao seu carácter intimista,
muitos destes cadernos não sobreviveram ao tempo. Muitas páginas foram vendidas separadamente e outras
retiradas (Ames-Lewis, 2000), o que alterou a sequência de muitos destes cadernos.

Fig. 1 — a. António Pisanello, Estudos de figura humana e de veado, 1ª metade do século XV (à esquerda). b. Leonardo da Vinci, Estudos
de anatomia, c. 1509-1510 (ao centro). c. Albrecht Durer, Estudos de antropometria do diário gráfico de Dresden, século XV-XVI (à
direita). Fontes: Catálogo Joconde, Ministério da Cultura de França (à esquerda), the drawings of Leonardo da Vinci (ao centro) e Alain
Truong (2013) (à direita).

No quadro da história da cultura, o fenómeno da Viagem está fortemente associado à produção de diários
que anotam e retratam os sítios de passagem e permanência ao longo do tempo. Já no século XIII, Villard de
Honnecourt (1225-1250) registou no seu caderno, as obras e os edifícios que visitava nas suas deslocações
(nomeadamente os desenhos da viagem que fez à Hungria). A viagem como fenómeno de experiência e partilha
de conhecimento é pelo menos desde o Renascimento, uma prática comum nos circuítos culturais europeus
(Durand, 1953). Em Portugal, pode-se considerar Francisco de Holanda (1517-1584) como um dos pioneiros do
caderno de desenhos de viagem. A sua viagem a Itália, sob o reinado de D. João III, com o objectivo de estudar
os clássicos e os mestres da Renascença (Segurado, 1970) introduziu, de forma organizada em Portugal, a
pesquisa gráfica como meio de divulgação do conhecimento. Os desenhos de viagem que realizou viriam
a influenciar em grande parte os tratados 5 que escreveu (Deswarte-Rosa, 1993). No quadro de influência
directa, o Álbum das Antigualhas (1538-1540) constitui uma colecção de desenhos a partir da análise in loco
das obras dos mestres, durante a sua estadia em Itália (Fig. 2), onde “percorre a cidade de Roma em todas as
direcções, contempla-a, anota as inscrições, desenha os monumentos arquitectónicos, estudas as esculturas,
copia pinturas e mosaicos” (Alves, 1986: 164).
5

Álbum das Antigualhas (1538-1540), Da Pintura Antiga (1548), Diálogos em Roma (1548), Do Tirar Polo Natural (1549), Da Fábrica que
Falece à Cidade de Lisboa (1571), Da Ciência do Desenho (1571), De Aetatibus Mundi Imagines (1543-1573).

Fig. 2 — Francisco de Holanda, A Síbila de Eritreia (seg. Miguel Ângelo), desenho do Álbum das Antigualhas, folio IIVº, Real Biblioteca
de San Lorenzo de El Escorial, Madrid. Fonte: Deswarte-Rosa (1995).

Fig. 3 — Jean-Léon Gérôme, Estudo de General Bonaparte no Egipto (à esquerda) e Estudo de tratador de burro no Cairo, 1856 (à
direita). Fonte: Inspirational Artworks.

A expansão marítima e colonial promoveu as viagens e expedições a lugares remotos na descoberta do Novo
Mundo, onde o relato verbal e gráfico constituiu uma das principais fontes documentais (Mauro, 1995).
As paragens exóticas despertaram curiosidade nos costumes das populações nativas e na biodiversidade
da paisagem, o que levou à utilização do desenho como forma de mostrar as novas paragens. Esta era de
exploração além-fronteiras, estendeu-se pelo século XVIII e XIX, com expedições e excursões de cariz
científico e cultural que foram um motor para aumentar a quantidade e a utilidade dos diários de viagem. De
destacar o Orientalismo e as campanhas militares/científicas de Napoleão no Egipto (Burleigh, 2008), de onde
surgiu um acervo de registos gráficos que retratam a paisagem, os monumentos e as pessoas, como é o caso
da obra de Jean-Léon Gèrôme (1824-1904) (Fig. 3).

Por outro lado, a partir do século XVIII, generalizam-se os itinerários didácticos da Grand Tour 6,
realizados por jovens viajantes e respectivos perceptores, com fim à aprendizagem das raízes da cultura
ocidental, por contacto directo in situ (Hibbert, 1987). Muitos artistas também utilizaram a viagem como
meio de conhecimento, na procura de diferentes contextos culturais, físicos e visuais em novas latitudes. A
transformação do diário-processo para diário-objecto começa a tomar forma. Itália representou em muitos
casos um destino produtivo. Goya (1746-1828) mostra-nos nos seus taccuini 7 (Fig. 4a) desenhos da sua viagem
a Itália, uma forte presença do desenho de movimento de figura humana, com uso de carvão, sanguínea e tinta
(Wilson-Bareau, 2003). As pesquisas sobre figura humana de Rubens (1577-1640), os estudos de observação
activa de Rembrandt (1606-1669) e os desenhos lineares de Ingres (1780-1867) em Roma (Fig. 4b) são outros
exemplos de utilização do caderno de viagens por artistas de renome.

Fig. 4 — a. Francisco de Goya, Caderno italiano: Alegoria da fortaleza, c. 1971-93 (à esquerda). b. Jean-Auguste-Dominique Ingres, Vista
de Santa Maria Maggiore, Roma, c. 1813-14 (à direita). Fontes: Museo Nacional del Prado (à esquerda) e The Morgan Library & Museum
(à direita).

Canaletto (1697-1768), no seu Quaderno Cagnola 8 estudou a paisagem veneziana, para encontrar a
verosimilhança perspéctica com uso da câmara escura. Também são de Veneza, as vigorosas aguarelas de
Turner 9 (1775-1851), pela sua qualidade na representação da luz e da cor (Fig. 5). Os desenhos de paisagem
de Constable (1776-1837), em cadernos (Fig. 6a), com recurso à trama, são uma referência na história do
desenho. No século XIX, Delacroix (1798-1863) desenhou em vários cadernos, a sua viagem a Espanha e ao
Norte de África (Fig. 6b), registando o seu olhar técnico e artístico 10 sobre os sítios, as pessoas e as tradições
(Longstreet, 1979). Porque:

6
7
8

Essencialmente para França e Itália.
Nome italiano para bloco de notas, usualmente de formato pequeno.
Caderno de esboços que serviria como levantamento do edificado para obras finais (as vedute). Canaletto utilizou com frequência a vista
panorâmica que a utilização de duas páginas adjacentes permitia. Estes desenhos pertencem à coleção da Gallerie dell’Accademia di Venezia.
9 Turner foi um produtor compulsivo de diários gráficos, contando-se 300 exemplares.
10 A grafite e a aguarela foram os materiais mais utilizados, alterando entre registos rápidos e desenhos detalhados.

“O importante é observar, facto que já era realçado no século XIX por John Ruskin (1819-1900). Este
intelectual inglês acreditava que o desenho era uma boa maneira de as pessoas estarem atentas às
coisas que as rodeavam e que o desenho os ensinava a ver, mais do que simplesmente a olhar. (...)
Acompanhava-o sempre o seu pequeno caderno, no qual, com tempo e disponibilidade, registava o que
observava, usando tanto o desenho como a escrita.” (Salavisa, 2008: 30).

Fig. 5 — William Turner, Estátua nos jardins da Vila Medici, Roma, 1819 (à esquerda) e Crepúsculo em Veneza, aguarela, 1819 (à direita).
Fonte: Tate.

Fig. 6 — a. John Constable, Igreja de Stratford, 1814 (à esquerda). b. Eugène Delacroix, Diário de viagem a Marrocos, 1832 (à direita).
Fontes: Victoria & Albert Museum (à esquerda) e Travel Sketchbook Morocco (à direita).

A revolução industrial abriu novas possibilidades à produção dos diários de viagem. No século XIX, a
transformação do sector dos transportes criou as condições para que as viagens de comboio diminuíssem
as distâncias (Benevolo, 1999). A democratização da viagem de lazer e o acesso ao ócio pela ascensão da
burguesia, criou as condições para outras tipologias de viagem, para além da viagem de investigação (Botton,
2004). A saída dos artistas do estúdio e a pintura ao ar livre, como umas das marcas do impressionismo e

de outras correntes pictóricas do século XIX 11, foi fortemente influenciado pelos processos de optimização
da produção de materiais (Rewald, 1973). A multiplicação do caderno, do lápis e da portabilidade das
tintas, criou uma maior facilidade na deslocação e aplicação, com consequências na utilização do diário
gráfico como instrumento de trabalho e como companheiro de viagens. Factos que valorizaram o gosto
pela observação directa do natural, constituindo essa saída do atelier como uma viagem para realização de
desenhos preparatórios que servissem de guião a futuros trabalhos. As práticas do ensino do desenho também
se ressentiram pela ruptura dos modelos centrados no academismo artístico do desenho de cópia (Betti e Sale,
1996). Os cadernos de Cézanne (1839-1906) (Fig. 7a), Degas (1834-1917) ou Van Gogh (1853-1890) (Fig. 7b)
mostram essa urgência da exploração sucessiva do desenho como estratégia para a formação artística:
“Observando uma procissão que serpenteava pela Margem Esquerda de Paris em Junho de 1887, Edgar
Degas esboçou rapidamente várias pessoas que via, compondo uma prancha informal hoje exposta
no Museu John Paul Getty, em Los Angeles. (...) Para Degas, era nas realidades desadornadas da vida
quotidiana, e não em narrativas dramáticas, históricas ou mitológicas que se podia encontrar a arte.
(...) o efeito de conjunto é de um olhar íntimo sobre um conjunto particular de relações sociológicas.”
(Rosengarten, 2012: 30).

11 Os naturalistas da Escola de Barbizon (1830-1870), com centro no tema da paisagem e da natureza, reuniam-se com o objectivo de pintar ao
ar livre. Nestas reuniões informais entre amigos, longe dos Salões de Paris, encontravam-se pintores como Corot (1796-1875), Millet (18141875) ou Daubigny (1817-1878). A floresta de Fontainebleau ficou conhecida como um dos lugares de encontro.

Fig. 7 — a. Paul Cézanne, Autoretrato e retrato do filho Paul, c. 1880 (à esquerda). b. Vicent van Gogh, Autoretrato, 1887 (à direita).
Fontes: The Art Institute of Chicago (à esquerda) e Van Gogh Museum (à direita).

Durante o século XX, com a sucessão das vanguardas e da valorização dos percursos personalizados, o diário
gráfico ultrapassa a ideia de esboço de outra obra, e adquire propriedade como desenvolvimento pessoal e
artístico (Allen, 2011). É a confirmação do diário-objecto 12 para além da ideia inicial de diário-processo. É o
caso de Matisse (1869-1954) que utilizava o diário gráfico como motor de observação criativa ou o exemplo
das ovelhas de Moore (1898-1986), nos anos 70, que mostram as possibilidades de investigação gráfica em
torno da observação do quotidiano (Fig. 8a). Os Artist’s Ledger Books de Edward Hopper (1882-1967), em
folhas pautadas, são o testemunho da investigação da luz e da sombra nos seus parâmetros de intensidade
e densidade perceptual (Fig. 8b). Picasso (1881-1973), Kandinsky (1866-1944), Kahlo (1907-1954), Rothko
(1903-1970), Le Corbusier (1887-1965) e muitos outros artistas decisivos do panorama cultural novecentista
utilizaram o diário gráfico, alternando num espectro visual entre a precisão do registo objectivo de observação
e a expressão emocional da interpretação individual (Hopkins, 2000).

12 O século XX, é rico na diversidade técnica e temática do produto artístico, principalmente com a consolidação da ideia de recurso privado.

Fig. 8 — a. Henry Moore, Caderno de ovelhas, 1972 (à esquerda). b. Edward Hopper, Artist’s ledger — Book III, 1924-67 (à direita).
Fontes: Moore e Clark (2008) (à esquerda) e Whitney Museum of American Art (à direita).

Em Portugal, nomes como Frederico George (1915-1994) (Fig. 9a), Lagoa Henriques (1923-2009) (Fig. 9b) ou
Siza Viera (1933-) constituem uma referência como promotores do desenho e da observação no complemento
do trabalho projectual. O número de desenhadores portugueses que fazem uso privilegiado do diário gráfico
como processo e como produto tem crescido e constitui uma comunidade activa 13. Muitos deles têm publicado
em papel e em moradas digitais com regularidade.

Fig. 9 — a. Frederico George, Desenho da viagem a Jaipur, Índia, 1981 (à esquerda). b. Lagoa Henriques, Diário gráfico (à direita).
George (1993) (à esquerda) e Salavisa (2008) (à direita).

13 Eduardo Salavisa, José Louro, Eduardo Côrte-Real, João Catarino, Pedro Cabral entre muitos outros.

2. AS FUNÇÕES FÍSICAS E FENOMENOLÓGICAS DO DIÁRIO GRÁFICO
Actualmente, a diversidade de nomes atribuídos aos cadernos de desenhos variam de acordo com a sua
utilização. Para além da designação Diário de Viagem:
“Pode ser, por exemplo, ‘Caderno de Esboços’ ou de ‘Campo’, usado na área da biologia e da geologia,
‘Caderno de Procura Paciente’, como lhe chamava o arquitecto Le Corbusier na sua primeira viagem
pelo Oriente, Carnet de Voyage em francês ou Sketchbook em inglês ou, ainda, “Livro de Artista”,
termo com algumas particularidades. No entanto, o termo mais usado (...) é o de ‘Diário Gráfico’ (...)”
(Salavisa, 2008: 13)
O termo diário gráfico é o mais utilizado para designar um tipo de caderno que tem como função primordial
o registo de informação visual (por observação, memória ou imaginação, com grafismos ou colagens, do
esquemático ao figurativo), ainda que possa ser acompanhado com informação verbal alfanumérica (Salavisa,
2008). Distinguem-se pela forma (grande ou pequeno) e pelo formato (retrato ou paisagem), assim como pelo
volume de folhas e pelas características do papel (peso, grão, cor, transparência). Normalmente de capa dura
para garantia de durabilidade, a sua escala de bolso e a sua portabilidade são aliados da mobilidade ao ar livre.
Os materiais mais utilizados também são os de fácil transporte: grafites, canetas, marcadores, pinceis com
reservatório de água incorporado e pequenas caixas de aguarelas (Campanario, 2012). Quanto às suas funções
e significados, é um instrumento dinâmico de comunicação de imagens e representações do seu autor 14.
Adapta-se a diferentes aplicações, em diversos contextos, temas, técnicas, métodos e outras particularidades
dos desenhadores (Gregory, 2013). A sua pluridisciplinaridade permite pensar o diário gráfico como um
produto autónomo que resulta das relações da diversidade de vários assuntos ao longo do tempo.
Dos muitos tipos de desenho, os desenhos de observação com objectivo artístico ou científico, constituem,
ainda que não seja exclusivo, uma parte considerável dos desenhos dos diários gráficos. Neste tipo de desenho
a visão activa e a representação a partir do natural são características importantes na investigação, orientadas
à expressão da marca gráfica através a natureza dos riscadores (Thorspecken, 2014). É comum a utilização
dos códigos da perspectiva na visualização do espaço e da forma, para além dos recursos gráficos elementares
como a linha e a mancha 15 na representação do contorno da morfologia e das variações de luz e cor.
As funções fenomenológicas do diário gráfico são um importante contributo para o conhecimento do
património histórico e cultural. O desenho como disciplina transversal de educação visual, revela os objectos e
a sua identidade materializa a memória através de imagens (Molina, 2006). Torna disponível o conhecimento
que o desenhador tem sobre o objecto, através de uma consciência visual 16 que torna disponível as sensações
e a percepção do instante, onde a observação é a fonte de informação privilegiada, como refere Merleau-Ponty,
na sua Fenomenologia da Percepção (1945):
“A cada instante de um movimento, o instante precedente não é ignorado, mas está como que encaixado
no presente, e a percepção presente consiste em suma em reaprender, apoiando-se na posição actual, a
14 O caderno materializa a evolução do tempo, como sequência e arquivo de memórias. O seu carácter íntimo e privado torna-o num processo
individual de experimentação.
15 As técnicas utilizadas associam-se à plasticidade dos tipos de traços pelos seus graus de intensidade e espessura.
16 Diferente de consciência do visível, no sentido da redução fenomenológica que o desenhador produz das saliências da realidade física e das
suas motivações, emoções e experiências.

série das posições anteriores que se envolvem umas às outras. (...) A experiência motora de nosso corpo
não é um caso particular de conhecimento (...) Meu corpo tem seu mundo ou compreende seu mundo
sem precisar passar por ‘representações’, sem subordinar-se a uma ‘função simbólica’ (...)” (MerleauPonty, 2006: 194-195)
O desenhador constitui-se assim como um conjunto de imagens cuja experiencia gráfica activa a memória
colectiva e acrescenta sentidos e significados aos outros observadores. Por outro lado a banalização da fotografia
e a sua condição de representação instantânea comprime a atenção visual 17 (Barthes, 2009), enquanto que
o desenho aumenta a experiencia fenomenológica do olhar, entendida como consciência da relação entre o
observador o observado (Eisner, 2004). Porque como extensão física da realidade, o diário gráfico é uma fonte
de interpretação da posição aqui e agora do desenhador, uma vez que “(...) a visão fotográfica e a visão humana
tem duas formas completamente diferentes de perceber e de apreender a realidade” 18 (Isla, 2002: 385).
A importância do diário gráfico na revelação do património das cidades, está no cruzamento entre a
dimensão objectiva do trabalho de campo e a dimensão expressiva do produto gráfico e artístico resultante. A
descrição do Genius Loci 19 através do estudo analítico da organização visual da estrutura urbana e morfologia
edificada, e a marcação das relações dos sistemas simbólicos que compõem a urbanidade, formam um discurso
visual sobre a valorização da identidade e do património (Norberg-Schulz, 1991). A expressão individual
marca a visão do desenhador na sua posição relativa, criatividade, imprevisibilidade, experimentação, ensaio,
liberdade, descoberta, interpretação e identidade pessoal. Enquanto narrativa, crónica ou reportagem é o
relato de um itinerário que abre janelas sobre o entendimento visual do visível.

3. O DESENHO DE OBSERVAÇÃO E A EXPERIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DIGITAL
A difusão digital abriu novas janelas nos modelos sociais de comunicação e acesso à informação. A relação
entre informação e comunicação constitui um dos mais importantes debates sobre cultura e tecnologia, uma
vez que as transformações na comunicação têm acompanhado as alterações dos processos tecnológicos de
informação (Berlo, 1991). O termo comunicação é tão vasto que parece-se esvaziar na multiplicação de
definições entre várias aplicações socio-culturais e físico-químicas (Wolf, 2006). O que parece ser comum é a
ideia de transferência e recuperação de informação (mensagem). Desde cedo, o homem procurou simplificar
a sua comunicação através de um método visual de tradução directa daquilo que vê (Nicolaides, 1941).
Muito antes da invenção da escrita e da comunicação simbólica codificada 20, o desenho serviu o propósito de
descrição da informação de forma acessível a todos os dotados de experiência visual.
A história da comunicação visual pelo desenho tem sido fortemente influenciada pela história das

17 Aqui entendida como operação cognitiva de selecção de informação, com alterações de foco e sequência, em diferentes fases de tomada de
decisão gráfica.
18 “(...) la visión fotográfica y la visión humana tenían dos formas completamente diferentes de percibir y de aprehender la realidad.” Tradução
livre do autor.
19 O conceito de Genius Loci, ou espírito do lugar, ultrapassa a geografia na definição de lugar, acrescentando o habitar humano como suporte
existencial, que pressupõe o deslocamento do homem na relação de escala e na sucessão dos ângulos visuais (tempo). Cruza-se assim com
o desenhador (sentido, significado, valor) os atributos tridimensionais do espaço (forma, área, volume, cor, textura) e as características do
ambiente (luz, ar, som, odor).
20 Baseada na tríade sinal, signo e significado.

tecnologias 21 que a materializam. Desde da pedra do Homo Habilis ao ecrã do Homo Digitalis, as alterações
de ferramentas, suporte, formato e volume de dados visuais passaram por vários processos tecnológicos
(Santaella e Noth, 1998). No desenho, os materiais que utilizamos determinam pela sua natureza técnica,
parte da expressão visual do produto final 22.
A mobilidade da informação visual e a sua velocidade de deslocação foram conquistas importantes na
transformação do conhecimento. As ardósias, papiros, pergaminhos e velinos tiveram um justo substituto
com a invenção do papel, que permitiu o acesso generalizado a um suporte de registo (Berlo, 1991). A
revolução da imprensa por Gutenberg (1398-1468) permitiu maior difusão de desenhos, permitindo a cópia
em larga escala, e democratizando o acesso através da multiplicação do livro 23. As tecnologias de reprodução
mecânica e química 24 inauguraram a comunicação em massa e várias mudanças se seguiram na distribuição
de informação visual com a revolução industrial.
Com o advento das tecnologias eléctricas e electrónicas, surgiria a fusão do áudio e do visual, com a
imagem em movimento, primeiro do cinema, depois da televisão e do computador (Briggs e Burke, 2004). A
invenção dos satélites levou-nos à rede global da internet e da cibernética (realidade virtual, hipertexto, gps).
A informação é assim transportada, transformada, editada, armazenada e recuperada, com novos paradigmas
na produção e percepção da comunicação. Os novos média integram dados plurifacetados de naturezas
diversas (alfanumérico, imagem, som, movimento). Vive-se um período de mudanças rápidas onde se funde
o tempo real e o espaço virtual (Lévy, 2000). Uma tecnocultura onde o volume e a velocidade de informação
ultrapassam as capacidades fisiológicas de recepção, em que “a alta fidelidade e a alta definição da imagem
contribuem, de facto, para modificar profundamente a natureza do relevo (sonoro, visual) (...)” (Virilo, 1993:
21).
Os novos paradigmas digitais operaram uma transformação a diversos níveis na produção do desenho.
No desenho de observação, de notar especial destaque para duas situações paralelas: transferência por
digitalização de desenhos realizados em cadernos físicos ou produção directa em dispositivo digital através
de software especializado. No primeiro caso, a utilização de digitalizador/scanner ou de um dispositivo
fotográfico digital permite passar a informação física para a dimensão digital. Na segunda hipótese, os
suportes digitais e as virtualidades do ecrã, materializados pelos respectivos softwares de edição de imagem
(Campbell, 2013), ampliaram as possibilidades das metodologias tradicionais. As operações de multiplicação
de layers e manipulação de parâmetros visuais com grande variabilidade de expressões gráficas sem recurso
a riscadores de natureza física, aliados à capacidade de armazenamento digital (Friedberg, 2009), criaram
novos processos na formalização do diário gráfico. Para além dos computadores, também os tablets e os
smartphones configuram-se como autênticos estiradores portáteis, aumentando a mobilidade das imagens
gravadas 25. A folha de desenho, deixa de ter verso, e o seu tamanho deixa de estar ligado à escala física do
ecrã. As folhas já não estão presas umas às outras; e o caderno já não termina 26. As possibilidades de zoom
21 A tecnologia é um mecanismo de extensão funcional do corpo biológico, com o objectivo de mediar a execução das tarefas (Bordenave,
1982).
22 Diferenças entre desenhos realizados a grafite, tinta-da-china ou pixel. Ou ainda, com o mesmo material mas em geometrias e formatos de
apresentação diferentes. Por exemplo, um desenho realizado a carvão tem controles de produção diferentes, se for em lápis, barra ou pau.
23 O rolo foi substituído pelo caderno lombado, primeiro o códice e depois pelo livro.
24 A fotografia foi um passo histórico na representação visual. Permitiu gravar o tempo e o espaço, e a fidelidade mecânica da representação
criou a ideia de arquivo de memória do instante, com fortes consequências para as funções do desenho de observação e da intencionalidade
naturalista na arte.
25 Muitas aplicações permitem a gravação temporal da sucessão dos registos, disponibilizada em vídeo, o que permite conhecer o percurso do
desenhar.
26 A composição ordenada do caderno físico altera-se.

permitem dilatar a janela visual, e com isso aproximar e distanciar o detalhe do desenho, criando fracturas
na visualização:
“O espaço em que a imagem digital se produz é variável. (...) O artista trabalha em qualquer das suas
possíveis escalas. Não é necessário trabalhar a cem por cem da imagem, porque o ecrã não é referencia
ao tamanho real da imagem.” (Prada, 2002: 426).
Um grande número de desenhadores continua a realizar os seus desenhos de observação no caderno físico
e depois transferi-los para imagem raster 27. Quer a situação de digitalização, quer a de produção directa
em meio digital, favorecem a difusão e publicação dos desenhos online 28 em tempo real (Hawks, 2010). A
esfera digital tem propiciado a todos estes desenhadores difundirem versões do seu trabalho, em sites, blogs
e redes sociais. Deste modo a democratização de acesso às fontes tornou-se viral (Santaella e Noth, 1998),
e neste caso constitui um amplo arquivo de desenhos 29. Artistas como Simon Faithfull 30 (1966-) (Fig. 10a)
ou David Hockney 31 (1937-) (Fig. 10b) têm desenvolvido pesquisas nestas novas valências digitais do diário
gráfico, com forte impacto nos processos de partilha e acesso às massas, através de moradas electrónicas. Em
Portugal, o trabalho de Mónica Cid (1973-), que realiza desenhos de observação com recurso ao tablet (Rahim
e Rodrigues, 2014), é uma amostra do cruzamento das possibilidades digitais com os problemas tradicionais
da disciplina sobre o rigor da observação e a expressão gestual do movimento no desenho (Fig. 10c).

Fig. 10 — a. Simon Faithfull, #1090 Empty Café, (12:44, 10/9/14, N.48º202, E.16º38), Projecto Limbo drawings (à esquerda). b. David
Hockney, Sem título, desenho em iPad, 13 de Novembro de 2010, Nº 1 (ao centro). c. Mónica Cid, Ermida do Sepulcro, Mata do Buçaco,
desenho em iPad, 2012 (à direita). Fontes: Simon Faithfull (à esquerda), Gayford (2011) (ao centro) e Mónica Cid Cadernos (à direita).

27 Há desenhadores que utilizam metodologias mistas, nomeadamente aplicação de cor digital sobre desenhos digitalizados.
28 Na era digital, o volume e a facilidade de acesso são dois factores que se têm transformado rapidamente a informação documental (Briggs e
Burke, 2004). Os arquivos ficam disponíveis na web e na cloud, de forma a serem consultados e editados.
29 O termo arquivo também se generalizou com a criação de pastas de documentos no ambiente de trabalho digital. A extensão .doc representa
uma apropriação semântica da linguagem arquivística. Muitas são as interrogações para o novo milénio, principalmente entender as
potencialidades e fragilidades nos novos sistemas de documentação digitais, e de como se garante a valorização da memória e dos arquivos
de forma rigorosa, inteira e contextualizada, sem invasão ou reprodução indevida das fontes (Reis, 2006).
30 http://www.simonfaithfull.org/
31 http://www.hockneypictures.com/

4. CASO-ESTUDO: OS URBAN SKETCHERS PORTUGAL
4.1 Urban Sketchers e a Valorização do Património Urbano e Cultural
Os Urban Sketchers, conhecidos também pela abreviatura USk, são uma organização sem fins lucrativos,
sediada oficialmente nos EUA (Washington), desde Dezembro de 2009 32. É representada e patrocinada por
uma comunidade de desenhadores em rede, por todo o mundo. O objectivo da organização é promover a
prática de desenhar como actividade técnica e artística, e o desenho como descrição e narração dos lugares e
das regiões no mundo inteiro (Urban Sketchers, 2014). Aliando ciência e arte, procuram conectar desenhadores
geograficamente distantes, ao apelar à apresentação dos desenhos dos sítios onde vivem ou dos lugares por onde
passam ou para onde viajam 33 (Campanario, 2012). O lema do grupo é “Mostrar o mundo, um desenho de
cada vez”. Uma publicação do olhar fenomenológico de cada desenhador, com tradução material na expressão
do desenho. Este lema mostra a importância da individualidade de cada desenho e do seu contributo como
fonte de documentação para um mundo representado em imagens (Gregory, 2013).
A história do grupo nasce da publicação informal de desenhos na rede digital, por parte do artista
espanhol e jornalista do “The Seatle Times”, Gabriel Campanario (Fig. 11). O início data de 2007, na base
digital de imagens Flickr, onde Campanário publicou vários desenhos de cidade. Com a crescente mostra do
trabalho dos artistas nas plataformas digitais, Campanário decide, em 2008, criar um blog para desenhadores
convidados que regularmente publicavam os seus desenhos e as histórias associados a eles (Urban Sketchers,
2014). Desde então, o grupo tem adicionado desenhadores e desenhos à sua colecção, com colaboradores e
representantes nos seis continentes.

Fig. 11 — Gabriel Campanario, Just talk to me while I sketch, 2014 (à esquerda) e When a page is not enough to fit a sketch, 2014 (centro
à direita). Fonte: Gabriel Campanario.

32 Desde 2011, está isenta de impostos, o que permite utilizar as verbas doadas no auxílio de deslocações e bolsas a desenhadores ou organizar
acções e oficinas educativas.
33 O grupo mostra desenhos de várias cidades do mundo, de Nova Iorque a Seul. O uso do caderno ou álbum, personaliza a actividade e a
sequência das folhas formaliza naturalmente a cronologia da pesquisa. O formato, a portabilidade e a protecção facilitam a produção e a
consulta (Salavisa, 2008).

Actualmente, publicam na própria morada digital 34, criada para o efeito. O site tem cerca de 100 correspondentes
convidados, de mais de 30 países de todo o mundo, com profissões que vão desde arquitectos, pintores e
designers a programadores, professores e cientistas 35 (Urban Sketchers, 2014). É privilegiado um grupo com
diversidade de estilos e elevada dispersão geográfica. O site disponibiliza um mapa global dos correspondentes
da Usk, onde é possível localizar no globo o nome do desenhador e a respectiva região 36. Os correspondentes
são convidados com base na qualidade e originalidade do seu trabalho gráfico e das suas narrativas visuais.
A função dos correspondentes é dupla: publicar desenhos pessoais pelo menos uma vez por mês, e explicar a
narrativa e as circunstâncias associadas ao gesto gráfico 37.
Na tradução portuguesa disponível no site da organização, pode-se ler o manifesto, que se constitui
como a visão da unidade do grupo:

1. “Desenhamos in situ, no interior e no exterior, capturando directamente o que observamos.
2. Os nossos desenhos contam a história do que nos rodeia, os lugares onde vivemos e por onde
viajamos.
3. Os nossos desenhos são um registo do tempo e do lugar.
4. Somos fiéis às cenas que presenciamos.
5. Usamos qualquer tipo de técnica e valorizamos cada estilo individual.
6. Apoiamo-nos uns aos outros e desenhamos em grupo.
7. Partilhamos os nossos desenhos online.
8. Mostramos o mundo, um desenho de cada vez.” (Urban Sketchers, 2014)

Dos oito pontos do manifesto conclui-se que o desenho de observação natural, directa e presencial no
lugar, com duração temporal, constitui a base da construção gráfica. A noção geral de desenhos urbanos,
completa o exterior com o interior, o construído com o natural. O acto final de difusão em rede da informação
gráfica produzida permite a socialização em torno dos desenhos. A questão da identidade é também valorizada
(Fig. 12). A força e motivação de desenhar em grupo é complementada pela expressão do registo individual,
e pela riqueza das escolhas de materiais, temas, técnicas e suportes (Fig. 13), com diferentes testemunhos
metodológicos entre os desenhadores:
34
35
36
37

www.urbansketchers.org
Alguns são jovens desenhadores, outros são artistas veteranos.
A maior concentração de correspondentes localiza-se na Europa e na América do Norte.
A compra e uso dos desenhos é dirigida directamente ao artista, não tendo, por isso, o grupo nenhum direito autoral sobre as obras dos seus
colaboradores.

“Não uso tinta branca para clarear as outras cores. Para diluí-las, acrescento água, de modo que fique
mais visível o branco do papel sobre o qual as tintas são aplicadas. (...) Como as cores puras e brilhantes
são raramente vistas na vida real, eu faço algumas misturas de cores, mas, na maioria das vezes, as
cores são misturadas no próprio croqui (...)” (Thorspecken, 2014: 17).

Fig. 12 — René Fijten, Las Vegas, 2013 (à esquerda) e Gérard Michel, Frankenberg Rathaus, 2011 (à direita). Fonte: Urban Sketchers.

Fig. 13 — Diversidade de publicações sobre o tema Urban Sketching. Nos últimos anos há um forte investimento das editoras neste
assunto.

As acções não são exclusivamente globais (Simpósio Internacional de Urban Sketching). A descentralização
e criação de grupos nacionais e regionais permite criar uma agenda própria de eventos onde desenvolvem
o seu trabalho com a comunidade local, com blogs e páginas especificas que funcionam como extensão da
casa-mãe e com uma presença online semelhante ao grupo internacional. Os encontros e workshops têm
temas diferentes, orientados às particularidades dos lugares ou orientados às características disciplinares
da gramática do desenho. A participação em blogs regionais oficiais da USk é realizada por convite, com
oportunidade de iniciar blogs em locais onde eles ainda não existam, com um mínimo de três administradores
que publiquem com regularidade nos diversos sítios digitais da USk (Urban Sketchers, 2014).
No entanto, todos os que queiram participar na comunidade podem fazê-lo, através das extensões digitais
que o grupo criou, seja no Flickr 38 ou no Facebook 39. Estes grupos são abertos a todos os desenhadores e
curiosos, independentemente do nível ou capacidade de representação gráfica. Para além da listagem dos
blogs dos correspondentes, existe ainda uma agenda global que funciona como directório de desenhadores
que tenham uma página web de acesso público onde publiquem os seus desenhos (blog pessoal, galeria,
facebook, flickr, site, etc.). A repercussão mundial do grupo como produtores artísticos através do desenho é
reconhecida pelos círculos culturais e pelas entidades governamentais, desde o poder local à administração
central. A sua importância como grupo organizado de desenhadores, amplamente difundida em jornais e
revistas (em papel e on line), é um facto que muito tem influenciado o valor pedagógico do desenho entre a
sociedade civil.

38 www.flickr.com/groups/urbansketches/
39 www.facebook.com/urbansketchers

4.2 A Acção dos USk em Portugal
Portugal surge bem representado, quer no número de correspondentes, quer no número de desenhadores
listados na agenda global. O blog nacional Urban Sketchers Portugal 40 é activo com várias centenas de
membros (Fig. 14), e inicia com uma citação de Ruskin e com uma pequena introdução:
“Nunca encontrei ninguém completamente incapaz de aprender a desenhar.
John Ruskin, intelectual inglês do século XIX
Pensamos que o Diário Gráfico melhora a nossa observação, faz-nos desenhar mais e o compromisso
de colaborar num blogue ainda mais acentua esse facto. A única condição para colaborar neste blogue
é usar como suporte um caderno, bloco ou objecto semelhante: o Diário Gráfico.” (Urban Sketchers
Portugal, 2014).
No site oficial da organização internacional estão, nomeados como correspondentes, os seguintes sete
portugueses: Eduardo Salavisa, José Louro, João Catarino, Pedro Cabral, Ricardo Câmara, Luís Simões e
Mário Linhares. Em Portugal, para além do grupo nacional, há outros 4 grupos: Açores, Beiras, Madeira
e Norte. Desenvolvem regionalmente a sua actividade, com blogs e agenda próprias 41. Tal como no grupo
internacional, também o grupo português utiliza vários temas e técnicas, que vão desde desenhos de contorno,
de mancha, ou a cores 42.

Fig. 14 — Luís Ançã, Monsaraz, 2014 (cima à esquerda); Zé Carlos Mendes, Viseu, 2011 (cima à direita); Alexandra Belo, Castelo Branco,
2014 (baixo à esquerda) e Eduardo Salavisa, Ponta Delgada, 2014 (baixo à direita). Fonte: Urban Sketchers Portugal.

40 http://urbansketchers-portugal.blogspot.pt/
41 As respectivas moradas digitais são: Urban Sketchers Portugal Norte (http://urbansketchers-portugal-norte.blogspot.pt/), Urban Sketchers
Portugal Beiras (http://urbansketchers-portugal-beiras.blogspot.pt/), Urban Sketchers Portugal Açores (http://urbansketchers-portugalazores.blogspot.pt/), Urban Sketchers Portugal Madeira (http://urbansketchers-portugal-madeira.blogspot.pt/).
42 A diversidade dos riscadores secos e húmidos acompanha a individualidade gráfica de cada desenhador, mas sempre no espírito do manifesto
global.

Fig. 15 — Encontro de diários gráficos: Porto (cima à esquerda), Viana do Castelo (cima à direita), Lisboa (baixo à esquerda) e Grândola
(baixo à direita). Fonte: Urban Sketchers Portugal.

A comunidade portuguesa de desenhadores desenvolve vários encontros (Fig. 15) e workshops temáticos, que
vão desde desenhos em cemitérios, museus, jardins zoológicos até serras ou miradouros. Existem Challenges 43
orientados a determinados temas, como máscaras, época balnear ou meios de transporte, cujos resultados são
divulgados no blog nacional. Desenvolvem também mostras de diários gráficos e exposições de divulgação
e encontro de desenhadores. A agenda é preenchida e abrange todo o território nacional, descentralizando a
actividade (Urban Sketchers Portugal, 2014).
Merece destaque, o 2º Simpósio Internacional Urban Sketchers 44, que se realizou em Lisboa, entre os
dias 21 e 23 de Julho de 2011 45. Os simpósios são encontros internacionais que reunem desenhadores de
todo o mundo com o objectivo de trocar experiências e conversas em torno do desenho, assim como acções
colectivas de desenhar in situ zonas das cidades onde o evento ocorre. O simpósio de Lisboa, enquadrado
pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), fez uso da sua localização privilegiada
no centro da cidade, para promover o desenho do património da cidade histórica. O encontro reuniu nomes
de destaque, como Frank Ching, Gabriel Campanario ou Gérard Michel, para além de vários portugueses
como Eduardo Salavisa, Manuel San Payo ou António Jorge Gonçalves (Salavisa, 2012). Os três dias de
simpósio foram divididos entre palestras no auditório da FBAUL e workshops espalhados pela cidade. Os
vários workshops foram acompanhados por grupos de orientadores do simpósio, e cada workshop definia um
local e um tema a explorar (Fig. 16). Numa cidade de largos, estes foram a estrutura urbana que mais serviu
de referente. A multiplicidade e diversidade de largos lisboetas, e a sua vocação como local de encontro, fluxo
e cruzamento, parece ter contribuído para a escolha de pontos de interesse: Largo de S. Carlos, Largo de S.
Paulo, Largo Barão de Quintela, Largo Luís de Camões, Largo do Chiado, Largo de São Roque, Largo de S.
Pedro de Alcântara, Largo dos Restauradores e Largo do Rossio.
43 O blog nomeia o termo em inglês, que pode ser traduzido por Desafios.
44 http://lis2011.urbansketchers.org
45 Foi publicado um livro do simpósio com um resumo das palestras e dos workshops do encontro, com coordenação editorial de Eduardo
Salavisa: Urban Sketchers em Lisboa desenhando a cidade (ISBN: 978-972-589-212-1). Para além disso, está disponível no site oficial um
blog, com inúmeros desenhos realizados pelos vários participantes durante o simpósio (http://lis2011.urbansketchers.org/blog/index.html).

“O Largo Camões, ou Praça Luís de Camões, é uma parte histórica e sobretudo recreativa, de ponto de
encontro e de lazer, da capital e nós vamos tentar apreender o espirito deste lugar nos nossos desenhos.
Vamos trabalhar com a ideia de simplificação de linha e cor, evitando o muito trabalhado. Vamos
capturar o momento no tempo, acompanhando, por exemplo, os desenhos com texto transcrevendo
fragmentos de conversas ou de sons que ouvimos” (Louro e Johansson, 2012: 110).
Com formatos diferentes, sujeitos aos acidentes topográficos e à composição urbana do edificado civil,
religioso, militar e administrativo, as possibilidades de registos de diferentes perspectivas, massas e volumes
permitiram enriquecer a qualidade descritiva e gráfica dos desenhos. Outras estruturas urbanas foram também
consideradas, com vista a registar as vistas panorâmicas dos miradouros, a relação entre as colinas e o Tejo,
o contraste das cotas, as encostas e os declives acentuados 46 (Salavisa, 2012). Foi valorizada a densidade da
cidade histórica europeia, onde se destacam ruínas, estátuas, igrejas, escadas e monumentos, intercalada com
a vida urbana quotidiana dos serviços, lojas, habitação e lazer.

46 Elevador de Santa Justa, Escadinhas do Duque, Adamastor, Rua da Bica, Museu do Carmo, etc.

Fig. 16 — Desenhos do 2º Simpósio Internacional Urban Sketchers, realizada em Lisboa, 21 a 23 de Julho de 2011: Stella Jurgen (cima
à esquerda), Iwert Bernakiewicz (cima à direita), Isabel Fiadeiro (baixo à esquerda) e Linda Jane Engstrom (baixo à direita). Fonte:
Symposium Urban Sketchers.

O desenho permite ligar a história física da cidade com movimento das pessoas e dos transportes, sejam
transeuntes ou turistas, seja o automóvel ou o eléctrico 28. Mostra-nos através de imagens como o património
se encontra na continuidade da vida das cidades, e abre janelas que ilustram o espírito do lugar. A luz e as
cores da cidade são registadas, assim como a morfologia do edificado presente e as transformações da cidade
no tempo. Por outro lado, durante o simpósio, os temas associados aos locais procuraram enquadrar aspectos
disciplinares e metodológicos como técnicas ou estratégias de exploração gráfica e material: cor, perspectiva,
velocidade, contrastes, movimento, luz, linha, mancha, textura, expressão, misturas, narrativa, pormenores,
panorama, entre outros. Sobre as técnicas utilizadas no workshop do Largo dos Restauradores pode-se ler:
“Exercícios rápidos (...) esboçando o espectáculo da luz solar em Lisboa. (...) Simplifique o ‘esquema de
valor’ eliminando tons intermédios e exagerando os claros e os escuros. Existe uma técnica excelente
para indicar luz solar forte, a que se dá o nome de ‘forçar as sombras’. Para forçar uma sombra, faça a
aresta principal (onde o plano do objecto e a luz solar se tocam) muito escura, e esmaeça gradualmente o
tom no sentido de um valor mais claro à medida que se afasta dessa aresta” (Brehm e Krenz, 2012: 182).

Associado ao simpósio, Lisboa foi uma das cidades escolhidas para participar na 32ª Maratona Mundial de
Desenho 47 (Sketchcrawl). Assim, no último dia, o fecho do encontro foi a maratona na Praça do Comércio,
onde Lisboa recebeu mais de 200 desenhadores na sua mais emblemática sala de vistas (Fig. 17). As Maratonas
de Desenho 48, iniciadas pelo artista Enrico Casarosa 49, vão de encontro ao espírito do grupo Urban Sketchers
em vários aspectos da sua organização: os agrupamentos humanos que desencadeiam, o desenho urbano in
situ, o espírito de partilha dos desenhos entre a comunidade online (site, blog e fórum) e a agenda global que
promovem com os encontros locais e intercontinentais.

Fig. 17 — Desenhos da Sketchcrawl — 32ª Maratona Mundial de Desenho, realizada em Lisboa, 23 de Julho de 2011: Marianne Teske (à
esquerda) e James Richards (à direita). Fonte: Sketchcrawl.

Em Portugal, a acção dos USk tem forte expressão, devido aos desenhadores nacionais que a integram e
a quantidade de desenhos produzidos. As acções têm tido apoio do Estado e dos municípios, devido a sua
expressão cultural e valorização patrimonial. Recentemente (2014), a iniciativa (A)Riscar o Património/
Heritage Sketching, da Direcção-Geral do Património Cultural, com apoio dos Urban Sketchers Portugal,
decorreram em várias cidades do país 50 (Fig. 18). O objectivo foi despertar para os conceitos de preservação
e divulgação do património de forma criativa. Estas acções, têm também dado a conhecer muitos autores
e promovido outros eventos para além das realizadas pela USk Portugal. Por exemplo, a Fundação Bracara
Augusta no quadro da Capital Europeia da Juventude, convidou o desenhador Eduardo Salavisa a criar um
47
48
49
50

http://www.sketchcrawl.com/forum/viewforum.php?f=57
http://www.sketchcrawl.com/
Foram inspiradas pelas maratonas de provas de bebidas em bares (pub crawls).
O evento foi integrado nas Jornadas Europeias do Património, realizadas nos dias 26, 27 e 28 de Setembro de 2014. Os encontros de
desenho tiveram lugar no dia 27 de Setembro de 2014, em nove cidades portuguesas e em locais classificados entre Monumento Nacional,
Imóvel de Interesse Público e Património da Humanidade: Viana do Castelo, Porto, Coimbra, Tomar, Torres Vedras, Lisboa, Castelo Branco,
Évora e Ponta Delgada. Os resultados foram publicados no site do evento https://ariscaropatrimonio.wordpress.com/

diário gráfico da cidade de Braga, que foi publicado em livro (2011), e desta forma tornou-se num objecto de
identidade da cultura da cidade (Fig. 19).
A acção dos Urban Sketchers tem ampliado o nosso conhecimento de Portugal e tem transformado
o registo do espaço e do tempo da cidade, na descrição de elementos de reconhecido valor patrimonial (a
arquitectura, os detalhes de calçada, azulejo, a luz das cidades, as cores, as gentes, os costumes, etc.). Esta
quantidade de informação desenhada é, por isso, um arquivo de memória útil e deve ser preservado.

Fig. 18 — Encontro (A)Riscar o Património Heritage Sketching, 27 de Setembro de 2014: José Barreiros, Évora ( baixo à esquerda) e
Carlos Matos, Castelo Branco (à direita). Fonte: (A)Riscar o Património.

Fig. 19 — Eduardo Salavisa, O Diário Gráfico em Braga, Fundação Bracara Augusta, 2011. Fonte: Salavisa (2011).

NOTAS FINAIS
A história do diário gráfico, como pré-registo projectual ou como registo de viagem é uma metodologia de
ampliação do conhecimento visual e um reflexo directo das necessidades históricas, sociais e pessoais do
contexto em que foi realizado (San Payo, 2009). A dimensão individual e global do desenho de observação,
que hoje reconhecemos nas possibilidades do diário gráfico é o resultado da produção cultural orientada
às alterações da tecnologia (Friedberg, 2009). As transformações nos processos de comunicação foram
responsáveis por muitas alterações que ocorreram nesta forma de registo portátil e personalizado. Primeiro
no contexto da revolução industrial e dos transportes, com o acesso à viagem e à multiplicação dos materiais, e
numa segunda fase à revolução digital com a partilha e distribuição em banda larga dos desenhos produzidos.
A par da tecnologia, a posição fenomenológica do desenhador como criador de produtos visuais, capazes
de comunicar e informar, é um contributo fundamental para entender o poder do diário gráfico enquanto
ferramenta de conhecimento. A criação de várias representações simultâneas de uma consciência visual
do mundo é orientada pela relação do corpo de quem desenha, e expande-se pela percepção dos olhares
do público que o dividem, porque “a experiência do corpo inclui o espaço na nossa existência” (Loução,
2013:20). No contexto da articulação da ciência e da criatividade, o diário gráfico tem sido utilizado como
caixa de memória (Salavisa, 2012) de moradores e viajantes, que transformam a experiência fenomenológica
do olhar e do lugar em registos gráficos. Um voyerismo urbano público e colectivo, na satisfação do desejo de

ver de Lacan (Holm, 2010), e na potencialidade do encontro com a complexidade da realidade física a partir
da síntese da observação através do desenho.
A valorização do património, a sua descoberta e conhecimento são dadas por estas imagens que se
propagam em banda larga por todo o mundo. Constituem uma base de dados de imagens sobre as cidades,
que podem ajudar a promover o turismo, a consciência patrimonial, a preservar a cultura e desenvolver a
investigação histórica e o conhecimento artístico. A existência de uma organização global de desenhadores —
a Urban Sketchers — , é a resposta a estas duas questões: as possibilidades físicas dos suportes e materiais das
novas tecnologias e as probabilidades culturais da fenomenologia dos lugares através do desenhador.
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Pensar o que não se perde — práticas artisticas
e patrimonialização
INÊS CASTAÑO; LUÍSA SEIXAS (Portugal), com a participação de representantes dos projectos Soya
Kutu — Oficinas Criativas; A Casa do Vapor; Dois Dias Edições; A viagem

RESUMO
O presente texto resulta do encontro entre quatro projectos (Soya Kutu — estória curta de Inês Castaño
e Luisa Metelo, Casa do Vapor, representado por Diana Pereira, Dois Dias Edições, de Sofia Gonçalves e
Rui Paiva e A Viagem de Filipa Francisco) sendo uma continuação do painel de discussão acerca de práticas
artísticas contemporâneas de diferentes territórios disciplinares, que convergem em acções promotoras de
autoconsciência cultural e da cidadania activa, através da relação com o património e da prática artística
colaborativa.
Importa trazer para o âmbito da patrimonialização exemplos da prática artística contemporânea enquanto
movimento autónomo que estabelece uma relação com o património, agindo de forma crítica sobre o mesmo,
usando-o enquanto matéria produtiva.
Os projectos convocados tomam a autonomia como princípio, são acções auto-propostas, com uma mesma
raiz crítica e de naturezas disciplinares díspares, debatendo acerca da relação entre a criação contemporânea
e a educação como agentes de relação entre passado, presente e futuro.
PALAVRAS CHAVE: Criação contemporânea, colaboração, aprendizagem, patrimonialização.

THINKING WHAT CANNOT BE LOST — ARTISTIC PRACTICES AND HERITAGIZATION
ABSTRACT
The text here presented results from the encounter between four projects (Soya Kutu — short story by
Inês Castaño and Luisa Metelo, Casa do Vapor represented by Diana Pereira, Dois Dias Edições by Sofia
Gonçalves and Rui Paiva and A Viagem by Filipa Francisco). It follows the discussion panel on contemporary
artistic practices from disparate disciplinary territories which promote self-cultural consciousness and active
citizenship by enabling an active relation with heritage and a collaborative artistic practice.
Within the scope of heritagization, it is significant to bring forward examples of contemporary artistic
practice as an autonomous movement acting critically over heritage and using it as a productive matter.
With different disciplinary natures, taking autonomy as a principle, this projects are self-proposed actions
sharing the same critical root — to debate on the nexus between contemporary creation and education as
agents that link past, present and future.
KEYWORDS: Contemporary creation, collaboration, learning, heritagization.

Tomando a forma de oficinas criativas, o projecto Soya Kutu (“estória curta”, em crioulo forro) desenvolvido
em São Tomé e Príncipe entre 2012-13, promoveu o encontro entre a criação artística e a dimensão patrimonial
agregada às práticas da medicina tradicional santomense, centradas na oralidade e relevadas através do
processo criativo. Partilhando um objectivo fundamental com a programação cultural Aguêdê-Alê (www.
aguede-ale.com), na qual o projecto se integrou, foi estabelecida uma inter-relação entre artistas e agentes
culturais baseada em parcerias criativas, orientada pela experiência estética participativa, como um lugar
de experimentação, reflexão e envolvimento cultural. Foram assim convocados participantes, agregados em
grupos de trabalho, os quais procuraram estabelecer uma voz comum que reunisse as formas heterogéneas de
relação com o património local e diferentes esferas de conhecimento: aquele que resulta do uso doméstico e
quotidiano das plantas medicinais partilhado pelas crianças e jovens, a sabedoria tradicional de terapeutas e
parteiras e o da etnofarmacologia 1.

Soya Kutu — estória curta, São João de Angolares, 2012.

A prática definida promoveu um debate e reflexão constantes acerca da relação de cada um com a medicina
tradicional, estimulando a construção de narrativas que espelhassem estes múltiplos pontos de vista em torno
1

A consultoria na área da etnofarmacologia foi assegurada por Maria do Céu Madureira. O principal objectivo dos estudos
etnofarmacológicos desenvolvidos por Maria do Céu Madureira em São Tomé e Prínicipe, iniciados em 1993, prende-se com a recolha e
tratamento de informações sobre plantas medicinais usadas pelos terapeutas tradicionais (Stlijon-mátu) e pela população das ilhas de STP,
contribuindo para a salvaguarda dos conhecimentos tradicionais desta região, permitindo uma utilização mais informada e segura das
plantas medicinais existentes. A sua investigação contou com a colaboração e o apoio do Ministério da Saúde de STP.

dos usos de plantas medicinais, através de um processo criativo que recorreu à imagem em movimento,
daí resultando 13 curtas metragens de animação desenvolvidas pelos 6 grupos de trabalho constituídos nas
diferentes localidades onde o projecto se realizou.

Soya Kutu — estória curta, Nova Estrela, 2013.

Soya Kutu — estória curta, Santo António, 2013.

Derivando das motivações e inquietações que desencadearam Soya Kutu, procuram-se debater processos,
intuições e vontades, incidindo sobre a prática artística enquanto promotora de um espaço de crítica acerca de
questões comuns à patrimonialização. Estabelece-se assim um diálogo com projectos de diferentes territórios
disciplinares assentes numa prática artística colaborativa, que fomenta a auto-consciência cultural, porquanto
se relaciona activamente com problemas ligados à construção da identidade e da memória colectiva. A Dois
Dias Edições, editora independente de Sofia Gonçalves e Rui Paiva, A Viagem, espectáculo de dança criado
pela coreógrafa Filipa Francisco em colaboração com grupos e ranchos de dança tradicional e o projecto de
arquitectura efeméra e comunitária Casa do Vapor, adensam e expandem as problemáticas derivadas de Soya
Kutu, na partilha de metodologias e paradigmas que surgem destas práticas.
O movimento autónomo, muitas vezes intuitivo, de relação com o património que estes projectos estabelecem,
gera um processo crítico e produtivo despoletando a iniciativa de acção numa esfera individual e colectiva.
Estes parecem ser espaços de experimentação que exprimem também um desejo de mudança social,
assumindo uma posição cultural crítica e activando uma discussão ampla que convoca a participação, gerando
movimentos colectivos de construção. No questionamento permanente que assumem, construíndo um espaço
de crítica livre e imaginativa, testam-se as noções de limite entre centro e margem em diferentes acepções
— na sua dimensão geográfica e social, no âmbito do consumo cultural e nas relações entre o profissional
e o amador — provocando um reposicionamento dos seus protagonistas e intensificando a relação entre o
colectivo e a potência imaginativa individual (Oiticica, 1986: 73).
A cada um dos agentes convidados foram endereçadas questões referentes a problemas específicos; junto
da Dois Dias Edições, da sua prática activa desde 2011, convocamos os projectos Para Já Para Já, re-edição

do texto de Vítor Silva Tavares (Outubro de 2012) e Repartição de Leitura, desenvolvido em Junho de 2013,
a propósito do centenário da Livraria Sá da Costa. Interessa compreender o modo como a prática editorial
de Sofia Gonçalves e Rui Paiva se constitui como resgate, não apenas de um património editorial, mas de
um fazer comprometido e implicado entre leitor e editor. Publicam por motivação pessoal e por teimosia.
Propõem-se a pensar o livro, problematizando-o, hoje.
INÊS CASTAÑO e LUISA SEIXAS — Sofia e Rui, podem explicar-nos brevemente a relação da Dois Dias
Edições com a Livraria Sá da Costa?
SOFIA GONÇALVES e RUI PAIVA — Entrar numa livraria onde o amor aos livros impera sobre lógicas
mercantilistas é, hoje, de valor incalculável, uma excentricidade. Visitávamos regularmente a Livraria Sá
da Costa para conhecer outros livros, esquivando-nos com esta decisão simples, a toda a infeliz e típica
parafernália comercial editorial que povoa os populares mercados do livro: porta-estandartes de autores
em tamanho real, cartazes, gadgets de toda a espécie, dourados, embosses e todo o tipo de efeitos nas
capas de livros que se criam para uma audiência e não para o leitor.
Nos últimos anos da Livraria, num processo único de auto-gestão, para além da sua actividade
enquanto livreiros, os trabalhadores da Sá da Costa começaram a sedimentar uma programação cultural
diversificada: ciclos de cinema, concertos, leituras, lançamentos, ateliers, workshops, exposições, etc. Em
Fevereiro de 2012, entrámos na Sá da Costa para assistir a um dos documentários do Ciclo Preparatório,
ciclo de cinema organizado por Renata Sancho sobre editores ímpares. A propósito do documentário
sobre a &etc de Vitor Silva Tavares embatemos na 1ª edição de Para Já Para Já, uma plaquette assinada
pelo editor que nunca quis ser escritor. Foi precisamente essa estranheza que nos impeliu à leitura
fulminante de Para Já Para Já, prontamente cedido pelo livreiro Pedro Oliveira. O impulso do leitor
levou-nos ao desejo de re-editar o livro. Este processo impeliu a um conjunto de encontros periódicos
com VST que se transformaram em seminários únicos sobre edição. Para fechar este ciclo de acasos,
acordámos fazer o lançamento de Para Já Para Já na Livraria Sá da Costa.
A 10 de Junho de 2013, a Livraria Sá da Costa comemorou o seu centenário com uma programação
anual de eventos associados. Integrado nestes festejos e a convite dos seus livreiros, a Dois Dias propôs
Repartição de Leitura. Durante dois dias acedemos a uma parte significativa das edições Sá da Costa.
Desta residência resultaria um catálogo não-oficial das Edições Sá da Costa, que seria apresentado
numa exposição com todas as suas edições — o culminar das comemorações do centenário —, planeada
para o final de 2013. Nesta residência comprovámos aquilo que para alguns já era uma evidência: o
valor de um projecto editorial que desde os primeiros momentos procurou reforçar a educação, num
país praticamente iletrado; a liberdade, num país onde esta dava ainda os primeiros passos; tirou os
esqueletos do armário do pós-guerra colonial quando as feridas ainda estavam bem abertas; ensinou a
ciência, a política, a geografia, a filosofia, o desenho sem complacências com o que é ser menino; tomou
os autores e os livros como primeiro alicerce de uma sociedade. Nas edições Sá da Costa encontrámos
autores tão díspares (em tempo e discurso) como: Ruy Duarte de Carvalho, António Matoso, Arlindo
Arbeitos, Alexandre O’Neill, Carlos de Oliveira, Ernesto Guerra do Cal, Padre António Vieira, Luís Vaz
de Camões, Mário de Andrade, Rómulo de Carvalho, António Sérgio, Vitorino Magalhães Godinho,
Cruz Malpique, Paulo Freire, Jonathan Swift, entre muitos outros.

A notícia do encerramento súbito da Sá da Costa, em Julho de 2013, impeliu-nos a transformar uma
publicação num manifesto — “Não estamos disponíveis para assistir ao encerramento desta livraria” —
o nosso contributo para um conjunto de acções de mobilização pública contra o encerramento desta
livraria secular.

Dois Dias Edições, Repartição de Leitura, 2013.

Dois dias Edições, O editor contorcionista: Não estamos disponíveis para assistir ao encerramento desta livraria, 2013.

IC e LS — “A intenção é deixar um rasto. Entrar numa livraria secular como se tivesse chegado a um outro
país e procurar nele, aproveitando-se das vantagens de se ser estrangeiro, afinidades, conflitos, curiosidades,
estranhezas.” — esta nota de intenções do vosso projecto Repartição de Leitura traduz uma urgência para
questionar o que se constitui património, através de uma relação sempre renovada, estrangeira. Como ecoa
esta ideia na vossa prática e que rasto ficou da vossa condição de estrangeiros?
SG e RP — A edição implica necessariamente a condição de estrangeiro, ou por outras palavras, o
editor é sempre um intruso. Cada livro em potência, cada autor, exige que nos disponibilizemos para
enfrentar a estranheza de um território particular. Só assim, com um olhar renovado, ingénuo, curioso,
sem dogmas ou preconceitos conseguimos identificar o valor e o carácter único de cada discurso.
A ideia de património não consta no nosso léxico de intenções editoriais. É mais uma espécie
de efeito colateral que não controlamos nem ambicionamos controlar. Trabalhamos para a construção
de uma consciência literária, desejavelmente plural. Mas se acreditarmos que cada publicação é em
potência um discurso resgatado do esquecimento, quanto muito, assinalamos obras e autores no presente
sem com isso pretender edificar uma memória no futuro.
Alguns dos nossos projectos editoriais, como a acção na Sá da Costa, constituem-se como registos
imateriais, rastos que acontecem simplesmente pela resiliência de dois leitores que, em simultâneo,
investem na exploração das dinâmicas editoriais em todas as suas múltiplas dimensões. Na Repartição
de Leitura, em particular, deparámo-nos com um património à deriva, por inventariar, investigar,
arquivar. Contudo, o nosso primeiro gesto não foi o da salvaguarda do património, mas o de oferecer
uma leitura crítica. Ao existir um impulso de resgate, este deve-se em grande medida ao eclodir de
um acontecimento — o eminente encerramento da Sá da Costa. Conscientes de que os seus contornos
(sociais, políticos, financeiros) nos escapavam, imperou um dever cívico de salvaguarda cultural ou no
mínimo, de manutenção de hábitos quotidianos que nos garantam a entrada em verdadeiras livrarias.

Do trabalho desenvolvido por Filipa Francisco, em projectos como Íman 2 ou Re-existir 3 , que accionam uma
reflexão produtiva e formativa em torno de questões de identidade e género em proximidade com diferentes
comunidades, interessa relevar o modo como a criação contemporânea pode constituir uma abertura para o
diálogo, questionando a tradição, numa esfera individual e colectiva, de forma inclusiva e livre. Deste modo,
assinalamos a sua última proposta A Viagem, que tem sido desenvolvida em colaboração com diferentes
grupos de dança tradicional e amadora no cruzamento com a prática da dança contemporânea.

IC e LS — Filipa, no teu projecto A Viagem, como são convocados os grupos e qual a metodologia que
desenhaste para este trabalho? Procuras alguma particularidade em cada grupo com que escolhes trabalhar?

2
3

Espectáculo que resultou de uma residência de um ano com o grupo Wonderfulls’ Kova M., entre 2007 e 2008, que cruza as linguagens da
dança tradicional africana, do hip-hop e da dança contemporânea, construíndo pontes entre mundos habitualmente distantes.
Projecto pluridisciplinar de formação e criação artística desenvolvido no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, iniciado em 2001,
que propôs a construção e apresentação de um espectáculo de dança, num processo de criação conjunta com os reclusos. O espectáculo Nus
Meio, resultante desta investigação, foi apresentado no Teatro Camões, em Lisboa, em 2006.

Filipa Francisco — Os grupos são convocados por quem nos convida a trabalhar: câmaras municipais,
teatros, festivais ou até os próprios grupos folclóricos. Esta é uma forma de dar espaço e confiança aos
agentes locais, que conhecem o terreno. Na peça trabalhamos com um ou dois grupos folclóricos; caso
existam muitos grupos, fazemos uma visita aos interessados. O mais importante é terem disponibilidade
para estar connosco, durante as duas ou três semanas de trabalho diário e pós-laboral. Também é muito
importante que saibam dançar as suas próprias danças, pois é esse material, físico e coreográfico, que
vai servir de base à metodologia de trabalho. Esta assenta numa proposta de trabalho concreta: criar
uma peça, em duas semanas e em conjunto, tendo por base uma partitura que inclui vários conceitos;
improvisar tendo como material coreográfico os passos das danças tradicionais; descontruir as danças,
tendo em conta factores da composição coreográfica, como tempo, espaço, níveis, ritmos, dinâmicas e a
interacção com o outro; partilhar experiências através do ensino das danças tradicionais aos bailarinos
profissionais, os quais, por sua vez, dão as bases para as improvisações.
Na partitura trabalham-se as ideias de foto de família, museu da dança, dança tradicional e
desconstrução.
A foto de família resulta do meu contacto com os grupos de dança tradicional, que descobri serem
inter-geracionais, funcionando como uma família na qual há uma beleza afectiva gerada neste encontro.
O museu da dança tem que ver com aquilo que queremos guardar, com a memória — quais as
danças tradicionais mais importantes para os grupos e porquê. Os bailarinos contemporâneos trabalham
sobre as suas memórias da dança e os coreógrafos sobre os movimentos que mais os afectaram enquanto
pessoas e bailarinos. É a partir deste conceito que nascem as frases coreográficas a serem partilhadas,
aprendidas por todos e depois novamente desconstruídas.
A dança tradicional é performada neste espectáculo de forma pura — como os grupos as dançam,
com os trajes completos — e é desconstruída através de várias improvisações. Esta necessidade de se
mostrar a dança tradicional sem nenhuma alteração, surge para dar espaço àquilo que geralmente não
estaria num teatro, a ser visto por um público de dança contemporânea. Esta mistura de públicos e de
ideias é muito importante neste projecto.
A ideia de desconstrução é a base que estrutura e atravessa toda a peça: como podemos olhar para
as coisas de uma outra forma? Há um movimento realizado pela bailarina contemporânea, que fica de
cabeça para baixo e olha para o público, como se dissesse: “porque não olhar o mundo do avesso?”.
Os meus projectos artísticos aliam a formação à criação artística. Estes processos artísticos passam
pela ideia de uma democratização do corpo. Aqui o corpo está no centro do trabalho, um corpo que
poderá não ter uma formação técnica específica, mas que lida com os conhecimentos quotidianos, que faz
a apologia do indivíduo como tendo uma voz activa, podendo fazer dessa voz um instrumento criativo.
Procura-se nestes projectos que todos sejam criadores e intérpretes e, por isso, é tão importante que
se estabeleça um tempo longo de formação e criação. Um dramaturgo disse que a “dança é como
uma escultura no tempo”. Foi e continua a ser determinante que estes projectos tenham um carácter
contínuo, só assim é possível deixar raízes em cada uma das pessoas que participa e, depois, no
público. Para haver uma ruptura, uma transformação, para que o processo seja de todos, a duração
é um dos factores de maior importância. É também essencial que se dê atenção ao processo de
trabalho, que este seja revelado e não se coloque o enfoque no produto final, pois só assim se constrói
um ciclo que se completa — quando a energia dos que olham se une à energia dos que fazem.

Neste tipo de projectos, em que a formação se alia à criação, a pedagogia está ligada aos processos
criativos. São encontros intensos que questionam a relação entre arte e vida e que têm influenciado o
meu trabalho coreográfico no sentido deste poder reflectir o mundo.

Filipa Francisco com Rancho Folclórico da Casa de Viseu do Rio de Janeiro, Festival Panorama, Rio de Janeiro, Brasil, 2012.
Imagem de Andreia Salame

IC e LS — Parece estabelecer-se uma relação directa entre a aprendizagem, enquanto processo crítico, e a
herança cultural, através de uma reflexão prática acerca do que pode ou não constituir matéria produtiva.
Esta atitude crítica tende a gerar novos sentimentos de pertença e comunidade? Em que medida a dança
contemporânea agencia esta reflexão?
FC — A dança contemporânea é, para os grupos folclóricos, “um bicho de sete cabeças”. Pensam que os
espectáculos não são acessíveis e portanto quase ninguém dos grupos passou pela experiência de ser espectador
de dança contemporânea. Ao participarem nesta experiência, sendo co-criadores de um espectáculo que
mistura dança contemporânea e tradicional, sentem e compreendem fisicamente, que este mundo [a dança
contemporânea] é acessível e que leva a uma nova fruição da dança, do corpo e de estar uns com os outros.
Peço às pessoas que não só participem no espectáculo, mas que sejam os seus agentes criadores, que
aprendam através da improvisação a dar largas à sua imaginação e a sentirem uma liberdade física e
emocional. Revejo-me nas palavras de Lygia Clark:

“A impressão que eu tenho é que a gente vai fazer um grande retorno e voltar àquela época em que
a arte era uma coisa de vida tão anônima, que não havia o artista como nome, como mito. As pessoas
criariam naturalmente, quase como um ato de comer, de fazer amor, de viver, mas sem a preocupação
de ser artista. A meu ver todo o mundo tem, potencialmente, a capacidade de criar. Agora, se ela é
condicionada num meio que não favorece, ela acaba não criando. E o bloqueio, a sociedade de consumo,
o condicionamento atual, faz com que muita gente pegue essa sensibilidade e guarde para si mesma.” 4.
Tenho descoberto grandes talentos ao longo deste projecto.

Filipa Francisco com Grupo Folclórico «Os Camponeses» de Riachos, Festival Materiais Diversos, Teatro Virgínia, Torres Novas, 2011.
Imagem de Joana Patita.

Estabelecendo uma relação de proximidade com a população local, o projecto a Casa do Vapor impulsionou
uma reflexão partilhada acerca do património da Cova do Vapor, povoado da Margem Sul do Tejo, tornandose incubadora de projectos e pólo artístico-cultural, promotora de uma iniciativa de acção, mesmo após a sua
desconstrução.

IC e LS — Diana, antes de ser Casa do Vapor, já existia uma história de toda a madeira usada para a construir.
De que forma a Cova do Vapor se tornou o local ideal para esta nova construção?

4

Lygia Clark em O mundo de Lygia Clark, filme realizado por Eduardo Clark, PLUG Produções, 1973.

Diana Pereira — O início da Casa do Vapor deve-se sobretudo a pequenas casualidades da vida e a duas
ideias-chave: a de que tudo se transforma e a de que a vontade aliada à liberdade de fazer é motor dessa
transformação.
A primeira casualidade deu-se com um bom encontro: o de Alex Römer com Amália Buisson. O
Alex, arquitecto, membro do colectivo EXYZT 5 e mentor do Construct Lab 6 , tinha a consciência da
oportunidade de fazer um novo projecto com a madeira usada no workshop de construção colaborativa
integrado na programação do Laboratório de Curadoria 7. Por sua vez, a Amália, enquanto cenógrafa,
moveu-se pela vontade de aprofundar o seu conhecimento em carpintaria e pelo desafio lançado pelo
Alex para desenvolver o seu próprio projecto.
Coincidentemente, a família da Amália vive na Cova do Vapor, sítio que suscita há décadas o interesse
de arquitectos e estava ainda fresca na memória dos seus moradores a presença recente do grupo TISA (The
Informal School of Architecture). Comunidade piscatória e sítio de veraneio desde a sua origem, a Cova do
Vapor foi sendo construída pelos seus moradores, que se organizaram para gerir os seus espaços públicos e
infraestruturas. Aquilo que para estes homens é um modo de viver, a auto-construção, que continuamente
atrai arquitectos a visitar esta e outras localidades, encontra-se também na base do trabalho que o Alex
tem vindo a desenvolver e, sobretudo, a fomentar entre a sociedade civil, com estudantes e instituições,
como sendo não só um modo de criar, mas também um modo de pensar e de dar espaço a novas realidades.
A proximidade com a comunidade local e o que a partir daí se podia desenrolar, estava na base da Casa
do Vapor, representando o seu verdadeiro potencial. O grupo inicial organizou-se em torno da Amália,
em Lisboa (com Sofia Costa Pinto, Dolores Papa, Miguel Magalhães e eu — Diana Pereira) e do Alex,
em Berlim (com Eduardo Conceição, Liccia Soldavini e Samuel Boche). Havia uma ideia clara de que
era uma proposta em aberto e uma intuição imensa de como se poderia abrir caminho para o fazer.
E, a partir de então, a ideia tornou-se real. Para além dos apoios institucionais, como o da Trienal
de Arquitetura de Lisboa 2013 e o da Câmara Municipal de Almada, reuniu-se um largo grupo de
profissionais que quis participar na construção e programação da Casa do Vapor — laboratório vivo,
aberto à experimentação — a que se juntaram os moradores, que acarinharam este espaço como sendo
uma extensão das suas próprias casas.

5
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7

Exyzt é um colectivo de arquitectos fundado em 2003, que se constitui como plataforma de criação multidisciplinar. As suas intervenções
partem das especificidades de cada local e têm sempre um carácter temporário, sendo auto-construídas e habitadas pelo próprio colectivo
(www.exyzt.org).
Construct Lab define uma prática de construção colaborativa utilizada em projectos efémeros e permanentes. Neste processo propõese a aproximação entre a concepção e a construção numa estrutura horizontal de partilha de conhecimento e de trabalho, fundadas na
simplicidade técnica (www.constructlab.net).
O Laboratório de Curadoria, comissariado por Gabriela Vaz-Pinheiro e Lígia Afonso, integrou a programação de Guimarães — Capital
Europeia da Cultura 2012. Instalado na nave central da Fábrica Asa, em Covas, albergou workshops de construção colaborativa, projectos
editoriais, residências nacionais e internacionais, conversas, palestras e performances ao longo de um ano

Casa do Vapor, construção, 2013.

Casa do Vapor, pintura 2013.

IC e LS — A efemeridade intrínseca à proposta de construção da Casa do Vapor não pretende interferir de
forma permanente nos quotidianos, mas gerar novas dinâmicas que promovam uma reflexão séria, mesmo
que num curto espaço de tempo. Que repercussões se têm evidenciado desde a presença da Casa na Cova do
Vapor e a que transformações deu origem?
DP — Há várias dimensões em que são evidentes as repercussões da presença da Casa do Vapor:
tanto no envolvimento pessoal dos moradores, nas práticas de trabalho dos participantes, nas dinâmicas
institucionais, quanto em outros campos (sociais e associativos) que se fundem entre si.
Para se compreenderem um pouco as repercussões é pertinente resumir o que aconteceu ao
longo de 6 meses — entre Abril e Outubro de 2013. A Casa do Vapor foi incubadora de um total de
17 projectos (entre outros, a cozinha comunitária, a ciclo-oficina, a biblioteca, o projecto Memórias
Colectivas — uma recolha de fotografias antigas disponível em www.memoriascoletivas.pt); albergou
14 artistas em residência; teve uma programação em aberto de que constam 29 ateliers e 11 eventos,
terminando com um ciclo de conversas informais nas quais os moradores e convidados se juntavam
para debater. Uma dessas conversas foi acerca do património local com o arquitecto Manuel Graça Dias,
Lígia Afonso (Laboratório de Curadoria), Martinho Pita (TISA) e a conservadora de fotografia Joana
Silva que projectou as fotografias recolhidas para o projecto Memórias Colectivas. No fundo, para além
de espaço de trabalho, a Casa do Vapor foi também um espaço público de lazer, parque infantil e centro
comunitário.

Assinalamos as repercussões que normalmente se esquecem: as de dimensão humana sentidas nas
pequenas mudanças pessoais. As memórias de dois moradores são disso exemplo: a do Sr. Caldeira que
participou na dinamização de actividades, tanto na Casa do Vapor como no verão seguinte, na Biblioteca
do Vapor, que refere como através disso a sua relação de vizinhança melhorou; e a de António Graça,
pai do João Pedro, um menino que passava as tardes na Casa, que assinalou no crescimento do seu filho
uma abertura imensa para o desconhecido através do contacto com as pessoas que dinamizavam a Casa
do Vapor, vindas de diferentes países da Europa.
Da proposta inicial de um projecto efémero, entendido como princípio gerador de outros, foram
múltiplas as consequências. A formação da Associação Ensaios e Diálogos (EDA) — consequência directa
— reuniu e reúne parte da equipa de trabalho da Casa do Vapor dando continuidade a novos projectos em
2014, após a desmontagem da Casa: na localidade da Cova do Vapor, sedimentou-se o projecto piloto da
Biblioteca do Vapor, criada a partir do trabalho dos moradores, da EDA e da Associação de Moradores,
e que, importa frisar, integra a Rede de Bibliotecas de Almada. A equipa da Biblioteca foi convidada pela
Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria para montar uma segunda biblioteca na Trafaria.
Em ambas as bibliotecas trabalham Dolores Papa, coordenadora e produtora cultural e Sandra Garcia,
moradora que acompanhou todo o processo na Biblioteca do Vapor desde a catalogação dos livros.
As restantes madeiras foram doadas à Cozinha Comunitária das Terras da Costa de Caparica,
projecto do Atelier Mob ao qual se juntou o colectivo Warehouse, composto por jovens arquitectos que
começaram a trabalhar em carpintaria durante a construção da Casa do Vapor.
Em 2014 foi também realizada uma residência artística coordenada pela performer Loreto
Martínez Troncoso que começou pela pesquisa colaborativa do património sonoro e oral da região para
a concretização da Opereta A~Mar, um espectáculo musical apresentado no Presídio da Trafaria com
direcção musical de Pedro Rocha.
Enfim, a EDA continua a montar projectos e a alargar a sua rede de trabalho nesta região da
margem sul, mas é de salientar o legado directo na Cova do Vapor com a criação da Biblioteca do Vapor.
Apesar de a Cova do Vapor ter uma escala muito pequena (cerca de uma dezena de crianças e jovens, num
universo de uma centena de moradores permanentes), sabemos que a leitura é uma ferramenta de acesso
ao conhecimento e acreditamos que são estas pequenas coisas que geram as grandes transformações.

“O que queremos discutir é uma ciência da liberdade. Queremos partir cada vez mais da autodeterminação
da liberdade humana como ponto de partida criativo, ou seja artístico.” (Beuys,[1972] 2011:107)
Tomando como referência Gabinete para a democracia directa 8 e as reflexões de Joseph Beuys, Hélio Oiticica
e Ernesto de Sousa, enquadramos os projectos de que aqui nos ocupámos numa reflexão que coloca em relação
a prática artística e a sociedade, na medida em que se testam novos “espaços livres para a participação criativa”
(cf. Oiticica, 1986:76), que privilegiam o diálogo e o debate alargado a todos os campos da vida. Perece-nos
transversal uma vontade de fazer em conjunto, através de um processo criativo aberto e colaborativo que integra
diferentes formas de pensar e agir, instigando à mudança social em diferentes e múltiplos aspectos. Podemos
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dizer que a acção colectiva é tornada matéria de construção estética, numa motivação para “reconciliar a parte
e o todo, buscar a energia essencial de todas as acções (...)”, criando um “espaço utópico”, no qual tudo se
torna possível através do “trabalho prático, pela exaltação estética do conhecimento” (cf. Sousa, 1998: 30) 9.
Estão em causa as noções de criatividade humana, não como “monopólio dos artistas, mas num conceito
alargado” (Beuys,[1972] 2011:8), em que “cada homem é um artista”, pelo que “todos podem determinar o
conteúdo da vida numa esfera particular” 10. O diálogo e a reciprocidade levados a cabo ao longo da construção
destes projectos, tornam-se “definidor[es] da globalidade” já que apontam para “objectivos utópicos precisos”
(cf. Sousa,1998: 31), concentrando no indivíduo e na sua relação com os outros uma potência transformadora
e agregadora, em que cada contexto específico pode ser reconfigurado — “a revolução somos nós” (Beuys).
A postura crítica perante aspectos particulares da vida em sociedade, da cultura e do património que é
comum a cada uma destas propostas, de modos diversos, parece gerar um movimento de “desalienação do
indivíduo”, “tornando-o objectivo em seu comportamento ético-social” através do olhar para o comum que
encontra novas possibilidades de leitura e significação, em que tudo se torna matéria produtiva — “Museu é o
mundo; é a experiência cotidiana (...)”(Oiticica,1986:79). Neste espaço de liberdade para o questionamento e
procura, fundado na autodeterminação gerada pela criatividade, “encontramos o meio de produção que actua
na história e cria o futuro” (Beuys, [1972] 2011:107).
Na promoção de um acto criativo partilhado, as propostas artísticas aproximam-se de um entendimento
alargado do artista enquanto “operador estético” (Ernesto de Sousa) ou “motivador para a criação” (Hélio
Oiticica), agindo como instigadoras de um movimento de reflexão crítica, que toma a criação como
fenómeno primeiro na tomada de posição acerca do mundo, promovendo “novos rumos das sensibilidades
contemporâneas” (Oiticica, 1986: 55).
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Comentário
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A obra Manifesto #7 (Época de estranheza em frente ao mundo) (2012), da artista plástica Susana
Gaudêncio, uma metáfora evocativa da ideia do esquecimento, foi escolhida como mote para se discutir
sobre a Patrimonialização e Sustentabilidade do Património, neste Encontro. A partir desta figura simbólica,
desencadeou-se a reflexão sobre o património, a memória de uma sociedade através do desejo da preservação
de testemunhos da cultura material, de natureza histórico-artística. Também o domínio do património
imaterial esteve em discussão, os saberes intangíveis manifestos em costumes e tradições orais transmitidos
por uma comunidade (os rituais, as artes performáticas, as práticas sociais ou as habilidades artesanais)
ou revigorados a pretexto de novos olhares e projetos, uma área essencial para valorizar e demarcar a sua
diversidade.
Considerando a crescente importância atribuída ao património cultural no desenvolvimento do mundo
globalizado, em razão da identidade que representa e do valor económico intrínseco, sabiamente explorado,
a este conceito está cada vez mais associado o da sua sustentabilidade. O ser-se sustentável implica defender
e conservar um determinado bem ou manifestação, evitando comprometer o seu usufruto ou existência
pelas gerações futuras. A conjugação da ideia da sustentabilidade com a de património permite questionar a
exequibilidade da sua salvaguarda, o equilíbrio da sua gestão em relação ao valor da memória e da identidade
coletiva e social que representa. Esta salvaguarda e sensibilização tem vindo a ser matéria legislativa.
A reflexão a que se convidou no painel 7, em torno da Patrimonialização, Criatividade e Mudança
Social, permitiu confrontar o alargamento do campo do património e questionar o património imaterial
na contínua produção de conhecimento para a sua preservação. Em discussão estiveram o desenho — o
caso dos Urban Sketchers Portugal — praticado por um coletivo que regista o património urbano em diário
gráfico, convertido, por sua vez, em património a arquivar, e os projetos que enformaram o sub-painel
“Pensar o que não se perde — Práticas Artísticas e Patrimonialização”. Dentro desta moldura, abriu-se
um debate à volta de quatro projetos: a Casa do Vapor, projeto colaborativo site-specific, implementado
temporariamente no lugar da Cova do Vapor na Trafaria (Almada) por um grupo nómada e performativo
(Exyzt), tornando-o numa espécie de centro cultural; a Dois Dias Edições, uma jovem editora, autoidentificada
como dissidente, que atua na confluência da arte e da literatura, e que desenvolveu um projeto fracassado
de apoio à manutenção do funcionamento da Livraria Sá da Costa; a Viagem que a dança tradicional
da Palestina proporcionou, trazendo para a coreografia contemporânea em palco questões de género, de
identidade, de resistência ou de memória das populações, conciliando tradição com modernidade; o Soya
Kutu, ou histórias curtas resgatadas da tradição oral, um projeto efetuado em São Tomé e Príncipe à volta
das plantas medicinais que originou um novo olhar sobre a preservação do património natural e cultural
daquele território.
Projetos disciplinarmente distintos, apresentam, contudo, em comum o desejo de promover a cidadania e
a autonomia das populações com que interagiram, usando o património como instrumento de mudança social.
As questões que suscitam em torno da dimensão imaterial do património, e a recriação do seu conhecimento

através das ações implementadas, problematizam a manutenção da memória de um grupo por nela interferirem
e contribuem para o alargamento concetual que o termo tem vindo a manifestar. Afinal, “o que não se perde”
com estas ações é também a própria memória do experienciado.

Gestionar y socializar el patrimonio diocesano de
forma colaborativa en museos y archivos. Una propuesta
desde la Diócesis de Bilbao
ANABELLA BARROSO ARAHUETES, Directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia y del
Centro ICARO; Juan Manuel Gonzalez Cembellin, Director técnico do Museo de Arte Sacro (Espanha)

RESUMEN
El conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio histórico-cultural han sido los pilares básicos
de la política patrimonial de la Diócesis de Bilbao desde su creación en 1950. Así lo indican los distintos
organismos e instituciones culturales creados para estos fines. En esta comunicación queremos presentar
la política de difusión y, sobre todo, de socialización, del patrimonio artístico y documental, llevada a cabo
respectivamente desde el Museo Diocesano de Arte Sacro y el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia.
Además de la labor de conservación y de gestión del patrimonio, queremos insistir en los programas
de difusión y educativos de ambas instituciones, que permiten socializar a las nuevas generaciones un acervo
cultural de gran interés. Nuestra comunicación se centrará en los programas divulgativos y didácticos de cada
una de estas instituciones, con especial atención a las vías de colaboración entre ambas entidades.
PALABRAS CLAVE: Socialización, programa educativo, conservación, difusión, sensibilización.

MANAGE AND SOCIALIZE THE DIOCESAN HERITAGE IN MUSEUMS AND ARCHIVES
COLLABORATIVELY. A PROPOSAL FROM THE DIOCESE OF BILBAO*
ABSTRACT
Knowledge, preservation and diffusion of historical and cultural heritage have been the cornerstones of the
heritage policy of the Diocese of Bilbao since its founding in 1950. Several agencies and cultural institutions,
established for that purpose, indicate that. In this paper we want to introduce the diffusion policy, and most
specifically the socializing policy, of the artistic and documentary heritage, accomplished respectively by he
Diocesan Museum of Sacred Art and the Ecclesiastical History Archive of Biscay.
Besides the work of heritage conservation and management, we want to emphasize on spread-education
programs in both institutions, which allow socializing new generations a cultural heritage of great interest.
Our paper will focus on the spread-education programs of each of them, playing special attention to the ways
of collaboration between the two organizations.
KEYWORDS: Socialization, educational program, conservation, diffusion, sensitization.

1. INTRODUCCIÓN
El conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio histórico-cultural de carácter inmueble, mueble,
documental y bibliográfico han sido los pilares básicos de la política patrimonial de la diócesis de Bilbao
desde su creación en 1950 1. Así lo muestran distintos organismos e instituciones culturales creados para estos
fines: el área de Patrimonio Histórico-Cultural engloba la sección de Patrimonio Inmueble Artístico, el Museo
Diocesano de Arte Sacro, el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia, el Servicio Diocesano de Archivos, la
Biblioteca Diocesana y la Comisión de Armonios y Música Religioa, además del Centro ÍCARO (dependiente
del Archivo Histórico). Existe además un Consejo de Patrimonio que se reune periódicamente para coordinar
toda la labor diocesana relativa al patrimonio. Estas entidades, más allá de sus tareas específicas, han puesto
en marcha una serie de proyectos conjuntos destinados a la difusión y socialización del patrimonio artístico y
documental. En esta comunicación nos vamos a centrar en los proyectos del Museo Diocesano de Arte Sacro y
del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia, como muestra de una propuesta colaborativa de gestión integral
para la preservación y difusión del patrimonio.

2. ACTIVIDADES DEL MUSEO Y DEL ARCHIVO
2.1. El Museo Diocesano de Arte Sacro (MDAS)
Fundado en 1961, su objetivo fundamental es la conservación, estudio y difusión del patrimonio mueble
diocesano. En él se exhibe una selección de obras de arte cristiano procedentes de los más de 1.000 templos
— iglesias, ermitas, monasterios— de la Diócesis de Bilbao. Con cerca de 500 piezas expuestas y otras 2.500
en sus depósitos, nos permite hacer un recorrido por el arte vizcaíno desde el románico hasta las formas más
actuales.
El MDAS también gestiona y supervisa las actuaciones sobre el patrimonio mueble de la Diócesis:
restauraciones de retablos, cambios de ubicación de las obras de arte, etc. No nos detendremos ahora en este
aspecto, pero sí indicaremos que ocupa más del 50% de nuestro tiempo de actividad.
La difusión es, como acabamos de apuntar, uno de los pilares de la actividad del MDAS. Se trata
de socializar, de hacer partícipe a la ciudadanía de ese patrimonio. Pero no sólo mostrarlo, exponerlo, e
integrarlo así en los circuitos de nuestra actual cultura del ocio. Se pretende transmitir todos los valores que
ese patrimonio conlleva.
En nuestro caso concreto partimos de una colección integrada por obras vizcaínas o elaboradas para ser
ubicadas en templos vizcaínos. Es, por tanto, un patrimonio que forma parte consustancial de nuestras raíces,
de nuestra memoria, de nuestro acervo cultural.
En el mismo sentido, es evidente que ese patrimonio histórico-artístico no es un compartimento estanco,
separado e independiente de otros aspectos de nuestra vida — actual o pasada —. El MDAS es un museo de
“historia del arte”, pero las obras de arte, mucho más allá de su estricto valor artístico, son testigos de nuestra
historia, y como tales nos pueden contar muchas cosas... si sabemos preguntarles. Así, con ellas tratamos de
1
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rastrear aspectos de la economía, la sociedad, la mentalidad... no sólo de tiempos pasados, sino también del
presente (la propia valoración que hoy hacemos de esas obras no deja de ser un reflajo de una determinada
manera de mirar nuestra historia, o de unos determinados criterios sobre lo que es o no es el arte).
En consecuencia las actividades de difusión del MDAS siempre han tratado de mostrar esa interacción
de las obras expuestas.
Con todo ello se pretende sensibilizar a la población sobre este patrimonio. Podríamos hablar de “crear
un estado de opinión” que valoré las obras, que las considere de interés tanto en sí mismas como por todo lo
que nos transmiten. Y que, por tanto, favorezca su conservación.
El público adulto es muy importante en toda esta labor de divulgación. Pero si hay un público
particularmente sensible es el infantil-juvenil. En un momento de globalización y de pérdida de contacto directo
con las raíces ponemos especial énfasis en destacar esas conexiones entre patrimonio, pasado y presente.
El primer eslabón de la cadena de actividades de difusión es la propia página web del MDAS www.eleizmuseoa.
com (actualmente en proceso de remodelación). Evidentemente, se trata de un recurso informativo de carácter
general, pero a través de ella puede accederse a una selección de las obras expuestas, además de a todas las
actividades en curso. Ésta es una primera aproximación a nuestros fondos, si bien con una perspectiva más
bien “clásica” de lo que es un “museo de arte”.
Desde la página, además, se puede enlazar con el catálogo en red EMSIME, una amplia base de datos
sustentada desde el Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco que incluye a día de hoy los fondos
de 23 museos de la Comunidad Autónoma Vasca, número que se va aumentando progresivamente con la
inclusión de nuevos museos de todo tipo. Es, por tanto, una gran base que permite el acceso a una parte
importante y variada de nuestro patrimonio. En el caso concreto del MDAS en EMSIME puede consultarse
la totalidad de los fondos expuestos, a los que se irán añadiendo las entradas correspondientes a las piezas
ubicadas en los depósitos.
Además, el MDAS ha organizado exposiciones temporales, tanto en la propia sede del Museo como en
otros lugares externos (parroquias, casas de cultura, centros municipales...) relacionados con las temáticas
tratadas. Así, la difusión se ha desplazado a los lugares concretos en los que el patrimonio es o ha sido
protagonista, acercándonos a un público que en muchos casos no hubiera acudido al MDAS. Hemos tratado
de llevar nuestra “lectura” del patrimonio a las personas más cercanas a él. Y la respuesta habitual ha sido la
sorpresa: no sabían, no imaginaban, no sospechaban que aquello que habían tenido siempre delante tuviera
esa importancia, ese interés...
Las visitas guiadas, tanto del propio Museo como de elementos o conjunto monumentales (Casco Viejo
bilbaíno, catedral, iglesias concretas...) provocan las mismas reacciones de sorpresa ante una perspectiva del
patrimonio que para la mayor parte del público resulta nueva.
Quizás la actividad de divulgación “estrella” sean los talleres didácticos. El MDAS cuenta con una batería
de 24 talleres centrados en su propia colección, además de otros relativos a otros elementos patrimoniales
(catedral, iglesia de Lekeitio...).
Su objetivo fundamental es acercar el Museo a un público muy determinado, como es el infantil-juvenil.
En el caso de las/los más pequeñas/pequeños, se familiarizan con un espacio al que frecuentemente no han
accedido con anterioridad, y su primer contacto es lúdico y, por ello, positivo. En el caso de las/los más
mayores la cuestión es más compleja: habitualmente acuden al Museo con el prejuicio de que se trata de un

lugar aburrido. Por tanto, tratamos de hacerles ver que estas instituciones pueden convertirse también en un
sitio entretenido, activo, divertido.
Obviamente, y dadas las características de nuestra colección, estos talleres dan a conocer a ese público
unos conceptos básicos de historia del arte: el arte evoluciona con el paso del tiempo, el arte no tiene por qué
ser una representación fiel de la realidad, ningún estilo es mejor o peor que los otros... Pero, como venimos
indicando, también se transmite la idea de que el arte es la expresión material de la sociedad y la mentalidad
de una época, y no algo abstracto que sigue una evolución propia.
En última instancia, todo esto pretende facilitar a este público infantil-juvenil un acercamiento sencillo
y agradable a nuestro patrimonio, favoreciendo su comprensión y disfrute.
El MDAS desarrolla otras actividades más puntuales, como conferencias o cursos. Y participa en otras
de carácter más global, propuestas que incluyen a varias entidades a veces muy diferentes (Noche Blanca,
Jornadas Europeas de Patrimonio), entidades fundamentamente — pero no exclusivamente — diocesanas.
Son colaboraciones destinadas a interactuar sobre el patrimonio desde diferentes puntos de partida. A algunas
de ellas nos referiremos más adelante.

2.2 Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB-BEHA)
Desde el año 1997, el AHEB-BEHA, que había surgido en 1976 como un archivo de concentración de fondos
parroquiales de la diócesis de Bilbao, se convirtió en la pieza fundamental del Sistema Archivístico Diocesano,
impulsado y coordinado por el Servicio Diocesano de Archivos. El archivo custodia y difunde un amplio
patrimonio generado y conservado en todo tipo de soporte que abarca un arco cronológico desde el siglo
XII a la actualidad. Como pieza fundamental del sistema archivístico diocesano, el AHEB-BEHA tuvo que
adaptarse a su nueva función y comenzó a renovar sus planteamientos. La apuesta por la normalización
descriptiva y por la automatización de los instrumentos de descripción fueron los objetivos fundamentales a
partir de 1998, siempre con vistas a difundir el amplio patrimonio documental a toda la sociedad.
En el año 2000, tras diversas conversaciones con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, llegó la
posibilidad de comenzar un proyecto de digitalización de las series sacramentales de los fondos parroquiales 2.
Esto trajo consigo un cambio cualitativo muy importante en el Archivo, ya que desde el principio lo planteamos
como la creación del servicio digital del archivo. No está de más recordar lo obvio, la digitalización trae consigo,
además de la reproducción en otros soportes, una redefinición de todos los servicios y políticas del archivo,
afectando notablemente a su política de difusión y dando un alto valor añadido a la documentación custodiada.
Nuestra intención era promover el acceso universal a un tipo de documentos de archivo de interés
también universal y alto contenido social. La puesta en marcha de la página web y sobre todo el sistema on line
de consulta de catálogo y registros sacramentales, nos han dado la razón, porque ha supuesto la ampliación y
variación del tipo de usuarios tanto por su procedencia geográfica, edad, formación y mayor o menor destreza
en el uso de la informática.
Desde mayo de 2004, la página web del archivo, www.aheb-beha.org, permite, como ya hemos señalado,
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Este proyecto se encuadra en la firma del Convenio del Gobierno Vasco con las diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria para la
digitalización de sus archivos diocesanos. Fue firmado en 2000 y renovado los ejercicios 2002 y 2003. En diciembre de 2004, se procedió a
la firma de un nuevo Convenio plurianual (de 2004 a 2008) entre el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y las diócesis de Bilbao,
San Sebastián y Vitoria para la indización y difusión por internet de los registros sacramentales de los tres Archivos Históricos Diocesanos.

la consulta en línea del catálogo general del archivo, así como los catálogos de los fondos parroquiale en
pdf y de más dos millones de registros sacramentales anteriores a 1900 inclusive. Ofrecemos, también, la
posibilidad de solicitar servicios de reprografía (fotocopias de microfilm, certificados, transcripciones literales,
reproducciones digitales, etc.) y sólo en este caso deberá darse de alta como usuario, con la única condición,
si se realiza el alta a través de internet, de disponer de correo electrónico para realizar por este medio todas
las comunicaciones de una forma casi automática.
Gracias a la web se cumple el tópico de que el archivo está accesible 365 días al año, 7 días a la semana,
24 horas al día. La página web multiplicó las posibilidades de difusión de los fondos y actividades del AHEBBEHA, ampliando el radio geográfico y lingüístico (euskera, castellano e inglés) de sus usuarios. Esto se ha
traducido en un incremento exponencial del número de consultas al archivo y de peticiones de solicitud de
reprografía. Y también aumentó el número de usuarios presenciales, porque la web actúa como un poderoso
altavoz que da a conocer el Archivo en lugares y colectivos para los que el Archivo y su documentación eran
totalmente desconocidos. Es importante también insistir en que la puesta en marcha del SIGA-AKIS no
supuso un descenso inmediato de las visitas y solicitudes de usuarios presenciales. La consulta en línea no
reduce el número de usuarios presenciales, pero su comportamiento se asimila al del usuario virtual. Vienen
menos veces al archivo, porque localizan la documentación en menos tiempo y muchos de ellos han realizado
las búsquedas on line desde sus domicilios o lugares de trabajo y ya vienen al Archivo para consultar los
documentos “a tiro fijo”.
Al igual que en la web, en la sala los usuarios requieren un sistema ágil y a “golpe de click”, con búsquedas
sencillas y sobre todo rápidas. La mayoría de los usuarios no desea hacer una ardua investigación cada vez que
necesita información del archivo, sino que desea obtener resultados rápidos y si el sistema no se lo proporciona
directamente, lo pide por mail, por teléfono o por los formularios normalizados que ponemos a su disposición.
Todo esto ha llevado a plantear en el archivo la oferta de servicios con valor añadido, según las tarifas vigentes,
que se han concretado en la creación del SIA (Servicio de Información del Archivo) para atender a las cada
vez más numerosas demandas de información y consultas y también en la puesta en marcha del Servicio de
Reproducción Documental (SRD) para atender a las peticiones de reprografía, mayoritariamente en soporte
digital, optando en breve por la firma digital.
En el año 2008, comenzamos a diseñar y poner en marcha el proyecto del Centro ICARO. Centro de
Conocimiento Avanzado de la Historia, con una subvención del Plan Avanza Contenidos en su convocatoria
de 2008. La palabra ICARO hace referencia a Investigación, Conocimiento, Archivo, Red, Organización. El
Centro quiere ser un Centro Avanzado y Organizado de conocimiento e investigación para la difusión de la
riqueza documental de la diócesis de Bilbao. No sólo se ocupa de la documentación ya depositada y de valor
histórico, sino que recoge y da las normativas para la creación, gestión y conservación de la documentación
actualmente generada en los organismos diocesanos. Su labor no sólo consiste en custodiar la memoria
documental y audiovisiual, sino también pretende generarla y crear la concienciación para que la documentación
actual sea la memoria del futuro. El objetivo fundamental del Centro Icaro es renovar las tareas y funciones
del Archivo, potenciando su labor de difusión mediante la creación de una red avanzada de conocimiento, en
el que intentará integrar a otras entidades (Universidades, archivos, centros de documentación, etc.). Supone
un paso más en la difusión interactiva y en la sensibilización por la importancia de los documentos — pasados
y presentes — para la generación de la memoria del futuro.
El Centro ICARO tiene por objeto principal aumentar la accesibilidad a los fondos de archivo depositados

en AHEB-BEHA — como custodio del Patrimonio Documental perteneciente a la diócesis de Bilbao. Pretende
ser un centro de excelencia, que facilite la comprensión de la función que los archivos en general y el nuestro
en particular tienen para la sociedad y la ciudadanía, como fuente primaria de conocimiento del legado
histórico y prueba de hechos y actuaciones.
En este Centro se pretende hacer evidente de qué manera las principales funciones de los archivos,
esto es, recoger, preservar y difundir, son esenciales para construir la actual sociedad del conocimiento,
adaptándose a las necesidades consultivas de la ciudadanía, sirviendo como testigos del paso de la historia y
de sus avatares, y facilitando tareas administrativas fundamentales para probar actos y asegurar libertades y
derechos a las personas.
Tratamos de convertir en información útil y, sobre todo, accesible física o virtualmente, y a todo tipo
de usuario, el conocimiento acumulado durante siglos en los documentos que se conservan en el Archivo.
La necesidad de sensibilizar sobre la importancia de los documentos actuales para preservar la memoria
actual para el futuro nos ha impulsado a crear el Programa Educativo, con el que queremos dar a conocer a
estudiantes de todos los niveles educativos la importancia de la memoria individual y colectiva para valorar el
pasado, incidir en el presente y asegurar el futuro de la sociedad.
Este Centro quiere contribuir al desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y de la Sociedad de la
Información mediante la introducción de las TIC en todos los procesos de comunicación, creación y aprendizaje
implicados en el desarrollo y la creación del Centro. Pretende también contribuir a la difusión e implantación
de las TIC en general y del software libre 3 en particular, dentro del contexto general de la Sociedad de la
Información.
Las líneas de actuación principales son la creación del Centro de Interpretación de Archivos, el fomento
del conocimiento e investigación de la historia en el propio archivo y a través de la página web, la participación
interactiva depositando fotografías y documentos y haciendo comentarios útiles para otros usuarios, las
conferencias y seminarios y el programa educativo.
Durante los cuatro años que lleva funcionando, hemos desarrollado las líneas principales de actuación,
posibilitando la digitalización de documentos y su difusión en la sala de investigación y en la web (por ejemplo
la colección de pergaminos). La página web www.centroicaro.net actúa como espacio virtual avanzado en
el que existen imágenes, vídeos, registros sonoros y exposiciones virtuales interactivas. El usuario puede
participar dejando sus comentarios y escribiendo en el Panel de la Memoria y también pueden depositar
sus propias fotografías y documentos. Este es un primer paso del intento de crear una comunidad virtual
de usuarios que pueden acceder a los documentos y también depositar documentación (fotografías, textos,
testimonios orales, etc.) convirtiéndose así en agentes generadores de memoria, que ayuden a crear, recuperar
y rescatar documentos y testimonios.
En su línea de ser útil a la sociedad, el Centro ofrece información sobre el valor administrativo y legal de
los documentos depositados en el AHEB-BEHA, al margen de su indudable valor pastoral e histórico. Parte
de la información recopilada en los documentos del archivo y especialmente en los registros sacramentales,
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Este proyecto, al igual que el de gestión del propio AHEB-BEHA está desarrollado utilizando herramientas de software libre y código
abierto (Open Source), y está implementado sobre una plataforma GNU/Linux, con un servidor web Apache que nos ofrece un alto grado
de seguridad y disponibilidad, bases de datos MySQL y lenguaje de programación PHP, pudiendo clasificarlo dentro de lo que comúnmente
se conoce como software LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP). Al igual que en el caso del Sistema de Gsstión de Archivos (SIGA-AKIS)
todo lo relacionado con Icaro está desarrollado por un equipo multidisciplinar formado por el personal técnico del Archivo y personal
técnico de ST3 Elkartea.

proporcionan datos de interés para la realización de trámites referentes a nacionalidad, herencias, justificación
de propiedades, límites, cambio de apellidos, etc
Hemos organizado varios ciclos de conferencias y seminarios y talleres de formación de usuarios para
enseñar a manejar las bases de datos y optimizar el tiempo de búsqueda en el Archivo. Las visitas al Centro
de Interpretación han tenido una gran acogida entre un público de mediana edad que lo ha visitado en grupo.
Pero sobre todo, lo que más vida ha dado al Archivo y al Centro ICARO han sido las visitas de centros
educativos, los talleres infantiles y las visitas de casi 2500 niños y niñas que, en distintos marcos educativos
y de ocio cultural, han disfrutado viendo y tocando un pergamino, investigando en el archivo y conociendo
nuestras actividades en el depósito y en la exposición. Con los talleres, han escrito con tinta en un pergamino
y han llenado de luz y color nuestras salas, gracias a las vidrieras que hicieron con papel de colores.
El éxito de estas experiencias nos hace ver que nuestra labor de conservación y difusión y, sobre todo,
de sensibilización es algo importante, porque la mayoría de nuestro público infantil, exigente donde los haya
insistía en que quería volver. Sin duda, estos comentarios son una inyección de ánimo y ayudan seguir en
el empeño. Por ello, hemos puesto en marcha un programa de talleres infantiles, de visitas y actividades en
familia. También estamos aprovechando las sinergias de las distintas actividades ofrecidas en el edificio del
Seminario, lleno de historia y futuro, para realizar una oferta conjunta de educación en valores. Seguimos
contactando con las universidades, aulas de cultura, ayuntamientos, centros educativos y también con entidades
diocesanas, porque estamos plenamente convencidas de la potencialidad del Archivo y del Centro ICARO
como recurso educativo.
El programa educativo se desarrolla en distintos espacios: el virtual a través de la página web con
juegos interactivos y el presencial a través de las visitas al centro de interpretación de archivos, destinadas
a público de todas las edades. El programa Del Archivo a las aulas y viceversa, ofrece unidades didácticas
que puedan utilizar a los centros educativos y que estarán disponibles on line para que puedan ser utilizadas
en la enseñanza reglada, según los diferentes niveles educativos, potenciando las competencias básicas de
convivencia cívica mediante la conservación y respeto a la memoria individual y colectiva, con especial
atención y fomento de las competencias digitales. Nos interesa especialmente el aspecto de interactuación
con el alumnado y que incluso puedan, sobre todo, en los grupos de mayor edad convertirse en agentes
generadores de memoria. Las unidades digitales tienen como hilo conductor las funciones de los archivos
en la sociedad y en las organizaciones y la evolución de los soportes documentales desde la arcilla hasta los
documentos electrónicos.
En este sentido podemos destacar el proyecto desarrollado en el 2012 con el título Recuperar memoria,
fomentar la convivencia, vivir en paz, dentro de las actividades programadas y subvencionadas por Fundación
2012 Fundazioa. Ha consistido en un trabajo con fuentes orales, llevado a cabo en el Centro de Formación de
Somorrostro (con alumnado de la ESO), que ha dado lugar a la creación de un audiovisual con los testimonios
recogidos y a una exposición virtual con las fotografías y objetos que han recopilado los propios alumnos a
través de las entrevistas a sus familias.
La visita al Archivo contempla el acceso a la sala de investigación, a un depósito, a la sala donde está
el Servicio de Reproducción Documental (para ver cómo se digitaliza desde el original y desde el microfilm
diversos documentos en distintos soportes) y al Centro de Interpretación, cuyos principales objetivos son dar
a conocer las funciones del Archivo y las amplias perspectivas de investigación sobre la historia de Bizkaia
que ofrecen los documentos depositados en el Archivo. Según la edad de los visitantes, podrán, además, ver

originales y realizar una pequeña investigación in situ. Nos interesa explicar por qué en la cultura actual en
que todo vale apenas tres minutos, nuestro trabajo consiste en conservar documentos antiguos que reflejan la
memoria de la sociedad y además queremos sensibilizar sobre la importancia de los documentos actuales —
mayoritariamente electrónicos — como memoria del futuro. Queremos dar a conocer las funciones propias
del Archivo, de recoger y conservar la memoria documental de la diócesis de Bilbao. La creación del Centro
ICARO ha supuesto un paso más en la difusión de esa memoria al público en general. Y sobre todo la difusión
para sensibilizar a todos y todas sobre la importancia de la conservación de esa memoria para las generaciones
venideras. ICARO es, ante todo, una plataforma de difusión y sensibilización.

3. VÍAS DE COLABORACIÓN ENTRE AMBOS: INICIATIVAS CONJUNTAS PARA
GESTIONAR Y SOCIALIZAR DE FORMA COLABORATIVA
Además de la obvia labor de conservación y de gestión del patrimonio, queremos insistir en los programas
de difusión y educativos de ambas instituciones, que permiten socializar a las nuevas generaciones un acervo
cultural de gran interés. Hemos apuntado algunas actividades realizadas de forma individual por cada una de
ellas. Ahora plantearemos las desarrolladas de forma conjunta.
En primer lugar queremos destacar una iniciativa que va más allá de la mera difusión de nuestras respectivas
“porciones” de patrimonio. Se trata de la colaboración del Archivo y el Museo con la Escuela de Magisterio
Begoñako Andra Mari en la asignatura Laboratorio de métodos activos para el aprendizaje interdisciplinar de
las ciencias (incluida en la Mención de Profundización Curricular de Educación Primaria).
El alumnado de 3º de Magisterio de la citada Mención, futuras/futuros enseñantes de primaria, ha de
enfrentarse a la preparación de diversas unidades didácticas utilizando como recursos didácticos Archivo
y Museo. Pero los temas no son de historia o de historia del arte: se trata de la metalurgia, los ecosistemas,
el cuerpo humano, luz y color, los valores... Es decir, contenidos que a primera vista no parecen encontrar
un referente adecuado en nuestras instituciones. Pretendemos aportar una visión distinta y ofrecer otras
alternativas a la utilización que habitualmente se hace de ellas. Queremos que los archivos y museos puedan
ser recursos didácticos con múltiples posibilidades educativas, tanto por sus técnicas específicas de trabajo
como por los contenidos teóricos y prácticos que nos pueden aportar. Nuestro objetivo es convertir estas
entidades en aulas de trabajo habituales, como lo son un laboratorio escolar o un aula multiusos. Queremos
desarrollar las posibilidades de conexión con nuestro pasado y nuestra historia para conectar a su vez la
ciencia a la vida. En definitiva, entendemos que el objeto de aprendizaje en este caso son las ciencias, tanto
sociales como naturales, así como el conjunto de relaciones que se establecen entre ellas y que confiere a todo
un acercamiento más real a nuestras vidas.
Museo y Archivo se convierten en un lugar de encuentro y aprendizaje, equiparable al tradicional
laboratorio, que permite construir nuevos conceptos y generar perspectivas desacostumbradas desde puntos
de vista diversos (arte, psicopedagogía, didáctica, filosofía, historia, archivos). Se trata de generar redes de
conocimiento y romper las dinámicas y estrategias aisladas que a veces tienden a desplegar las organizaciones.
Y en todo ello es fundamental el uso de las Tic’s y los trabajos por proyectos.
Hasta este cuarto año de desarrollo han pasado por esta asignatura más de un centenar de alummas y
alumnos. Esto hace de él un proyecto estratégico: no se trata de transmitir nuestro mensaje de sensibiliación

y socialización al público en general, sino a aquellas/aquellos sobre quienes va a recaer la labor de educar —
y por tanto de transmitir no sólo conocimientos, sino también criterios e incluso actitudes— a las futuras
generaciones. Es una actividad de siembra. 4
En lo que se refiere a las iniciativas de difusión propiamente dichas, en una primera etapa de su funcionamiento
el AHEB y el MDAS pusieron en marcha cada uno sus propios programas. Pero casi inmediatamente
comprobaron que en buena parte eran paralelos. Así pues, se plantearon su transformación en actividades
comunes, que bajo un título unitario se desarrollasen de forma complementaria en sus respectivas sedes. Esto
da un mayor “calado” a las propuestas, al transmitir un mismo mensaje desde dos “paquetes” patrimoniales
diferentes, reforzando el propio concepto del patrimonio como un todo homogéneo e interrrelacionado, y no
como conjuntos independientes de documentos por un lado y de obras de arte por otro.
Por otra parte, esta unificación aumenta notablemente el alcance de las actividades, ya que se suman las
“clientelas” de ambas entidades.
Una de las primeras propuestas unificadas fue la visita guiada ¿Y esto para qué sirve? Las/los visitantes
se enfrentan a preguntas cómo: ¿para qué sirve guardar estos papeles viejos?, ¿y estas esculturas un poco
rotas y esas pinturas despintadas? A través de la visita, mediante ejemplos concretos, se les va haciendo ver
qué cosas nos pueden contar esos papeles y esas esculturas, cómo nos pueden explicar lo que pasaba y lo que
pensaban las gentes de otros tiempos, y por tanto por qué nos interesa conservarlas.
Esta actividad se desarrolla en dos modalidades, para adultas/adultos y para niñas/niños de 8 a 12 años.
En este último caso las/los participantes acaban haciendo un taller didáctico en el que buscan determinadas
informaciones en la documentación (como la fecha de nacimiento de un famoso futbolista...) o en una obra de
arte (cómo iba vestida la gente en el siglo XVIII...).
Del mismo modo se unificaron las visitas que en los dos centros se desarrollaban en torno a las labores
de restauración. El resultado es ¿Cómo se restaura aquí?, una doble visita que explica los criterios y las
técnicas de restauración en uno y otro lugar.
Esta actividad también cuenta con un taller destinado al público más joven: Restaura un libro/Restaura
un cuadro. Las/los participantes se convierten en restauradoras/restauradores y, guiados por el personal de
Archivo y Museo, han de trabajar cuidadosamente sobre algunos papeles y pinturas “antiguas”.
Tras el buen funcionamiento de esas primeras confluencias se han desarrollado actividades conjuntas
desde su arranque. Lo que inicialmente fue una coincidencia se convirtió en un proyecto común.
En este sentido las primeras propuestas estuvieron vinculadas a las Jornadas Europeas de Patrimonio,
una iniciativa del Consejo de Europa que en el caso concreto de Bizkaia llenan el mes de octubre con un denso
programa de actividades.
En 2011 el lema de las JEP fue Luces y progreso. Bizkaia en tiempos de la Ilustración. En nuestro caso la
actividad conjunta fue Un poco de orden: en el Archivo se pudo ver cómo la Ilustración supuso el nacimiento
de los archivos tal y como hoy los concebimos, y en el Museo cómo el exuberante y arrebatado rococó dio paso
a un neoclasicismo cada vez más equilibrado y sosegado. En ambos casos, a priori muy distintos, se impuso
el orden y la razón.
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Puede verse una explicación de este proyecto en https://www.youtube.com/watch?v=mAYLU-RxYU4 [consulta 5-11-2014] y https://www.
youtube.com/watch?v=mlnaaBePcEU [consulta 5-11-2014]

En 2012 el tema fue La Bizkaia del 1500. En esta ocasión Ampliamos, amueblamos, anotamos explicó,
a través de edificios, obras y documentos de la época, cómo la expansión económica y demográfica motivó la
reconstrucción de templos y su amueblamiento y el inicio de nuestros archivos parroquiales. En esta ocasión
las visitas a las sedes de ambas entidades se vieron ampliadas con otras a diversas iglesias.
En 2013, Patrimonio intervenido, patrimonio vivo nos dió pie para volver sobre el tema de la restauración.
Pero en este caso no nos centramos en nuestras colecciones de documentos y obras de arte, sino que el
tema fueron nuestras sedes, edificios que nacieron con otras finalidades muy diferentes (un seminario y un
convento) y que tras muchos avatares se han convertido en Edificios intervenido, edificios para intervenir, tal
y como titulamos nuestra participación.
Saliéndonos ya de las JEP, se han puesto en marcha nuevas visitas y talleres. Entre las primeras está
La obra y sus papeles. Se trata de una visita en dos partes. Primero en el Museo se analizan algunas obras.
Después en el Archivo se repasa la documentación relacionada con ellas: contratos, condiciones, limitaciones
impuestas por el visitador, cartas de pago, cuentas de la parroquia, pleitos... Entre una y otra sede se recrea
el mundo del mercado del arte: artistas, aprendices, encargantes, mecenas, mayordomos de fábrica, fieles...
También Los oficios del convento, visita en la que aprovechando la sede del Museo, antiguo convento
dominico, se muestran las diferentes tareas desarrolladas en estas instituciones, y en el Archivo se ve cómo se
organizaban y administraban todas ellas a través de la documentación conventual allí conservada.
Entre los talleres destinados a un público infantil o juvenil el más demandado es Luz y color: las vidrieras.
En él ven vidrieras de varios tipos y estilos y documentos relativos a ellas y a su aspectos técnicos. Después han
de construir, con celofanes y “bastidores” de cartón, sus propias vidrieras (el taller se inicia indistintamente
en uno u otro lugar).
Otra actividad, aunque con una perspectiva más amplia que el Archivo y el Museo, es la que se está
preparando actualmente con la vista puesta en el próximo Día Mundial de la Comunicación Social (10 de
mayo). Se trata en concreto de una jornada sobre Nuevas formas de comunicación en el siglo XXI. ¿Cómo
comunicar la cultura en la sociedad actual?, en la que además de estas dos instituciones participarán otras del
ámbito de la cultura dentro de la Diócesis de Bilbao, con la intención de reflexionar y mostrar cómo podemos
comunicar y difundir nuestro patrimonio y cultura con las exigencias y formatos del siglo XXI.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN
En definitiva, lo que pretendemos es mostrar que el patrimonio es algo que forma parte de nuestras vidas,
pasadas y futuras. Que el público se enamore del patrimonio, que lo disfrute, que aprenda de él, que lo considere
parte de su vida y de sus raíces. Y como resultado de todo ello, que la conservación de ese patrimonio sea una
de sus prioridades.
Desde el MDAS y el AHEB-BEHA estamos convencidos de que en el siglo XXI no se puede realizar esta
labor sin hacerlo de forma colaborativa y sin implicar a la ciudadanía, especialmente a las generaciones más
jóvenes. La labor fundamental de archivos y museos es mostrar el patrimonio, pero sobre todo contextualizarlo,
explicarlo, dándole así el valor añadido de entender nuestro presente. Y sobre todo es muy necesaria la labor
de sensibilización sobre la importancia de la conservación de lo que se genera en la actualidad para ser soporte
de la memoria del futuro.
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Viajar com Branquinho da Fonseca: a obra literária e
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RESUMO
A presente comunicação pretende sensibilizar, mediante um estudo de caso, para a importância que o
património literário e fotográfico de um autor detém na valorização de uma localidade.
A vida e a obra de Branquinho da Fonseca (1905-1974), licenciado em Direito, escritor e presencista,
ficaram marcadas pelos locais onde viveu. Marvão, onde esteve entre abril de 1935 e dezembro de 1936, como
Conservador do Registo Civil, serviu de espaço de inspiração para um conjunto de fotografias e de um conto:
‘O Conspirador’, inserido na coletânea Caminhos Magnéticos, publicada em 1938. A sua leitura permitiu a
criação de um itinerário. Seguindo a orientação com que o escritor norteou toda a sua vida, não se pretende
‘cristalizar’ o passado visto que “o que é preciso é que a literatura se entregue à vida” (Fonseca, 1973, p.342)
e, por isso, a obra literária e os espaços que a habitam são reinterpretados através do olhar fotográfico e atual
do seu neto, Luís Branquinho da Fonseca Soares de Oliveira.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Património; Identidade cultural; Branquinho da Fonseca; Marvão.

TRAVELLING WITH BRANQUINHO DA FONSECA: THE LITERARY AND PHOTOGRAPHIC
WORK AS HERITAGE RESOURCE PROMOTING THE VALORISATION OF A PLACE
ABSTRACT
This essay is intended to sensitize, through a case study, the importance that the literary and photographic
heritage of an author has in the appreciation of a local town.
The life and work of Branquinho da Fonseca (1905-1974), graduated in Law, writer and “presencista”,
were marked by the several places where he lived. Marvão, where he lived between April 1935 and December
1936, as custodian of the Civil Registration, served as space of inspiration for a block of photographs and a
novel: ‘O Conspirador’, placed in the selection Caminhos Magnéticos, published in 1938. His reading allowed
the designing of an itinerary. Following the orientation which guided the whole life of the writer, we don’t
intend to ‘crystallize’ the past, because “what is needed is that literature delivers itself to life” — “o que é
preciso é que a literatura se entregue à vida” (Fonseca, 1973, p.342) and for that, the literary work and the
places that it inhabit should be reinterpreted through the actual and photographic eye of his grand son, Luís
Branquinho da Fonseca Soares de Oliveira.
KEYWORDS: Culture; Heritage, cultural identity; Branquinho da Fonseca; Marvão.

INTRODUÇÃO
“[…] impressionou-me agradavelmente encontrar Marvão a percorrer o país dentro d’um livro de
belos contos.” (Palha, 1938)
“conservar, em matéria de desenvolvimento, não é matar o património, esterilizando-o, […]. É ajudar
a tornar vivo o património no seio da própria comunidade a que pertence.” (Varine, 2012, p. 120)
O reconhecimento do papel da literatura na diversificação de recursos, promoção, valorização e dinamização
de um local, mediante a criação de itinerários, encontra-se amplamente fundamentado, quer na bibliografia
nacional e internacional, quer nos documentos emanados pelas entidades institucionais. A utilização do
património literário e fotográfico, como ‘guia’ no ato de viajar, permite articular o lugar existente, a invenção
do lugar e o lugar reinventado, facultando um ‘outro olhar’ sobre um território num percurso bi-unívoco que
pode partir da obra para o local ou vice-versa. Trata-se de uma visão caleidoscópica, em que está subentendida
a apropriação do conceito de património alargado e integrado tal como o define Santos (2002, p.118), como
a “relação do homem com o meio, ou seja, o real, na sua totalidade: material, imaterial, natural e cultural, em
suas dimensões de tempo e espaço”. Alia-se uma multiplicidade patrimonial que nos permite (re)descobrir
os locais, imergir noutras épocas, descobrindo paisagens, personagens, memórias e tradições locais. Ao
contribuir para perpetuar e divulgar os “lugares de memória” (Nora, 1984) literária e fotográfica, valoriza-se a
identidade cultural de um local mediante a diversificação da utilização do património no seu todo. Porquanto
estes ‘lugares de memória’ são, igualmente, lugares de vida, multiplicam-se os motivos de visita, atraindo
viajantes com motivações distintas, contribuindo para a redução da sazonalidade.
A viagem literária permite que o interesse pelo património não se esgote em si mesmo, antes se
articule com as pessoas que com ele convivem, e conviveram, no seu quotidiano. Sublinhe-se a importância
da relação entre o ‘nós’ e o ‘outro’ de um viajante interessado em alternativas que, conjugadas, formem
um todo permitindo-lhes contactar com a realidade, minimizando os inevitáveis artificialismos. Está apto
para perceber o ‘local’ na sua autenticidade — possível — limitando “os impactes negativos que possam
prejudicar o património e os modos de vida das comunidades de acolhimento (ICOMOS, 1999, Princípio
2, 2.2).
A leitura deste conto e as fotografias permitem viajar num tempo que ainda hoje está muito presente
naquela localidade do Alto Alentejo.

1. OBJECTIVOS E METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
1.1. Objectivos
O presente artigo tem como objectivo principal demonstrar a importância da obra literária e da fotografia,
com a vantagem de serem da mesma autoria, para a (re)descoberta e valorização de Marvão.
Foram definidos os seguintes objectivos específicos:

–– (Re)interpretar a vila de Marvão pelo olhar de Branquinho da Fonseca;
–– Conceber um itinerário literário — fotográfico que permita acompanhar o conto, complementado
com uma abordagem contemporânea do espaço, mediante o olhar fotográfico do neto do autor;
–– Percorrer o caminho dos personagens, aprofundando uma temática e memórias locais, contribuindo,
igualmente, para aproximar os usufruidores quer do autor, quer da obra;
–– Relacionar hábitos, modos de vida, heranças, memórias dos anos 1920/1930 com uma leitura
contemporânea;
–– Fomentar projectos transfronteiriços;

1.2. Metodologia
A investigação empreendida enquadra-se no chamado ‘estudo de caso’ que deve ser usado quando se pretende
compreender contextos com algum grau de complexidade, onde estejam envolvidos diversos fatores e atores. É
também um ‘estudo de caso’ devido à impossibilidade de exercermos controle direto sobre os acontecimentos,
o que nos possibilitou o cruzamento do trabalho de campo com questões teóricas ligadas ao turismo. A
metodologia utilizada, num trabalho de campo que ainda está em processo de desenvolvimento, implicou uma
abordagem, sobretudo, qualitativa e incluiu várias etapas que passamos a descrever:

–– Leitura do conto ‘O Conspirador’ inserido na colectânea Caminhos Magnéticos, publicada em 1938,
fazendo um levantamento exaustivo de todos os elementos que nos permitiram caracterizar Marvão,
posteriormente catalogados tematicamente. Esta categorização foi elaborada mediante a técnica de
análise de conteúdo proposta por Bardin (1988), para fazer uma análise frequencial categorial —
temática, definindo-se categorias temáticas, unidades de registo e de contexto. As categorias temáticas
sujeitaram-se às seguintes características: serem homogéneas — daqui advém a característica de
exclusão mútua —; válidas, pertinentes — adaptadas ao material de análise —; exaustivas — esgotar o
assunto-; produtivas — devem fornecer resultados ricos —, objectivas; o que nos conduz a categorias
mutuamente exclusivas — o mesmo conteúdo não pode estar em categorias diferentes —, válidas
para responder ao nosso problema (Bardin, 1988, p.120).
–– levantamento de todas as fontes, primárias e secundárias, existentes no Arquivo Histórico Municipal
de Cascais, onde se encontra o espólio do escritor, para perceber quer a sua relação com Marvão,
quer a dimensão e a profundidade da investigação e dos trabalhos preparatórios do conto.
–– levantamento de fotografias de época, da autoria de Branquinho da Fonseca, que complementem a
visualização do texto e que possam acompanhar o itinerário;

–– Leitura de bibliografia complementar que permita uma maior apreensão da evolução da localidade
para melhor podermos contextualizar a obra;
–– Leituras sobre a dimensão teórico-prática dos itinerários;
–– Foram feitas, e vão continuar a ser, várias visitas ao local:
–– as primeiras, em que contactámos directamente com o Presidente da Câmara, responsável
pelo pelouro do Turismo e Cultura, destinaram-se a perceber a dinâmica autárquica e a
utilidade de um projecto deste género;
–– tendo como objetivo sondar e levantar a informação existente, recorrendo a fontes escritas e
orais;
–– para delinear um itinerário pelos diferentes patrimónios que compõem esta localidade e que
o autor aborda na sua obra;
–– que se destinaram a analisar a exequibilidade do itinerário delineado, e a fotografar a localidade
em estudo como espaço de vida do séc. XXI, reinterpretada pelo olhar fotográfico e atual,
eivado de memórias, afetos e vivências do neto do autor.

2. A LITERATURA E A FOTOGRAFIA DE ANTÓNIO JOSÉ BRANQUINHO DA FONSECA
NA (RE)DESCOBERTA PATRIMONIAL DE MARVÃO
2.1 O autor: breve contextualização
António José Branquinho da Fonseca, licenciado em Direito, escritor e presencista, foi Conservador do Registo
Civil de Marvão, aí vivendo entre abril de 1935 e dezembro de 1936, como o atesta a placa colocada quarenta
e dois anos depois. Em 1977, foi organizada, em Portalegre, uma exposição evocativa do cinquentenário da
revista Presença 1 — decorridos entre Março de 1927 e Março de 1977 — por David Mourão-Ferreira, na
altura secretário de Estado da Cultura e pelo Governo Civil daquela cidade. Foram descerradas lápides nas
casas onde habitaram alguns presencistas: Francisco Bugalho em Castelo de Vide, Mário Saa no Ervedal —
Avis — e Branquinho da Fonseca em Marvão 2.

1

2

Revista Presença, folha de arte e crítica, fundada, em Coimbra, por José Régio, Branquinho da Fonseca e João Gaspar Simões. A revista
defendia uma literatura viva, livre, crítica e criativa, e irá durar até 1940, com mudanças na direção e nos colaboradores, tendo saído
54 números. Muitos colaboradores deixaram a sua marca na Presença: Aquilino Ribeiro, Miguel Torga, Adolfo Casais Monteiro, Carlos
Queiroz, Edmundo de Bettencourt (que lhe deu o nome), José Bacelar, José Marinho, Alberto de Serpa, Mário Saa, Francisco Bugalho, Luís
de Montalvor ...
Ver notícia em jornais como: Diário de Lisboa, p.4; Diário de Notícias, p.2; Jornal de Notícias, p.7; A Luta, p.17, todos datados de 22-9-1977

Branquinho da Fonseca, s/d, colecção particular.

Ora, é precisamente Marvão dos anos 20/30 que contextualizará o conto ‘O Conspirador’ 3, inserido na
colectânea Caminhos Magnéticos, publicado em 1938, 4 que nos acompanhará nesta viagem, reinterpretado
pelo ‘olhar’ do séc. XXI.
O tema da viagem, recorrente nas obras de Branquinho da Fonseca é, neste conto, associado à fuga,
constante, das autoridades policiais por motivos políticos. Para Branquinho “viajar, no plano da realidade
ou apenas no da imaginação, é sempre uma atitude alicerçada na vontade de alterar as condições de vida, e
consequentemente, de melhorar a própria vida.” (Ferreira, 2004, p.202). É, igualmente, a atitude de quem
pretender ‘ver’ e dominar o mundo e não quer perder, nunca, o horizonte como visão última.

2.2 O conto ‘O Conspirador’
“Mas com que agrado os olhos se alargam pela paisagem, tão bem descrita, que se descortina do
alto de Marvão, ‘ninho de milhafres que só as águias passam na altura dos seus voos”! A pintura do
artista tem garra, personalidade — a mim, que conheço Marvão, encheram-me, os outros, que não o
conhecem, devem tê-lo antevisto naquelas belas páginas.” (J.N., 1938)
“Toda a riqueza do poeta […] aqui está neste bloco de poderosa realidade: o idílio de Marvão, a vida
do lugarejo remoto, as travessias da fronteira, as cenas de Espanha, o exílio final. E que técnica! Que
maestria! Que segurança! (Ribeiro do Couto, 1938)
3
4

Dedicado a Edmundo de Bettencourt.
Nesta altura já Branquinho da Fonseca era Conservador do Registo Civil na Nazaré.

O conto ‘O Conspirador’, que ocupa apenas 33 páginas, não se enquadra na chamada literatura de viagens mas
é um conto que permite viajar, mediante a experiência vivida, mediante o contato do escritor com o local. O
ambiente transmitido permite recuperar e (re)construir uma memória do espaço e tempo, possibilitando uma
reconstrução do passado, dos hábitos, história(s), testemunhos e quotidiano de um lugar. Permite caracterizar
a identidade cultural de Marvão e das suas gentes, registando o património construído, ambiental e imaterial.
Utilizamos esta distinção material/imaterial por comodidade linguística tendo, porém, consciência de que não
passa de um artificialismo, visto que “toda e qualquer imaterialidade acaba sempre por ser uma materialidade
(sem uma iconicidade a oralidade, a gestualidade, os factos, as ações, as emoções ou os sentimentos seriam
impossíveis de detetar como fenómenos, e portanto como Património). E toda e qualquer materialidade tem
sempre imbricada uma imaterialidade” (Cardoso, 2014, p.2).
O protagonista, Paulo de Mascarenhas e Albuquerque, jornalista, conspirador revolucionário, para quem
a capital significa detenção, e o campo lhe permite a clarividência para traçar o futuro, viaja de noite e vai
refugiar-se, em Marvão, na casa dos avós do seu amigo Eduardo. Ao refúgio corresponde a “paz da vilória
morta, onde não chegavam bulícios do mundo, onde não havia jornais nem notícias de nada” (p. 489) mas,
igualmente, a solidão que o longo isolamento pode propiciar. “Paulo só conhecia as solidões modernas: o
quarto de aluguer e a multidão das cidades no meio da qual se anda tão só que nos sentimos longe de nós
próprios. Mas essa não é a verdadeira solidão. A verdadeira é no alto de uma montanha. Porque é indispensável
a continuidade que aumenta a tensão até ao limite da resistência. É aí que começa a claridade.” (p. 490) Esta
solidão levou-o a uma reflexão aprofundada sobre os passos a seguir, começando “a olhar a vida e as ideias sob
uma luz nova” (p. 490). A presença e, mais tarde, a companhia de Maria Ricarda, “alta e elegante, bonita, de
grandes olhos luminosos” (p. 487), ajuda a quebrar o isolamento e permite ter alguém com quem conversar,
visto que “o excesso de solidão escangalha-me os nervos” (p.492).
Paulo, depois de ter permanecido em Marvão, é obrigado a fugir para Espanha, por causa da perseguição
policial, com ordens do governo militar para prender os responsáveis pela “miserável rebelião dum bando
de criminosos da mais baixa espécie.” (p. 476). Como se encontra numa terra de viagens de contrabando 5,
motivadas por necessidades económicas, aproveita as ancestrais estratégias de fuga para ‘dar o salto’, com
a ajuda do Falcoeiro. Homem experiente que “conhecia a região como os cantos da própria casinhota onde
vivia. Desde os 7 anos que andava neste vaivém de passa fronteira, carregado de café e de galinhas, na ida para
Espanha, ajoujado de alparcatas e sedas, na volta” (p.501), protegido pela Senhora da Estrela. É este homem
que, ultrapassando todos os obstáculos, o conduz, pela calada da noite, são e salvo, a Valência de Alcântara e
o traz, também clandestinamente, para os encontros com a sua “doce apaixonada” (p. 501).
A incerteza, quanto ao futuro, obriga-o a uma aventura incessante e a permanentes viagens que o levam
a Marselha, Timor e a Nagazaky que, se por um lado são libertadoras, por outro, o fazem sentir agrilhoado:
“Livre! E a fugir! Que paradoxo.” (p. 506).
O conto termina com um sinal de esperança e de resistência: “Caminhar sempre!” (p. 506)

5

Existe o “Percurso Internacional do Contrabando do Café”, numa extensão de 10,4 km, devidamente marcado dos dois lados da fronteira,
que pretende homenagear os antigos contrabandistas da raia. Resulta de um Acordo de Cooperação Conjunta celebrado entre Marvão e
Valência de Alcântara, com a colaboração do Parque Natural da Serra de S. Mamede e da Junta de Freguesia de Santa Maria de Marvão.

Relativamente aos personagens e aos factos que povoam a obra, alia-se a ficção à realidade. Muitos existiram,
como o comprova uma carta, existente no Arquivo Histórico Municipal de Cascais, que José Martins Palha
envia a 15-4-1938 a Branquinho da Fonseca: “[…] O João Semana nº2 é que está mascarado em demasia
e o meu amigo pôs-lhe virtudes que ele infelizmente não possui... O Jana, o cauteleiro, o Luiz Pinto, são
retratos felizes e perfeitos; tem as cores devidas e uma visão flagrante da realidade” (Palha,1938, p.2 e 3). O
quotidiano, em que pululam contrabandistas, é também marcado, naquela época do ano, pelas procissões da
Semana Santa, que ainda hoje existem, e que na época tinham uma enorme relevância, como evidencia José
Martins Palha: “E o livro, nesta época do ano, [abril] aqui em Marvão, tem ainda outra circunstância a prender
a nossa atenção: as procissões de noite e de dia; ainda há pouco foi a última, tal como lá vem magistralmente
pintada.” (Palha,1938, p.3).
O conteúdo do livro permitiu-nos criar as seguintes categorias temáticas às quais associámos a existência,
ou não, de fotografias tiradas entre 1935-36, por Branquinho da Fonseca e que, de certo modo, podem servir
para ‘ilustrar’ o conto :

Categorias

Património construído

Património Natural

Património Imaterial

Condições atmosféricas
Personalidades

Habitantes

Categorias

Fotografias do autor

Habitações
Igrejas
Prisão
Castelo
Muralhas
Parada
Pelourinho

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Ruas — traçado, estado e inclinação

Sim

Toponímia

Não

Sociedade Filantrópica e Recreativa

Não

Palácio da Guarda Republicana

Não

Prisão — em sentido real
Prisão — em sentido figurado

Sim

Paisagem/vegetação

Sim

Espécies animais

Sim

Rio
Procissão Semana Santa

Sim
Não

Sons (procissão, badaladas das AveMarias; pregões)

Não

Contrabando
Tourada
vento, nuvens...
Mouzinho da Silveira, p.ex.
‘arraia miúda’
‘ilustrados’
médico
‘loucos’
funcionários da repartição
contrabandistas

Não
Não
Não

A análise da tabela permite-nos apreender a diversidade patrimonial descrita, sendo representativa da identidade
marvanense, nas suas qualidades objectivas e subjetivas, com a mais valia de poder ser acompanhado pelas
fotografias da época, que veiculam o olhar do autor do texto.
Marvão é caracterizado como isolada do mundo: “este castelo e esta gente não existem para o resto do
mundo, nem o resto do mundo para eles”, (p.489) protegida por muralhas que a mantêm num tempo antigo:
“A muralha protege a povoação em toda a volta, para não deixar sair nem entrar nada. Não deixar entrar
a civilização nem sair o ar estranho e primitivo do velho burgo” (p.482). Localidade deserta, abandonada,
envelhecida e pobre onde “era raro ver-se alguém nas ruas” (p.483) e nas zonas completamente desabitadas,
proliferam os cães famintos “humildes e medrosos, [que] são os raros seres vivos que vagueiam pelas ruas e
pelos largos abandonados” (p.483).
Alguns dos monumentos acompanham este estado geral de abandono e ruína “no largo da Igreja do
Espírito Santo lá encontravam [Paulo e Eduardo] sempre os três velhos sentados num socalco de pedra,
ao lado do templo arruinado.” (p.483). A Igreja de Santa Maria, mais perto do castelo, também não foge à
regra geral: “Numa dessas manhãs, [Paulo] voltando para casa, viu aberta a porta da Igreja de Santa Maria

e entrou. Estava deserta. Mais uma vez ia ver se alguma coisa por ali estaria ainda esquecida do pilhar dos
bárbaros.” (p.487)
O burgo é composto por “um labirinto de escadinhas toscas e vielas íngremes. As habitações, muito
caiadas, com buracos que são janelas e com portas medievais em ogiva, roídas dos séculos, estão umas a
cavalo nas outras, no alto do monte, a olhar para Espanha.” (p.482) A ocupação do tempo varia consoante
o sexo e o estatuto social: “As mulheres juntam-se nos recantos soalheiros e passam ali o dia, a costurar e a
falar da vida dos outros. Os homens metem-se nas tabernas a jogar o finto: três cápsulas de bala de carabina
em cima dum banco e eles no fundo da tasca a atirarem-lhes vinténs, com um certo jeito que faz ricochete.
Estes são a arraia-miúda. Os outros cinco ou seis, reúnem-se na Sociedade Filantrópica e Recreativa, a jogar
o burro.” (p. 483/484) Há também um louco que vive na prisão e outro que tem a mania que é filho do
Mouzinho da Silveira.
Destaca-se, igualmente, o médico que trabalho de ‘sol a sol’, de uma forma desinteressada “como um
apóstolo” (p.485). Restam os funcionários da repartição que cumprem o horário das onze às cinco e que nada
os distingue dos funcionários de outras localidades.
Os contrabandistas são um caso à parte “são duma resistência de lobos e duma manha de raposas”
(p.480). Andam sempre desaparecidos: “só se sabe de um contrabandista quando está na prisão” (p.486).
Alguns dos percursos que fazem são descritos com alguma minuciosidade, estando sempre presentes as
motivações económicas de uma zona raiana pobre.
Quanto aos outros habitantes “ […] é gente como a das outras partes do mundo” (p.485).
A vila vive a sua época de glória na Páscoa: “Vai toda a gente da vila e muita que veio das aldeias. Mesmo
os ateus. É uma festa como qualquer outra. Na Semana Santa as procissões sucedem-se sem descanso, de
dia e de noite, todos os dias e todas as noites, por aquelas ruas estreitas e tortuosas. As igrejas estão cheias
de luzes.” (p.495)
O que o escritor enaltece incessantemente, com grande deslumbramento, é a paisagem sempre pontuada
por animais — note-se que Branquinho da Fonseca, enquanto viveu em Marvão, adoptou uma águia que
tinha uma das asas partidas, tratando dela até ao seu completo restabelecimento — : “Lá para baixo
contempla-se o mundo em mapa de relevo a belas cores: montes, rios, planícies, aldeias brancas, estradas,
florestas. E as águias, vêem-se pelas costas, pairando em volta do despenhadeiro. Águias, corvos negros e
luzidios, que têm ninhos nos buracos das pedras, milhafres, andorinhas, pardais, uma infinita fauna alada,
vivendo e morrendo nas abas do grande penhasco. Lá em baixo os montes pretos com ribeiros luminosos
como fios de vidro. Ao lado: vales verdes, dum verde vivo, fresco. Preto e verde. Por vezes as nuvens passam
[…]. Então, sopra um vento que, rugindo pela muralha acima, as atira com violência para o céu, em jacto
contínuo, como vapor duma caldeira. Mesmo nos dias sem bulir de aragem, atira-se um chapéu para fora
da muralha ele volta atrás.” (p. 482)
Estes exemplos provam que, através da leitura do conto, o leitor/viajante consegue visualizar as cenas,
as paisagens e as vivências descritas, podendo fazer um trajeto bi-unívoco entre os anos 30 e a actualidade.
Através da vida dos contrabandistas descritos na obra é possível, ainda hoje, partilhar conhecimentos, valores,
significados, perigos, constrangimentos com ex-contrabandistas que habitam em Marvão e nas aldeias em redor,
por exemplo a Fontanheira, eternizados na obra. É possível, igualmente, fazer o percurso dos contrabandistas,
descrito no livro, entre Marvão e Valência de Alcântara, do outro lado da fronteira.

O património, “DNA do território e da comunidade” (Varine, 2012, p.45), eternizado por Branquinho
da Fonseca, permitiu-nos elaborar um itinerário abarcando quer a urbe quer a zona rural. O crescente
aproveitamento da memória literária como elementos patrimoniais para a elaboração de itinerários temáticos
tem sido estudado quer nacional (Quinteiro & Henriques, 2008, 2011, 2012; Sardo, 2008, 2009), quer
internacionalmente (Tobelem, 2003; Busby & Shetliffe, 2013; Busby & Hambly 2000; Busby & Klug, 2001;
Robinson & Andersen, 2004; Herbert, 2001; Butler, 1986, 2000; Robinson, 2002) na perspectiva de uma
inovadora oferta que contribui para perpetuar e divulgar os “lugares de memória” (Nora, 1984) literária. Os
‘lugares de memória’ não são um destino como os outros, pois não existem por si próprios, mas sim filtrados por
um olhar particular, de quem se lembra, lutando contra o esquecimento, de quem conhece, de quem investiga,
de quem operacionaliza, e, por este motivo, podem ser mais facilmente ‘manipulados’ e, quiçá. ‘idolatrados’. A
pedagogia de viagem, que lhe está inerente, deve ajudar a subtraí-los desta perigosa inevitabilidade conciliando
o passado, mais nostálgico, com o presente, vivo e atuante, entendendo estes locais, outrossim, como ‘lugares
de vida’. Ora é esta ideia de ‘lugares de memória’ como ‘lugares de vida’ que pretendemos perpetuar com a
associação entre as duas gerações — avô e neto — para uma leitura atual do espaço eternizado na obra, entre
milhares de outras possibilidades que serão, permanentemente, (re)construídas pelo visitante tornando cada
visita única e irrepetível, nesta apropriação de uma imagem e de uma identidade cultural. Relativamente à
comunidade de acolhimento, pode ser mais uma hipótese de fomentar a mobilização em relação ao património
e aos seus valores, sendo mais uma ferramenta de consolidação de uma construção identitária, isto é, de uma
unidade cultural da terra onde habita.

2.3 Fotografias de Marvão
“Tout ce qui fait la richesse de la vie, et par conséquent de l’histoire, est enrichi par la photographie,
inégalable expression de l’individu, du visage, du portrait, expression de la ville comme du paysage,
image qui montre toute la richesse du simple acte de voir, texte visuel qui exprime la plénitude de l’
humanisme.” (Le Goff, 1995,p.44)
Ao fotografar, Branquinho da Fonseca, fazia-o por gosto pessoal pois era mais uma das ‘artes’ a que se
dedicava. Já em Coimbra, nos tempos de estudante, fez ‘fotos de horror, mistério e fantástico’ que publicou na
revista Presença. A coleção de fotografias, que produziu em Marvão, são um excelente meio de observação
e de registo do património daquela localidade nos anos 30, preservando a imagem do que podia desaparecer
ou degradar-se com o tempo ou pelos ‘predadores’ do património. Como podemos ver pela tabela supra, o
património construído e natural era uma das preferências do ‘fotógrafo’. Para ele, a fotografia era o corolário
de um processo de registo, direto que, pensamos, foi uma excelente ajuda para as descrições que incluiu neste
conto escrito quando já vivia na Nazaré.
A fotografia adquire um papel documental e histórico de extrema importância, que, ainda hoje, é aceite
como inquestionável. Do núcleo de 34 fotografias constantes do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de
Cascais destacámos as 8, que inserimos no itinerário, declinadas em três grupos:

–– quatro declaradamente refletindo a estrutura militar defensiva;

–– três descrevendo aspectos da urbe;
–– uma conciliando Igreja e Fortaleza — Oratores e Bellatores medievais;

Grupo militar defensivo: (os números das figuras correspondem às do itinerário)
Fig .2 — A entrada em cotovelo, perfeitamente interpretada nesta imagem, testemunha o princípio
defensivo árabe, sem descurar o natural estado de degradação da muralha. Não há saudosismo ou recriminação,
antes o constatar da natural erosão do tempo, num singular jogo de contrastes claro-escuros que a luz do
entardecer proporciona;
Fig.10 — A vista da paisagem que circunda Marvão, observada a partir do pano de muralha balizado
pelos dois cubelos que demarcam a moldura inferior da imagem, estabelece um paralelismo perfeito entre a
muralha e o relevo da paisagem que se desenvolve no horizonte que, apesar da superior altitude de Marvão,
discorre em plano quase paralelo, aspecto muito bem explorado por Branquinho da Fonseca.
Fig. 15 — O delineado e complexo caminho de ronda, numa vista de baixo para cima, em linha oblíqua,
esclarece a forma como a muralha, em cima, se desenrola para a direita, acompanhando o relevo acentuado.
Uma visão directa, analítica, desta estrutura defensiva.
Fig. 19 — Aproveitando uma vista cavaleira, mimetiza a posição de ninho de águia do castelo de
Marvão, composição bem equilibrada, com um primeiro plano do adarve e da sua sinuosa estrutura defensiva,
continuada, no horizonte próximo, pela sinuosidade da estrada longínqua.
Aspectos da urbe
Fig. 6 — “Retrato” duplo, o arco em ogiva que liga as duas casas por cima da rua e a figura feminina,
à direita, displicentemente encostada à parede branca da casa. Uma aragem afaga o vestido leve de verão.
Ligeiramente desfocada, talvez propositadamente.
Fig. 13 — Na vista de rua, Branquinho da Fonseca aproveita o seu natural afunilamento e descida, para
jogar com os contrastes duros do sol alentejano que os telhados e muros proporcionam, enquanto o olhar
repousa, mais ao longe, na planície fundeira que se espraia.
Fig. 18 — A composição, que inclui Igreja e castelo, escolhida por Branquinho da Fonseca, lida
magistralmente com o relevo acentuado dos arruamentos de Marvão, patente na íngreme e escalonada rua
que sobe, vagarosamente, em direção à igreja. Uma diagonal separa o espaço religioso e militar da zona
urbana, laboradora.
Igreja e Fortaleza
Fig.9 — Homem de Direito, Branquinho da Fonseca não podia descurar três importantes testemunhos
do poder temporal real: pelourinho, prisão e câmara. O primeiro, eminentemente másculo, duro, aponta para
a lei e para as suas consequências diretas. Estabelece uma hierarquia vertical do Poder: Câmara, em cima,
prisão, à esquerda, pelourinho em baixo, junto ao espaço habitado, local de concentração populacional.
Branquinho da Fonseca, presencista, advoga uma leitura fotográfica longe do tardo-pictorialismo, e próxima
da Nova Objectividade alemã. As suas fotografias não se enquadram no modelo salonista, antes testemunham o
seu interesse pela povoação onde permanecerá algum tempo, permitindo-lhe conhecê-la e interpretá-la. Senhora

de uma morfologia muito particular, onde a história se entrelaça com a paisagem, será vista e compreendida por
Branquinho da Fonseca na sua peculiaridade de espaço de defesa territorial, inexpugnável, e de urbe distante
dos principais centros decisores e políticos. Branquinho da Fonseca testemunha o passado pela imagem, mas
também o isolamento de Marvão. Não é uma leitura de um passado “glorioso” tão do apreço do Estado Novo,
mas o testemunho de uma realidade especial, marcada pelo relevo, pela adaptação da urbe a essa dureza pétrea,
aproveitando as condições lumínicas únicas do Alentejo interior. Expressa a fotogenia de Marvão, manancial
inesgotável de motivos não pitorescos, no respeito de uma integridade visual e urbana únicas.

3. ITINERÁRIO EM MARVÃO
“Este castelo e esta gente não existem para o resto do mundo, nem o resto do mundo para eles.” (p. 489)

Fig. A — Mapa de Marvão — 1966
Fonte: Pereira, C. (org), (1966) Rotep, nº109, Setembro

Iniciamos o itinerário, acompanhando Paulo e Eduardo que, vindos de Lisboa, e após cinco horas de viagem,
chegam a Marvão: “Eduardo saiu estendendo as pernas e os braços dormentes da viagem longa: ‘Irra!
Mas cá estamos... […] com estas estradas, foi andar bem...’ ” (p. 478) Atualmente a mesma viagem, faz-se
confortavelmente, por excelentes estradas, em cerca de duas horas.

Fig. 1 — Marvão — Luís Branquinho — 2014

Quando nos aproximamos e atravessamos uma estrada ladeada de árvores, somos, tal como os personagens
do conto, imediatamente despertados pelo “monte de casas sobre um penhasco de pedra negra” (p. 477)
A grandiosidade da rocha granítica, a albergar a vila, desperta-nos a curiosidade e convida-nos a entrar...
“E o automóvel subiu a estrada em ziguezague, entrando pela porta aberta da muralha escura.” (p.47

Fig. 2 — Portas de Ródão — Branquinho da Fonseca — 1935/6 A.H.M.C

Fig. 3 — Portas de Ródão — Luís Branquinho — 2014

Tal como Eduardo e Paulo, entramos pelas Portas de Ródão:
“O primeiro arco dá para um pequeno recinto cercado de parapeitos e seteiras e o segundo é ao lado
e enviesado a atravancar a entrada. Os automóveis têm de parar para fazer uma manobra cautelosa”
(p.477)

Logo à entrada e, na Rua de Baixo, situa-se o Posto de Turismo.

Fig. 4 — Rua de Cima — Luís Branquinho — 2014

Seguimos pela Rua de Cima onde começamos a admirar “As ruas muito estreitas e torcidas, calcetadas com
pedregulhos irregulares, emaranham-se todas umas nas outras, em esquinas e ângulos imprevistos.” (p. 482)
Continuando pela Rua de Cima e, na confluência da Rua do Espírito Santo, com a Rua das Portas da
Vila e Rua do Relógio, encontramos os Antigos Paços do Concelho, que tem adossada a Torre do Relógio.
Os Paços do Concelho, tal como a cadeia e o tribunal abandonaram este local em 1956. No tribunal, exerceu
funções, Mouzinho da Silveira, (Castelo de Vide — 1780/Lisboa, 1849), como juiz de fora, razão pela qual se
pode visitar uma exposição permanente sobre a vida e obra deste liberal.

No rés-do-chão, funcionou a prisão masculina e no primeiro andar existiu a prisão feminina.
Ainda hoje o podemos observar subindo pela Travessa da Cadeia e entrando na porta à esquerda, que
dá acesso ao Arquivo Histórico Municipal.

Fig. 5 — antiga cadeia — L. Branquinho — 2014

Branquinho da Fonseca dá-nos o testemunho da utilização deste espaço:

Fig. 6 — antiga cadeia — Branquinho da Fonseca — 1935/6 A.H.M.C

Fig. 7 — antiga cadeia — L. Branquinho — 2014

“Há mais dois loucos [para além do Jana]. O senhor Luís Pinto, de 80 anos, direito, forte e corado, bem
vestido, com o seu grande chapéu de sol sempre aberto. o outro é o Manuel Maluco. […] Tem andado a fazer
um buraco na parede, que já tem dois metros de fundura. As pedras são todas atiradas cá para fora, para o
Largo da Câmara.” (p. 484) .
Podemos visitar, em seguida, a Torre do Relógio, mas apenas o r/c. “tudo em volta dormia. Só as corujas
resfolegavam nas torres arruinadas das três igrejas e o relógio da Câmara alarmava o silêncio do mundo,
batendo o sino das horas, repetindo...” (p. 503). E era de grande utilidade para os contrabandistas:
“Chegavam [Paulo e o Falcoeiro] às portas da muralha da vila, quando o relógio da torre da Câmara
bateu as duas horas.” (p. 502)

Fig. 8 — Torre do Relógio — L. Branquinho — 2014

Avançamos para a Praça do Pelourinho, encostamo-nos ao murete e: “Lá para baixo contempla-se o mundo
em mapa de relevo a belas cores: montes, rios, planícies, aldeias brancas, estradas, florestas..” (p. 482)

Fig. 9 — Praça do Pelourinho Branquinho da Fonseca — 1935/6 A.H.M.C

Paisagem que nos acompanhará ao longo do percurso nas muralhas.

Fig. 10 — Branquinho da Fonseca — 1935/6 A.H.M.C

Fig. 11 — L. Branquinho — 2014

A partir deste local, temos duas hipóteses: ou subimos a Rua do Espírito Santo, ou descemos a Rua das
Portas da Vila.
Se subirmos a Rua do Espírito Santo, no largo com o mesmo nome, iremos encontrar a Igreja do
Espírito Santo

Fig. 12 — L. Branquinho — 2014

“Vagabundeavam [Paulo e Eduardo] pelas ruas desertas e no largo da Igreja do Espírito Santo lá encontravam
sempre os três velhos sentados num socalco de pedra, ao lado do templo arruinado.” (p. 483)

Fig. 13 — Branquinho da Fonseca — 1935/6 A.H.M.C

Fig. 14— L. Branquinho — 2014

Subimos a Travessa do Espírito Santo e, se virarmos à esquerda, seguimos por uma ruela cuja configuração
e revestimento se encontra próximo da descrição feita pelo autor do conto:
“As ruas muito estreitas e torcidas, calcetadas com pedregulhos irregulares” (p.482), vamos ter ao
Castelo:

Fig. 15 — Branquinho da Fonseca — 1935/36 A.H.M.C.

Fig. 16 — L. Branquinho — 2014

“[…] Todas as manhãs e todas as tardes Paulo ia para o castelo ler. “ (p. 487).

Fig. 17 e 17a — L. Branquinho — 2014

Fig. 18 — Branquinho da Fonseca — 1935/6 A.H.M.C.

“[…] Paulo vagabundeava pelas ruínas do castelo, pisando o belo tapete de relva, entre os restos das
muralhas e torres aveludadas de verde musgo. Alongando o passeio, subiu a escada arruinada que
trepava a um bastião. (p. 491)”

Fig. 19 — Branquinho da Fonseca — 1935/6 A.H.M.C.

Fig. 20 — L. Branquinho — 2014

“Por vezes as nuvens passam rápidas e encostadas aos telhados. Mas de repente abrem-se e vê-se que por
cima estão outras com uma luz deslumbrante.”(p. 482)

REFLEXÕES FINAIS
Os escritores e as suas obras podem ser óptimos guias de descoberta das localidades, quer para os visitantes,
quer para a comunidade de acolhimento. Habitando em Marvão — 1935-36 — , por motivos profissionais,
Branquinho da Fonseca imortalizou esta localidade e os seus arredores no conto em estudo e num conjunto
de fotografias, da sua autoria. Partindo deste rico espólio e, mediante o cruzamento do texto e imagem, fez-se
uma caracterização de Marvão nos anos 30 abarcando o património construído, natural e imaterial.
O retrato, que daqui resulta, não é o de uma natureza paradisíaca, idílica ou de um escritor acomodado
aos prazeres da vida na província. É o de um olhar crítico, incisivo, descritivo, com um pendor humorista/
satírico na caracterização de alguns personagens — tipo, de um escritor que, vindo de Coimbra, conheceu
profundamente e compreendeu a terra onde viveu.
Apesar das transformações que o passar do tempo inculca nos lugares, nos seus hábitos, paisagens e
arquitectura, verifica-se, neste caso, alguma imutabilidade como testemunham as fotografias tiradas pelo
seu neto, fazendo o percurso do livro, em 2014, 76 anos depois da obra ter sido publicada. O itinerário
delineado é, por nós, entendido como um processo ‘aberto’, com grande grau de autonomia na forma como é
percebido e usufruído, permitindo ser (re)criado pelos seus utilizadores. Consideramos que este trabalho deve
ser encarado, sempre, numa perspetiva de passado–presente, em que a obra ficcional nos ajuda a compreender
e interpretar melhor o espaço, tendo-se conseguido fazer um ajustamento ficcional entre os lugares narrados e
o que existe na realidade, a sua identidade e memória, contribuindo para a diversidade e aprofundamento da
experiência. Valoriza-se não apenas a obra e o património da localidade mas também se humaniza o escritor
que, deste modo, sairá do quase anonimato a que uma placa em mármore, afixada na casa onde ele viveu, o
tinha remetido.
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Como a pesquisa acadêmica pode contribuir para a
qualidade de vida nas cidades patrimônio
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RESUMO
Através da narrativa da experiência com o projeto “Salvador Cidade Capital, Cidade Patrimônio”, liderado pela
Prof.ª Dr.ª Heloísa Helena Gonçalves da Costa, projeto que desenvolve através de análise sistemática, a partir
de observação in loco dos espaços públicos e dos monumentos soteropolitanos, a interpretação dos dados;
estudo bibliográfico; redação de textos acadêmicos; tratamento de fotos; edição de registro videográfico e
digitalização do material a ser arquivado e também publicado. Todas essas atividades são desenvolvidas de
maneira contínua, durante o tempo previsto para o estudo do patrimônio artístico e histórico de Salvador
(agosto 2013-agosto 2015), nos locais significativos para a primeira etapa da pesquisa, que abrange o período
de 1549-1763, quando a cidade de Salvador foi a capital do Brasil 1 e cidade referência no Novo Mundo.
A pesquisa tem como motivação a formulação de material didático de apoio a professores como meio de
fortalecer a educação patrimonial nesta cidade que é nominada patrimônio da humanidade pela UNESCO.
A pesquisa teve início pela constatação de que poucos soteropolitanos conhecem sua própria cidade, o
que pode ser visto através da leitura de jornais baianos, com pouca participação dos cidadãos nas decisões
sobre o uso da cidade e pouca mobilização mediante a questão de preservação patrimonial. Nota-se que
os mesmos não se sentem impelidos a dialogar com gestores municipais e refletir sobre os usos da cidade
Salvador e seu vasto acervo patrimonial. Ao estudar esta cidade e falar sobre ela para todos os seus cidadãos,
cumprimos um dever, uma obrigação constitucional, tal como consta dos artigos 215 e 216 da Constituição
da República Federativa do Brasil. A preservação, identificação com o patrimônio cultural soteropolitano,
formulação de materiais didáticos de apoio a professores do ensino fundamental sobre educação patrimonial
e a interação da academia com a comunidade local são objetivos desta pesquisa. A educação patrimonial é o
meio para a conscientização e, deste modo, pretende-se estimular uma posição mais cidadã e consciente diante
da cidade. Deste modo, afirmamos que é necessário conhecer para preservar.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Patrimonial, Interdisciplinaridade, Preservação, Saúde Cultural.
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Por capital do Brasil entendemos Salvador, como capital da América portuguesa, fazendo parte do contexto lusitano de expansão territorial.

HOW ACADEMIC RESEARCH CAN CONTRIBUTE TO HERITAGE-CITIES LIFE QUALITY
ABSTRACT
Through the narrative of experience with the project “Salvador Capital City, World Heritage City”, led by Prof.
Dra. Heloísa Helena Gonçalves da Costa, project that develops through systematic analysis, from on-the-spot
observation of public spaces and monuments soteropolitanos, interpretation of the data; bibliographical study;
writing academic texts; treatment of pictures; videographic registry editing and digitization of the material
to be filed and published. All of these activities are carried out continuously during the time allowed for the
study of artistic and historical heritage of Salvador (August 2013-August 2015), significant locations for the
first step of the survey, which covers the period 1549-1763, when the city of Salvador was the capital of Brazil
and city reference in the new world. The research has as motivation the formulation of teaching materials to
support teachers as a means to strengthen the heritage education in this city that is nominated by UNESCO
patrimony.
The research began by finding that few “soteropolitanos” (people borned in Salvador) know their own
city, which can be seen by reading newspapers in Bahia, with little participation of citizens in decisions about
the use of the city and low mobilization through the issue of heritage preservation. Note that they do not
feel compelled to chime in with municipal managers and reflect about the uses of city Savior and his vast
collection of assets. By studying this city and talk about her to all its citizens, we have a duty, a constitutional
obligation, as set out in articles 215 and 216 of the Constitution of the Republic Federal Republic of Brazil.
The preservation, identification with the soteropolitano’s cultural heritage, development of educational
materials to support elementary school teachers on heritage education and the interaction between the
Academy with the local community are goals of this research. The heritage education is the means to raise
awareness and thus aims to encourage more civic conscious position against the city. Thus, we affirm that it
is necessary to know to preserve.
KEYWORDS: Heritage Education, Interdisciplinarity, Preservation, Cultural Health.

1. INTRODUÇÃO
O Grupo de Estudos em Museologia, Museus e Monumentos (GREMM) tem origem nas discussões
estabelecidas nas disciplinas do Curso de Museologia da Universidade Federal da Bahia, ministradas pela
autora e coordenadora deste projeto, a professora Dr.ª Heloísa Helena F. da Costa, em especial as disciplinas
Patrimônio e História da Bahia, Conservação e Ação Cultural e Educativa com o Patrimônio, ministradas
desde 2008. Nessas disciplinas, os alunos foram estimulados a investigar sobre o patrimônio cultural da cidade
de Salvador e, como resultado, elaboraram Relatórios Técnico-Analíticos sobre as condições de preservação
do patrimônio cultural. Como conclusão, constatatou-se que, sejam quais foram os problemas, as cidades são
grandes artefatos de vida associativa e, portanto, de cultura. Elas crescem ou declinam, mas estão sempre em
constante mudança. No caso de Salvador, apesar de ser cidade Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,
apresenta sinais evidentes de degradação do seu patrimônio cultural, seja material, seja imaterial e os seus
cidadãos encontram-se impossibilitados de reconhecerem a história e a memória coletiva nos marcos culturais

da cidade. Salvador foi capital do Brasil durante 214 anos — a primeira capital da América portuguesa
planejada — e em 1985 recebeu a nominação de Patrimônio da Humanidade graças às referências, aos
“traços”, “restos” e “indícios” ainda existentes nos bairros do centro histórico, hoje conhecido como Centro
Antigo.
Estrutura-se esta pesquisa com a história da cidade, a sua memória representada nos museus, nos
monumentos e lugares de memória situados no centro antigo de Salvador, na pesquisa sobre arte sacra
produzida para e por Salvador, na educação que a principio foi jesuítica, no urbanismo característico de
ladeiras, pela geomorfologia e nas questões de identidade e pertencimento nesta cidade. Dessa forma, toda
esta pesquisa tem o enfoque na construção de meios de alcance a população através da Educação Patrimonial
que acredita-se ser o meio de democratização do conhecimento e a forma real para que a população local
alcance a saúde cultural, tão necessária para uma melhor qualidade de vida.

2. PESQUISAR PARA CONHECER
Para entender como se deu a construção do patrimônio histórico cultural soteropolitano no período pesquisado,
embarcamos na pesquisa em diferentes áreas do conhecimento. Um primeiro grupo trata da Educação e da
Arte em Salvador neste momento histórico, o segundo grupo vai tratar de como esta cidade se formou do
ponto de vista arquitetônico, geográfico, antropológico e urbanístico. Assim, buscou-se uma reflexão acerca
da história de Salvador e, em paralelo, com o que pode ser feito para o resgate da memória. Assim as pesquisas
em grupo foram subdividas em:

2.1 A Educação jesuítica como formadora de mentalidades
Ao identificar a influência da educação jesuítica no período pesquisado ara o desenvolvimento da cidade
de Salvador, através do seu ensino e de sua catequese, formas de agir e pensar na cosmovisão da época que
compreende a forma católica de ver o mundo (visto que Portugal é um reino católico). Essa pesquisa fez um
levantamento dos locais (escolas, conventos, mosteiros) onde a educação jesuítica acontecia para elencar os
fundamentos dessa educação no período e analisar sua influência na formação da mentalidade colonial e sua
herança contemporânea.

2.2 A arte sacra na capital baiana
Identificar os estilos artísticos na arte sacra cristã produzida em Salvador no periodo pesquisado e seus
respectivos criadores: artistas, artesãos livres ou participantes de corporações de ofício, criadores mediante
encomendas, copiadores, dentre outros. Observar e pesquisar o acervo artístico das principais ordens religiosas
da capital baiana no período acima citado, com enfoque nas obras do artista José Joaquim da Rocha e seus
discípulos. Objetos em museus: telas do pintor José Joaquim da Rocha sobre o antigo rito da procissão dos
Fogaréus; conjunto de louça inglesa e chinesa do século XVIII; botica com armários e potes de farmácia do
1º. hospital público;

2.3 A arquitetura de Salvador
Esta parte da pesquisa do GREMM visa identificar o conteúdo histórico da arquitetura dos monumentos da
Cidade de Salvador, com estudos dos principais arquitetos do período pesquisado. Dividimos as obras em
monumentos civis e religiosos. No primeiro grupo, tem-se, naquela época, como principais edificações civis a
Santa Casa de Misericórdia, a Casa da Relação e a Casa de Câmara e Cadeia, as edificações residenciais, como
o Solar do Ferrão, o Passo do Saldanha, a Casa dos 7 Candeeiros, a Casa das Sete Mortes, entre outros. Já no
segundo grupo da pesquisa, a arquitetura religiosa é representada pela Igreja da Nossa Senhora da Conceição
da Praia, a Igreja da Nossa Senhora d’Ajuda, a Catedral da Sé, a Catedral Basílica e o Colégio dos Jesuítas.
Como monumentos, tem-se o dos Irmãos Pereira; Visconde de Cayru; Zumbi dos Palmares; Farol de Itapuã;
Cruz do Paschoal; Tomé de Souza; 20 pinturas de cenas históricas na Cidade Baixa.

2.4 Salvador e seus caminhos de encanto
Essa parte da pesquisa ficou responsável por fazer o levantamento das principais ruas e personalidades ligadas
a estas em Salvador no período pesquisado e através disso traçar um panorama urbano e dos costumes da
cidade na época. Observar e comparar as principais ruas em Salvador deste período com o estado atual das
mesmas, traçando a evolução urbana e a evolução da relação das pessoas com o ambiente urbano. Antigos
habitantes, costumes e a maneira que a cidade foi influenciada e influencia os seus habitantes. Fazendo um
paralelo com a atualidade foi inaugurada no dia 29/03/1549 por Tomé de Souza, ela foi construída pra ser
sede do governador geral com a falha das capitanias hereditárias e queriam centralizar o poder e construíram
exatamente nesse local onde nós estamos nessa região do centro histórico: a cidade de Salvador. Assim, foi
possível obter dados mais detalhados sobre as seguintes ruas, monumentos e objetos em museus. Ruas: Chile;
do Tira Chapéu; Das Vassouras; da Misericórdia; Joana Angélica; Estrada de Pirajá ou Avenida da Liberdade;
dos Calafates; de São Lázaro; Ladeira da Preguiça; 28 de setembro.

2.5 Salvador Identidade e Preservação
Acreditando ser a educação patrimonial o meio para a conscientização e deste modo a estimular uma posição
mais cidadã e consciente diante da cidade, tendo como base as pesquisas realizadas pelo grupo, o GREMM
pretende realizar algumas ações de educação patrimonial.
Utilizando as redes sociais e ferramentas web (blog) para difundir o conhecimento histórico e cultural
sobre as origens da cidade de Salvador e recriar roteiros histórico-turísticos na cidade a fim de oferecer mais
conhecimento ao cidadão soteropolitano sobre seu espaço de vida e de convivência. Ainda, a formulação de
materiais didáticos de apoio a professores do ensino fundamental sobre educação patrimonial e maquetes das
edificações históricas. Também, a interação da academia com a comunidade local e gestores públicos, através
de seminários, aulas públicas e entrega e treinamento do material de apoio aos professores.

3. CONHECER PARA PRESERVAR
Um dos quatro pilares da educação, segundo a UNESCO é o conhecimento. Essa afirmação não é sem
fundamento: é a partir do conhecimento que as nossas identidades culturais são construídas e perpetuadas.
A proposta é estimular o cidadão (re) conhecer a sua própria cidade. Ao aprender mais sobre Salvador, o
soteropolitano se identifica com o patrimônio nela existente e obtém ligação com o mesmo. Assim, consciente
de sua história cultural, o cidadão pode tomar medidas e ações de preservação e conservação do patrimônio
que o cerca e assim exercer o poder da escolha.
Buscamos compreender, também, o conceito de cidade saudável, cuja característica é enfatizar a
saúde dos cidadãos dentro da ótica ampliada de qualidade de vida, e isso implica o direito à cultura
ao conhecimento e ao uso dos bens culturais de uma comunidade. Na maioria dos casos, os gestores e
dirigentes não sabem exatamente o que fazer com o elemento “cultura” nos seus municípios, pensam que
é algo supérfluo e correm para atender a área de saúde e de educação, que estão dentro dos conceitos
tradicionais, sem promover um olhar holístico e transdisciplinar sobre eles (Costa, 2010: .3).
O GREMM como ferramenta busca informar aos cidadãos a possibilidade de dialogar com os gestores
municipais, de refletir sobre os usos da cidade Salvador e importância do seu patrimônio. Portanto, afirmamos
que é necessário conhecer para preservar. Propomos a preservação, a identificação do cidadão com o
patrimônio cultural, a formulação de materiais didáticos de apoio a professores e a interação da Academia
com a comunidade local. Acreditando ser a educação patrimonial o meio para a conscientização, pretende-se
estimular uma posição mais cidadã e consciente diante da cidade.
O Brasil é um país com muita memória, entretanto é necessário trabalhar muito para desvendá-la e
depois difundi-la, no intuito de desenvolver a formação da identidade da nação. Entretanto, é somente
a partir da compreensão de que toda identidade é dialógica, isto é, construída através do diálogo, do
respeito mútuo, da educação que se pode trabalhar no processo identitário construindo vínculos entre as
várias identidades existentes para, dentro da diversidade cultural, encontrar a unidade do pertencimento
tão desejada na preservação da Herança Cultural.(Costa, 2010: 4)
O patrimônio cultural de uma nação, região ou de uma comunidade é composto de todas as expressões
materiais e espirituais que o constituem, incluindo o meio ambiente, conforme a Declaração de Caracas
(1992). Temos então a certeza de que somos enquanto membros desta sociedade, ao mesmo tempo iguais e
diferentes, devido a toda experiência histórica vivida a relação que cada individuo teve e tem com os lugares
em que viveu e conviveu, é sem duvida único.

4. EDUCAR, CONHECER E PRESERVAR
A ação cultural museológica, através da educação patrimonial, funciona como agente capacitador do individuo
lhe dando o poder de participação. Quando são oferecidas as formas corretas de apreensão e compreensão
de seu patrimônio aos cidadãos, os mesmos tem a possibilidade de escolher o que é importante preservar e

modificar,entendendo que memórias individuais conseguem invadir o espaço público, reivindicações múltiplas
e dificilmente previsíveis se acoplam a essa disputa de memória (Pollak, 1989: 5).
Sem a formação de conteúdos e da consciência cultural, a população sofre da mais grave doença: a
insalubridade cultural. Uma sociedade sem saúde cultural está fadada a morrer de falência múltipla dos
órgãos, das instituições e dos seres humanos. Tal como se vê atualmente, no desenfreado e acelerado
processo de urbanização sem planejamento com ênfase na escala humana, as cidades estão passando
rapidamente de metrópoles a megalópoles. Os cidadãos sem exceção são normóticos e reféns da
equivocada noção de poder, na qual a atribuição de valor do patrimônio material e imaterial passa muito
longe da identidade construída em diálogo e da memória como companheira indispensável da história
(Costa, 2008: 129).
A Educação patrimonial exercida de forma lúdica é de suma importância para o desenvolvimento critico e
criativo do estudante, onde ele tende a desenvolver suas habilidades artísticas diante da proposta que lhe é
apresentada, criando a visão critica e reflexiva de cada situação, visto que, uma das maiores dificuldades dos
professores e das instituições museológicas é a de levar os estudantes a ler e interpretar a realidade em que
vivem. O tema histórico abordado deverá ser visto de outro ângulo além daquele “tradicional”, já costumeiro
em sala de aula, dando a oportunidade de ser vivenciado o fato ocorrido no período histórico e também dando
ênfase a sua imaginação.
É necessário para nós, enquanto produtores do conhecimento e potenciais educadores, tornar o
conhecimento acessível para o estudante, não esquecendo de quem ele é, ou seja, além de estudantes, um
cidadão, de forma a tornar o ensino um fato prazeroso, como fala Paulo Freire:
(...) Que precisamos nós, os chamados educadores, saber viabilizar até mesmo os nossos primeiros
encontros com mulheres, homens e crianças, cuja a humanidade vem sendo negada e traída, cuja
existência vem sendo esmagada? Paramos no meio de um pontilhão estreito que possibilita a travessia da
favela para uma parte menos maltratada do bairro popular. Olhavamos de cima, um braço de rio poluído
sem vida, cuja lama e não cuja a água empapa mocambos nela quase mergulhados (...) A realidade não
é inexoravelmente essa. Está sendo esta como poderia ser outra e é para que seja outra que precisamos
progressistas de lutar. Eu me sentiria mais do que triste, desolado e sem achar sentido para a minha
presença no mundo, se fortes e indestrutíveis razões me convencessem de que a existência humana se
dá no domínio da determinação. Domínio que dificilmente se poderia falar de oposições, de decisão,
de liberdade e de ética. “Que fazer? A realidade é assim mesmo” seria o discurso universal. Discurso
monótono, repetitivo, como a própria existência humana. Numa história assim determinada as posições
rebeldes não tem como tornar-se revolucionárias. (Freire 1996: 30)
Ao longo da história brasileira de ensino, existiram muitos altos e baixos com relação ao estudo de História.
Como vem nos alertar, Sérgio Paulo Rouanet, segundo o qual o estudo de História foi sistematicamente, por
um período da história brasileira, descaracterizada e tornada desinteressante:

(...) Há várias maneiras de tornar o estudo de História desinteressante. Há a maneira convencional, em
que ela se reduzia a uma sucessão de datas, num palco em que gesticulavam reis e generais. O importante
era saber em que ano tinha se travado a batalha de Salamina. Há a maneira da história quantitativa,
em que apreendemos qual a taxa de natalidade e mortalidade da Bretanha, na última década do século
XVIII. O importante é conhecer o comportamento histórico dos preços dos gêneros alimentícios. E há a
maneira do marxismo vulgar, que foi ensinado no Brasil em manuais curiosamente tolerados pela censura
do regime autoritário. Neles, não havia mais pessoas; só havia estruturas. (...) (Rouanet, 1987: 317-318)
Rouanet então nos questiona e sinaliza:
Será utopia imaginar uma nova história que seja tão cientifica quanto atual, sem abrir mão do que fazia
a grandeza da antiga — a capacidade de estimular o pensamento, mas também o imaginário, de fazernos sofrer sofrimentos que não são nossos, de viver experiências que não nos pertencem, de evocar
o passado, trazendo-o para o presente,de projetar no passado nosso presente, reconhecendo-o como
algo de único e ao mesmo tempo como a repetição de velhos propósitos? Sem uma história assim, que
permita realizar o sonho de Walter Benjamim — salvar o passado, no momento em que o reconhecemos
como sincrônico com o presente, num instante de perigo — o projeto de restaurar as humanidades seria
necessariamente incompleto. (Rouanet 1987:319)
Cabe-nos então sermos “revolucionários” em questão de transmitir e de absorver conhecimento, dando assim
a oportunidade de que a descoberta do conhecimento seja algo mais produtivo. O prazer nos estudos é
o caminho para o sucesso na progressão do conhecimento, o que pode ser facilmente conseguido com a
ludicidade que será uma ferramenta prática e funcional de tal forma eficiente para a construção de uma
prática educacional, ao mesmo tempo dinâmica e voltada para o futuro, sem que seja densa e caia na mesmice
de uma aula expositiva repleta de dados aparentemente abstratos e sem nenhuma importância ou nexo na
cabeça dos jovens aprendizes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Transmitir o conhecimento adquirido em pesquisa de forma acessível a comunidade da qual pertence é um
dever da Academia, democratizando o conhecimento e deste modo valorizar o ser humano enquanto ser social
e, portanto, merecedor de condições dignas de existência, a sociedade estará atribuindo valor ao patrimônio
mais verdadeiro, o sujeito criador.(Costa 2010, 6). É também dever da comunidade acadêmica despertar o
cidadão para sua realidade como pessoa, sua individualidade, sua própria história, seus antepassados podendo
ela assim reconhecer-se e aprender a respeitar o outro enquanto humano.
Nada mais justo que se criem meios de acessibilidade onde a leitura da carga simbólica contida nos objetos
criados por esse sujeito criador fiquem bem mais claros, pois, ficarão como imagens marcantes através dos
tempos e serão chamados de “patrimônio cultural” pelas gerações vindouras na medida em que essas gerações
se identificarem com eles, se virem representadas através deles, desenvolverem um grau de pertencimento na
relação com esses objetos materiais e imateriais.
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Mapas individuais e coletivos de memórias e identidades
MARCELO NASCIMENTO BERNARDO DA CUNHA; JOSEANIA MIRANDA FREITAS, Programa
de Pós-Graduação em Museologia, UFBA (Brasil)

RESUMO
Este texto propõe abordar a relação entre museus, territórios e suas representações, salientando o caráter plural
das instituições museológicas, entendendo território como um mapa referencial disponível para a construção de
pequenos mapas de memórias e identidades, individuais e coletivos. Para compreender as implicações desta relação
é preciso colocar questões, tais como: Do que falam os museus? Como tratam e apresentam as relações sociais? Que
lugares/cidades/territórios se revelam nos museus e seus acervos? Como subverter o distanciamento e o afastamento
entre os museus e seus territórios? Para responder a estas questões é preciso considerar que não há materialidade
deslocada ou abstraída da imaterialidade, portanto o tangível e o intangível, o concreto e o abstrato, o visto e o
não visto dialogam nas relações estabelecidas com o patrimônio e o repertório de elementos materiais e imateriais.
Portanto, preservar patrimônios e pensar territórios em seus vários tempos e espaços implica em considerar a
diversidade das relações humanas. O texto também aborda a existência de mapas individuais de memórias e
identidades, construídos pelos indivíduos ao longo da vida, a partir do permanente exercício de lembrar e esquecer,
articulados no contexto da memória e do esquecimento, compartilhado na dimensão coletiva dos territórios.
PALAVRAS-CHAVE: Museologia, memórias, identidades, territórios, patrimônio.

INDIVIDUAL AND COLLECTIVE MAPS OF MEMORIES AND IDENTITIES*
ABSTRACT
This paper proposes to address the relationship among museums, territories and their representations, emphasizing
the plural character of museum institutions, understanding the territory as a reference map available for the
construction of small individual and collective maps of memories and identities. To understand the implications
of this relationship is necessary to ask questions such as: What do the museums talk about? How do they treat
and present social relations? What places/cities/territories are revealed in museums and their collections?
How to subvert the distance and the proximity between the museums and their territories? To answer these
questions we must consider that there is no materiality displaced or abstracted from immateriality therefore
the tangible and the intangible, the concrete and the abstract, the seen and the unseen dialogue in relationships
with cultural heritage and the repertoire of material and immaterial elements. Therefore, preserving cultural
heritage and thinking on territories in different times and spaces involve considering the diversity of human
relationships. The paper also discusses the existence of individual maps of memories and identities, constructed
by individuals throughout life, from the permanent exercise of remembering and forgetting, articulated in the
context of memory and forgetfulness, shared in the collective dimension of the territories.
KEYWORDS: Museology, memories, identities, territories, cultural heritage.

MUSEUS, MEMÓRIAS E TERRITÓRIOS
A Museologia, como uma importante área do conhecimento e ação patrimonial, não pode passar ao largo das
discussões relativas à sustentabilidade dos territórios e suas representações e memórias. A relação entre museus
e territórios e suas representações implica na necessidade de que os museus sejam pensados e encarados em
seu caráter plural, com perspectivas diversas, em permanente diálogo com as várias imagens que ao longo do
tempo foram relacionadas a eles, como instituições de salvaguarda do patrimônio, seja como templo, fórum,
ágora, panóptico, arena, espaço de educação, bem como teatro e labirinto. Como chama atenção Poulot (2013,
p: 16):
[...] Assim, o túmulo ou o templo, a um só tempo, lugar de acúmulo de riquezas intelectuais e lugar de
sacralização, representariam as raízes de uma antropologia da musealidade. Mas outras representações
podem ser mobilizadas: a da cidade como máquina mnemotécnica, suporte clássico, com suas ruas, da
arte da memória; a do teatro, outro dispositivo clássico da memória; e, evidentemente, a da biblioteca.
Todos estes espaços e imagens podem contribuir para que museus tornem-se, efetivamente, um local de
encontros e circulação de ideias, recursos, memórias e energias. Mas, seja qual for o modelo ou perspectiva
que os museus assumam, todas elas estarão relacionadas ao campo das representações, diretamente implicadas
aos seus territórios, seja de pertença ou de origem.
Os territórios, entendidos como espaços, são como um grande mapa referencial que se coloca à disposição
dos indivíduos para a construção de outros pequenos mapas de memórias e identidades, individuais e coletivos,
como chama atenção Seemann (2002-2003, p: 45).
O espaço, portanto, deve ser compreendido não como categoria-estanque (tudo é espaço), mas através
de categorias geográficas menos vagas e mais ‘sensíveis’ como lugar, paisagem e território, que estão
estritamente ligadas à memória e também à identidade. Pensar no lugar significa criar vínculos mais
afetivos e subjetivos do que racionais e objetivos entre as pessoas e o espaço no passado e no presente.
Sendo assim, cada indivíduo, por ter a sua própria identidade, tem seu próprio território, enxergando-o
de forma diferente, ainda que, materialmente, ele possa parecer igual. Em cada cenário, muitas coisas são
invisíveis para cada um, uma vez que cada olhar nunca é idêntico a qualquer outro olhar e será sempre
seletivo, recortado e marcado por escolhas. O olhar opera escolhas e seleções do que está sendo captado e
processado pelo cérebro, bem como do que será registrado nos arquivos de memórias individuais.
Segundo COSTA (2005, p: 85)
Toda identidade implica uma territorialização, assim como a territorialização permite a permanência
identitária. É o espaço delimitado que proporciona a materialização, ou a objetivização, ou a visibilidade
da organização e dos atributos dos diferentes grupos sociais em diferentes escalas. Conforme Raffestin
(1993), é no território que se estabelecem as relações de poder, ou seja, o território é suporte e produto
das ações dos atores sociais , que se apropriam do espaço e produzem sistemas sêmicos (processos
sociais vinculados e objetivados no espaço) cujos limites são os do território.

Neste contexto, os museus têm que enfrentar a questão da sua representação e auto-representação, ou seja,
o fato de que existem imagens sociais sobre a sua função e importância, que nem sempre são as melhores
e as mais desejadas, criadas não aleatoriamente, mas por conta de algumas práticas que estas instituições
desenvolveram, resultando em um imaginário coletivo, que relaciona os museus, muitas vezes, no rol das
instituições desnecessárias, obsoletas, arcaicas, sem grandes interesses e, consequentemente, reforçando a
falta de interesse das pessoas por este espaço cultural.
Para transformar esta situação e encontrar caminhos de aproximação com os diversos segmentos de
públicos, é necessário, antes de tudo, admitir-se que esta visão deve-se ao fato de que os museus, como
instituições de memória, tradicionalmente propagaram e ecoaram mensagens a serviço de um projeto de
memória e representação que, em geral, não era inclusivo, permanecendo, além disso, voltados para a
manutenção de lugares, de determinados status e hierarquias sociais.
Podemos afirmar que se fosse elaborada uma carta de identidade dos museus, esta seria a carta de um
senhor idoso, branco, cristão, abastado, heterossexual e com a educação formal baseada em valores ocidentais
tradicionais. Mas, as sociedades compreendem mais elementos do que os deste perfil restritivo, e muitos são
os registros de identidade que precisam vir à tona no espaço-museu, onde quer que estejam instalados.
Para mudar essa situação e estabelecer aproximação com diversos públicos e territórios é necessário,
antes de tudo, indagar: do que devem falar os museus? Do que devem tratar? Como apresentar a diversidade
de relações sociais nos diferentes lugares? E mais, faz-se necessário também, descobrir quais territórios se
revelam a partir do conjunto de museus e acervos preservados e apresentados nas pequenas e grandes cidades.
Para tal é preciso que duas questões sejam observadas:

1. Não há materialidade que possa ser deslocada ou abstraída da imaterialidade.
Logo, o tangível e o intangível, o concreto e o abstrato, o visto e o não visto dialogam nas relações que são
estabelecidas com o patrimônio e o repertório de elementos materiais e imateriais presentes nestas relações.
Ainda que óbvia, nem sempre parece que esta questão é observada por quem é responsável pela identificação
e preservação de patrimônios. Estuda-se, preserva-se e ressalta-se o monumento pelo monumento, a festa pela
festa, a referência patrimonial por si mesma, perdendo-se de vista o fato de que qualquer que seja o elemento
a ser preservado, este precisa ser entendido em perspectiva integral e que o eixo de articulação que possibilita
o exercício de práticas preservacionistas em perspectiva integral é constituído pelas pessoas, pois qualquer
que seja o patrimônio — material ou imaterial —, ele começa e termina nas pessoas. Ou seja, por elas foram
criados, a partir de suas necessidades, crenças e valores. A partir daí foram formatados, definidos, redefinidos,
esquecidos, relembrados.

2. Preservar patrimônios e territórios implica em considerar a diversidade de relações humanas.
Não existe uma única interpretação, nem mesmo consenso, sobre a importância dos bens patrimoniais, sobre
quais devem ser preservados ou quais podem ser destacados, isso porque o patrimônio, material ou imaterial,
faz parte de um sistema subjetivo de valores e referências, como bem salienta Poulot (2009, p: 13):

[...] define-se, ao mesmo tempo, pela realidade física de seus objetos, pelo valor estético — e, na maioria
das vezes, documental, além de ilustrativo, inclusive de reconhecimento sentimental — que lhes atribui
o saber comum, enfim, por um estatuto específico, legal ou administrativo.
A consideração e reconhecimento da complexidade e diversidade das relações humanas implicará em mudanças
no caráter homogêneo das práticas patrimonialistas e preservacionistas.

OS MAPAS INDIVIDUAIS DE MEMÓRIAS E IDENTIDADES.
Cada indivíduo, ao longo da vida, constrói o próprio mapa individual, que se modifica, no permanente
exercício de lembrar e esquecer, sendo que o ato de esquecer é mais poderoso do que o ato de lembrar. Mas,
esse mapa individual — montado a partir do lembrar e do esquecer — ultrapassa os limites individuais, pois
é alimentado por um jogo de peças de memória e peças de esquecimento que é compartilhado e influenciado
pelo coletivo. No caso das memórias e esquecimentos do patrimônio oficial, o Estado é um dos principais
articuladores, pois ao incluir um determinado elemento no elenco do patrimônio a ser lembrado e preservado,
acaba por impô-lo ao mapa individual de memórias, provocando, também, muitos outros esquecimentos.
A importância em considerar a existência de mapas pessoais e coletivos de memórias e identidades,
ao discutir sobre a relação museus e territórios e suas representações, deve-se ao fato de que, para que a
preservação de patrimônios seja eficiente e afete o máximo de indivíduos é necessário que haja empatia entre
aquilo que se deseja preservar e os sujeitos envolvidos e implicados no processo de seleção e preservação.
Vale refletir também que, efetivamente, não preservamos memórias, o que preservamos são os seus
indicadores, já que a mesma é fluida, em permanente estado de construção e desconstrução. E aqui, para
pensar esta questão recorreremos ao conceito de Lugares de Memórias, elaborado por Pierre Nora 1 (1993, p:
21-22), que afirma que
Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, só é lugar de memória
se a imaginação o investe de aura simbólica. Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual
de aula, um testamento, uma associação de antigos combatentes, só entra na categoria se for objeto de
um ritual. Mesmo um minuto de silêncio, que parece o extremo de uma significação simbólica, é, ao
mesmo tempo, um corte material de uma unidade temporal e serve, periodicamente, para uma chamada
concentrada de lembrança.
Pensando nestes lugares, vários são os índices e suportes de fenômenos que evocam as lembranças. Alguns
estão intrinsecamente relacionados a determinados fatos mais destacados do que a outros. Ainda recorrendo
a Nora, é preciso considerar o ritual como elemento importante no processo de lembrar e de esquecer e,
neste sentido, podemos considerar as cidades e seus territórios, entre eles os seus museus, como um espaço
dinâmico de ritualizações.
1

Historiador francês, participante da Nova História, que entre as décadas de 1970 e 1980, organizou debates na École de Hautes Études em
Sciences Sociales, de Paris, em torno da Memória e Identidade na França. Destes debates surgiu o conceito de Lieux de Memoire, difundido
na obra publicada com o mesmo nome pelo historiados.

Neste sentido, as cidades são territórios plenos e inesgotáveis de referências de memória, que podem
ser deslocadas no tempo e no espaço, apresentando-se de diferentes maneiras para cada indivíduo, pois elas
se processam e se reconstroem, na medida em que os indivíduos se relacionam e constroem seus mapas
de memória e identidade, com deslocamentos sincrônicos e diacrônicos. Isto faz com que as referências de
cada indivíduo em relação aos territórios ao longo da vida sejam marcadas não somente por transformações
materiais no espaço, mas também por conta de uma perspectiva de percepção simbólica e subjetiva, e das
transformações individuais que se operam em cada sujeito.
Neste processo se apresentam o que aqui intitulamos de fantasmas da memória, que são relacionados ao
modo como são percebidos os territórios e suas memórias a partir de saudosismos e melancolias e, geralmente,
relacionados à crença na “idade do ouro”, que é a atribuição do passado como um tempo de valores mais
importantes, mais éticos, do que os contemporâneos, e ainda a ideia de que o território e o tempo atual seriam
marcados pela queda, ausência e decadência.
Estes fantasmas são recorrentes em relação às cidades classificadas como cidades históricas. Pois, ainda
que as mesmas sejam consideradas especiais, há uma tendência a crer que o que se apresenta e se mantêm é
um reflexo vago e exemplar piorado e decadente do que teriam sido esses locais no seu passado “de glória”.
Diante disso, há uma postura patrimonial de querer recuperar materialmente esse passado, através dos seus
edifícios e manifestações culturais ditas originais, com o intuito de presentificar e trazer de volta a tal “idade
de ouro”.
Ao pensar nestes territórios patrimonializados das cidades e seus “centros históricos”, com edifícios
que testemunham determinado período, algumas questões importantes se apresentam: este foi um período
de “ouro” para quem? Que fantasmas se escondem por traz das paredes e janelas das casas e vagueiam pelas
ruas? Será então que teria ali existido mesmo a “idade de ouro”?
Esta questão é colocada para chamar a atenção sobre a necessidade de se indagar sobre o que se esconde
e o que se revela no patrimônio que é preservado em tais territórios, sendo necessário que atentemos para
o fato de que os referenciais implícitos e explícitos nas materialidades e imaterialidades das cidades e seus
museus são múltiplos e complexos e que o ato de preservar é sempre uma ação política, que tem conseqüências
que ultrapassam o ato de preservar em si.
É importante ressaltar, também, que a preservação é uma necessidade e um risco. Necessidade, pois
possibilita a construção e manutenção de nexos com as trajetórias históricas de cada povo e território. Risco,
pois nas escolhas sobre o que preservar prevalece muito mais exclusão do que inclusão. E ainda, se afirma o
discurso e a intenção de quem detém o poder de escolha sobre o que vai ser preservado, e isto pode levar a
visões e ações hegemônicas, fazendo com que esses vínculos com o passado possam ser abordados de forma
deturpada e reducionista.
No entanto, alguns critérios podem ser observados como alternativa para uma preservação mais próxima
das realidades complexas dos mapas de memórias e das subjetividades. O primeiro deles, talvez, poderia ser
o de desviar o foco preservacionista, centrado no patrimônio, passando a direcionar-se para as pessoas. Mais
do que prospectar quais monumentos e fenômenos devem ser protegidos como indicadores das memórias
locais, das cidades e aplicar ações que garantam a sua permanência, a opção deveria ser a de sensibilizar a
comunidade para exercitar seus olhares para o patrimônio.
Para tal, é importante estimular um espírito de empatia entre os indivíduos e o que se quer preservar.
Enquanto os planos de preservação estiverem voltados apenas, ou principalmente, para elementos que contam

uma determinada história, deslocada das identidades e memórias contemporâneas, esta empatia será muito
difícil de concretizar-se. Este é o principal desafio da preservação, provocar sensibilidades e empatias. Mas,
ainda assim, ultrapassada esta barreira, é necessário que se reflita não apenas sobre o que é preservado, mas,
sobretudo, porque e para que se preserva.
É possível inferir que, entre outros motivos, o ser humano preserva referências de memórias e patrimônios
devido ao medo da morte e desejo de vencê-la. O ímpeto de fazer permanecer no tempo, no cenário da cidade
e seus museus, elementos de um determinado presente, legando-os ao futuro, está relacionado ao desejo de
permanência, de transcendência no tempo, de relações com um mito e tempo fundador, e com um tempo
contínuo que mantém o ciclo da humanidade.
Identifica-se aqui outro paradoxo. Se de um lado a preservação busca vencer a morte, muitas vezes, ao
preservar, promove-se e acelera-se a morte daquilo que aparentemente é preservado.
Neste sentido, ao pensarmos em preservação, algumas questões precisam ser colocadas:
Qual o sentido de um objeto ser recolhido do uso cotidiano e alijado de suas funções, destinado à vitrine
ou reserva de museus, com conforto e controle ambiental para passar a eternidade possível, naquele local de
preservação, se não o sentido da morte? Principalmente se considerarmos que a maioria destes objetos serão
destinados às reservas técnicas e jamais vistos pelo público.
Para que servem monumentos, residências, igrejas, fortes, quartéis, muitas vezes preservados apenas
na perspectiva de sua volumetria arquitetônica, dos seus indicadores de gosto de época, de sua configuração
artística, do seu valor de signo de um momento e uso passados, sem que sejam efetivamente utilizados como
arquitetura?
Qual a empatia possível de estabelecer com indivíduos que gostariam de ver esses espaços apropriados
por usos mais objetivos e úteis do que o de documentos materiais de uma época passada? De uma “idade do
ouro”?
Qual a empatia possível de ser estabelecida entre sujeitos que vivem em situação de completa precariedade
de serviços públicos e urbanos diante de monumentos tombados, registrados e protegidos?
Qual a vantagem de viver em uma cidade-monumento para esses indivíduos? Ou será que mais do
que vantagens, com este título viriam desvantagens? Como, por exemplo, a impossibilidade de trafegar com
automóveis, em determinadas áreas, provocando desconforto no deslocamento de objetos e pessoas?
Estas reflexões visam provocar abordagens preservacionistas que atentem para a complexidade destas
ações e para necessidade de que as territorialidades urbanas sejam pensadas a partir do viés da sustentabilidade
e das diversas demandas individuais e coletivas que afetam o presente e o futuro. Não é possível declinar de
políticas patrimoniais, mas é preciso atentar para o fato de que não perder de vista possibilidades que auxiliem
na construção de respostas aos pontos indicados aqui.
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Do têxtil à moda e da indústria do ferro à indústria da
criatividade: fábricas criativas e novos usos do património
industrial
MARIANA REI; MARIANA SILVA, FCSH-UNL (Portugal)

RESUMO
Nesta comunicação propomos colocar em diálogo dois estudos de caso de cariz etnográfico que se debruçaram
sobre a instalação de incubadoras de indústrias criativas, de iniciativa municipal, em antigos espaços industriais:
a Oliva Creative Factory (S. João da Madeira, Aveiro) e a Fábrica de Santo Thyrso (Santo Tirso, Porto).
Aqui queremos questionar o modo como estes novos usos públicos do património dialogam com os espaços
fabris onde estão instalados, debatendo até que ponto os discursos da criatividade articulados com práticas
de patrimonialização e regeneração urbana reforçam a dinâmica de valor em torno de uma mudança de
paradigma ao nível do trabalho e do desenvolvimento económico.
PALAVRAS-CHAVE: Património industrial, regeneração urbana, indústrias criativas, políticas públicas,
etnografia.

FROM TEXTILE TO FASHION AND FROM THE IRON INDUSTRY TO THE CREATIVITY
INDUSTRY: CREATIVE FACTORIES AND NEW USES OF INDUSTRIAL HERITAGE
ABSTRACT
In this communication we propose to put into dialogue two case studies of ethnographic nature that have
drawn on the installation of creative industries incubators, of municipal initiative, in former industrial spaces:
Oliva Creative Factory (S. João da Madeira, Aveiro) and Fábrica de Santo Thyrso (Santo Tirso, Porto). Here
we want to question how these new public uses of heritage dialogue with the industrial spaces where they
are installed, discussing to what extent the discourses of creativity articulated with the heritage and urban
regeneration practices reinforce the dynamics of value around a paradigm shift at the labour and economic
development levels.
KEYWORDS: Industrial heritage, urban regeneration, creative industries, public policies, ethnography.

«Eu acho que o espaço faz todo o sentido. Se nós estivéssemos numa caixa branca com paredes brancas
e que não tivesse nenhuma história… porque estas paredes contam-nos histórias! (…) Se não fosse este
edifício, podia resultar, mas não era a mesma coisa» (Iolanda, 25 anos, designer incubada na Oliva
Creative Factory).

«Aqui para cima (...) está tudo a cair, mas lá em baixo está muito bonito, já fui lá aqui há tempos. (...) Há
passagens de modelos, há tudo. (...) Ah, gostei... Se estivesse a trabalhar era muito melhor (...), que assim
não havia desemprego (...)» (Olinda, 75 anos, ex-operária da Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Tirso).
Assistimos hoje, em Portugal, a uma proliferação de discursos e práticas, construídos a partir de cima, em torno
da criatividade enquanto estratégia política promotora de desenvolvimento local e diferenciação territorial.
Formulada no quadro dos países da União Europeia (UE), por recurso a políticas culturais e programas de
financiamento europeus, encontra-se na génese de uma novilíngua, constituída por termos como indústrias
criativas, economia criativa ou cidade criativa, cuja origem e impacto importa estudar.
Esta comunicação nasce com este objectivo, resultado do cruzamento e partilha de duas investigações
individuais em curso 1.

CRIATIVIDADE E TERRITÓRIO
Nem sempre a palavra criatividade teve a acepção actual, à qual não será alheia a sua própria origem, um
neologismo introduzido na língua portuguesa apenas no século XX (Houaiss, 2003). No dicionário de Raphael
Bluteau (1789), o termo existe apenas na forma do verbo criar ou do substantivo criador, como sinónimo de
criação divina. No Novo dicionário da Língua Portuguesa (FIGUEIREDO, 1913), ainda na forma verbal,
o termo surge já em sentido laico, associado ao acto de inventar, produzir, e o criador como inventor, mas
ainda como traço de genialidade. Só na segunda metade do século XX, ao substantivo criador se adiciona,
nos dicionários correntes, o de criativo, e à criação — acto exterior ao indivíduo —, acresce-se a criatividade
enquanto faculdade humana, quando a psicologia dá início ao seu estudo científico sistemático.
Paralelamente, com a Revolução Industrial e as movimentações românticas intensifica-se o processo de
autonomização do campo artístico (BOURDIEU, [1974] 2007: 102). Progressivamente, a arte liberta-se da
encomenda, passando a ser entendida como resultante do impulso do artista e, em consequência, a produção
simbólica divide-se em dois campos: o da produção erudita, entendido como a “arte pura”, e o da indústria
cultural, ligada ao consumo (ibid.: 105).
O conceito de criatividade, na sua acepção actual, vai assentar então num outro, o de cultura, não no
sentido antropológico, mas enquanto “alta cultura”.
Nos anos 1940, Theodor Adorno e Max Horkheimer ([1947] 1985) recorrem ao termo indústria cultural
— no singular — para criticarem a transformação da arte em mercadoria pelo capitalismo. Segundo os
filósofos e sociólogos alemães, a indústria cultural — na qual enquadram por exemplo a televisão, a rádio e
o cinema — reproduz e massifica a arte, transformando-a em entretenimento. Esta transposição é tida como
um produto da indústria, que derrota o “sujeito pensante” (ibid.: 135).
Alvo de intensos debates, o termo evolui, nos anos 1960, para indústrias culturais, sob influência da
sociologia francesa (BENDASSOLLI et all, 2008: 15). Apenas nos anos 1980 sai da esfera académica e
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Investigações em curso de Mariana Rei e Mariana Silva, no âmbito do mestrado em Antropologia — Culturas Visuais (FCSH-UNL), que
se debruçam, respectivamente, sobre as mudanças e continuidades no trabalho, a partir da requalificação de antigas fábricas em indústrias
criativas, com foco na Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Tirso; e os usos da cultura e do património industrial no contexto empírico de S.
João da Madeira.

é enunciado por instituições governamentais, precisamente no mesmo sentido que Adorno e Horkheimer
criticaram:
“Adorno stressed the contradiction of art, culture and economic activities whereas the term cultural
industries tied art and culture and economic processes together in this new conceptualisation”
(DURMAZ, 2012: 26).
Esta mutação do termo acompanha, desta forma, a sua transposição para a esfera política e económica. As
indústrias culturais vêm legitimar, por recurso ao valor universal da cultura, novas formas de acumulação
alternativas ao modelo industrial em crise no ocidente.
Com a globalização, a cidade cultural assume, na corrida pela competitividade e diferenciação, uma
nova centralidade face aos Estados-Nação (CORREIA, 2010: 1), assente nas designadas estratégias culture-led
urban regeneration, através da construção de infra-estruturas emblemáticas e promoção de megaeventos, com
vista à atracção de públicos supramunicipais e cosmopolitas. Esta viragem reflecte-se nas políticas culturais e
de regeneração urbana da UE, sobretudo a partir de 1993, com a introdução formal, no Tratado de Maastricht,
da dimensão da cultura como competência da Comissão Europeia (CE, 2006: 198).
Ao boom da cultura seguiu-se o das tecnologias digitais, com o advento da designada sociedade da
informação acompanhada por nova leva de políticas europeias.
Com o desenvolvimento rápido da tecnologia e o interesse pela inovação, o termo indústrias culturais
revela-se insuficiente. É neste contexto que são cunhadas as indústrias criativas, termo político introduzido
em 1994 na Austrália, num relatório intitulado The Creative Nation, centrado no potencial exportador das
actividades culturais e artísticas, e popularizado em 1998, no Reino Unido, por Tony Blair, com a publicação
do Creative Industries Mapping Document, que as define como:
“those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a
potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property”
(DCMS, 2001: 5).
Abrangidos por este termo encontram-se, por definição, sectores muito diversos, da publicidade ao cinema,
do artesanato à arquitectura ou ao design.
O surgimento deste termo decorre de um contexto político muito particular, ligado à designada “terceira
via”. Num mundo dividido em dois blocos, socialista e capitalista, no quadro da Guerra Fria, o partido
trabalhista australiano vem defender um caminho intermédio relativamente ao papel do Estado na regulação
da sociedade. É contudo no Reino Unido que esta corrente se populariza, com o governo do partido trabalhista
inglês liderado por Tony Blair (1997-2007), que introduz o apoio às parcerias público-privadas como forma
de se diferenciar das políticas “de ferro” de Margaret Tatcher (1979-1990). As indústrias criativas surgem,
neste contexto, como forma de abrir caminho ao privado, uma diferença de fundo relativamente às indústrias
culturais, conotadas com a subsidiarização do Estado relativamente aos sectores artísticos tradicionais, como
as artes visuais, a dança ou os museus (CE, 2006: 35).
O reduzido pendor económico das indústrias culturais torna-se central na sua subjugação às indústrias
criativas (CORREIA, 2010: 16). Daqui advém a associação destas últimas, por definição, à promoção da

propriedade intelectual, questão que já tinha sido introduzida antes, no quadro da sociedade da informação. A
criatividade vai surgindo, nos discursos, a par da produtividade, enquanto factor de diferenciação na passagem
para uma sociedade criativa e do conhecimento.
Desde 2008, com a crise financeira que se instala na Europa, as políticas europeias em torno das
indústrias criativas intensificam-se. Identificadas em inúmeros estudos como um sector de maior resistência à
crise, o programa Cultura 2007 — que sucedeu ao Cultura 2000 — evolui, no novo quadro de financiamentos
comunitários 2014-2020, para o Creative Europe.
Em território nacional, só recentemente a criatividade entra no discurso e práticas autárquicas, mais de
uma década depois relativamente à UE. Este fenómeno ganha particular visibilidade na região norte, onde se
concentra grande parte do tecido industrial. A Fundação Serralves (Porto) assume aqui um papel pioneiro,
com a inauguração, em 2008, da primeira incubadora criativa no país, a INSERRALVES, e a coordenação,
em paralelo, do Estudo Macroeconómico para o Desenvolvimento de um Cluster de Indústrias Criativas
na Região do Norte, que resultou na criação de uma agência coordenadora do sector, a Agência para o
Desenvolvimento das Indústrias Criativas (ADDICT).

PATRIMÓNIO INDUSTRIAL E FÁBRICAS CRIATIVAS
A construção do conceito de património industrial encontra a sua génese no início da segunda metade do
século XX e operou-se por meio da ressignificação dos vestígios da produção industrial. Num momento em
que a Europa se viu confrontada com a devastação causada pela II Guerra Mundial, muitos países viram o seu
tecido urbano industrial profundamente destruído e consequentemente a sua estrutura económica abalada.
Contudo, com a intensificação do processo de desindustrialização a partir da década de 1980, na Europa
Ocidental e na América do Norte, surgem uma série de problemas nos meios urbanos e às questões em torno
do património industrial juntam-se as da regeneração urbana.
Localizadas muitas vezes em zonas privilegiadas e estratégicas do tecido urbano, estas antigas áreas
industriais representam reservas potenciais de terreno livre, degradado e de baixo custo, extremamente
apetecíveis para a implementação de novos empreendimentos fruto quer do investimento privado — mercado
imobiliário —, como público. Em Portugal, apesar da industrialização tardia e de baixa intensidade que não
conduziu ao desenvolvimento urbano típico da industrialização, não deixam de existir inúmeros espaços fabris
que se constituem como verdadeiros marcos da paisagem, quer pela sua arquitectura como pela implantação.
Uma das características mais marcantes na formação de uma paisagem industrial é a própria arquitectura
dos edifícios. A introdução, por vezes, de uma nova linguagem arquitectónica capaz de proporcionar um
acentuado destaque em relação àquilo que era considerado a estética dominante, contribuiu para uma cada
vez maior individualização desses edifícios na paisagem. Este aspecto, que num primeiro momento poderá
ter sido considerado uma “agressão”, mais tarde acabou por contribuir para que progressivamente se viesse
aceitar o conceito de monumento industrial, com a mesma dignidade que se encontra associado aos edifícios
que marcaram outras épocas históricas (CORDEIRO, 1999: 23).
Até muito recentemente, a tendência predominante era a conversão deste tipo de arquitecturas,
caracterizadas pela sua funcionalidade e versatilidade, em empreendimentos imobiliários ou em espaços
públicos de cultura e lazer.

Da regeneração de base cultural, que eleva o visitante e/ou o usuário a sujeito principal da urbe, assistese hoje à passagem para as cidades criativas. Na sequência dos usos económicos do património industrial por
parte das indústrias culturais, nasce uma nova tendência: as fábricas criativas. Partindo da requalificação de
antigas unidades fabris com significativo valor patrimonial e forte implantação na memória colectiva, têm
como princípio transformar antigos marcos de desenvolvimento económico e social em pólos de inovação de
referência, através do fomento das indústrias criativas. Recorrendo muitas vezes à criação de incubadoras de
empresas, estas dão corpo à tendência neoliberal de mercantilização e empresarialização de todos os domínios
da sociedade.
Em território nacional, a Lx Factory (Lisboa), de iniciativa privada, foi um caso pioneiro e hoje é,
talvez, o mais reconhecido mesmo a nível internacional. No entanto, a proliferação recente destas fábricas
criativas dá-se, em grande parte, por iniciativa municipal, por recurso a programas comunitários, que, logo
num primeiro momento, são capazes de dar resposta à necessidade de financiamento para a requalificação
arquitectónica destes espaços.
É a partir de 2012 — em plena crise — que proliferam uma série de casos. Integrando este movimento,
no âmbito do Cluster de Indústrias Criativas na Região do Norte, surgem em 2013 a Oliva Creative Factory
e o Quarteirão Cultural e Criativo da Fábrica de Santo Thyrso, por iniciativa dos municípios de S. João da
Madeira (Aveiro) e Santo Tirso (Porto), respectivamente.

Usos económicos e elaborações discursivas: estudos de caso
A multiplicação de projectos de regeneração urbana constitui uma das manifestações mais visíveis da
mobilização do espaço com fins económicos. Como mecanismos de criação de novas oportunidades de
mais-valia — característica do sistema de acumulação capitalista —, estas estratégias de reestruturação do
espaço possuem um enorme potencial heurístico para a análise da tensão global/local (FRANQUESA, 2007:
125). As fábricas criativas que aqui tratamos são um exemplo privilegiado da acção destes mecanismos,
precisamente pela forma como materializam à escala local fenómenos globais e abstractos, como são os
processos económicos, constituindo-se como autênticos lugares “de fronteira”.
Nestas fábricas criativas, a busca constante de novas oportunidades de mais-valia manifesta-se pela
desvalorização e revalorização cíclica destes espaços, que se transformam assim em mercadoria, através do
que vários autores denominam de destruição criativa (ibid.: 128). A sua função original — abandonada na
sequência do encerramento das fábricas — é substituída por uma nova camada de valor, susceptível de criar
riqueza e revitalizar o tecido económico local.
A forma como os espaços que aqui tratamos, profundamente saturados, acumulam em si estas várias fases,
permite a identificação do acto de “vaciar y llenar”, imagem de Franquesa (2007), ou do que Löfgren denomina
de “padrões cíclicos na produção constante das novas economias” (2003: 250, tradução livre). Para tal, notam,
são necessárias mais etnografias do local, articuladas com uma perspectiva histórica dos casos em estudo.
Como afirma Franquesa, efectivamente são os benefícios económicos a principal motivação destas
regenerações urbanas, porém, estes são gerados não apenas por mecanismos puramente mercantis, mas
também através de elaborações discursivas e regulações vindas de cima, de cariz multi-escalar (2007: 125).
Assumindo a administração local a face mais visível deste fenómeno, no caso português, isto torna-se tanto
ou mais claro, no tempo em que o poder local vê as suas políticas fortemente condicionadas por directrizes

emanadas da UE e dos seus fundos comunitários de apoio. A adesão dos municípios de S. João da Madeira
e de Santo Tirso ao Cluster das Indústrias Criativas na Região do Norte e o consequente alinhamento nos
discursos das indústrias criativas é um exemplo claro da repercussão das políticas europeias no âmbito local,
bem como da sua acção uniformizadora na resposta a problemas de dimensão local.
Num primeiro momento, em ambos os casos, torna-se evidente que a aposta na instalação de incubadoras
de indústrias criativas foi, antes de mais, a oportunidade de financiamento para potenciar novas centralidades
nas duas cidades. No caso de S. João da Madeira, a antiga zona industrial onde se situa a Oliva — que nasceu
na periferia do núcleo urbano —, agora constitui uma bolsa absorvida pelo crescimento urbano, que a autarquia
quer ver transformada no quarteirão cultural e criativo da cidade. Os primeiros passos dessa regeneração urbana
de base cultural foram dados com a reconversão do corpo principal da antiga Empresa Industrial de Chapelaria
— vizinha da Oliva — no Museu da Chapelaria, inaugurado em 2005. Com o encerramento definitivo da Oliva
em 2010, pelo lugar que esta assume na memória colectiva, como pela sua dimensão e implantação privilegiada
no tecido urbano — localiza-se na entrada norte —, a cidade viu-se paulatinamente obrigada a encarar a ruína —
material e imaterial — daquele que em tempos tinha sido o maior complexo industrial da região. Neste contexto,
o município toma a iniciativa de adquirir e reabilitar os edifícios que se encontram nos topos do extenso complexo
industrial e, desta forma, incentivar a iniciativa privada a tomar conta dos restantes. A este, ao longo da antiga
estrada nacional, encontra-se o edifício da emblemática Torre da Oliva, hoje o Welcome Center dos circuitos de
turismo industrial e, brevemente, o futuro Núcleo do Design e do Calçado. A oeste encontra-se a Oliva Creative
Factory, onde ao carácter essencialmente empresarial alia-se as componentes da formação e fruição artística e do
lazer. No meio permanece uma ruína industrial com uma grande tela a publicitar o leilão judicial.
No caso de Santo Tirso, a abertura em 1998 da ponte sobre o Ave e da nova estação de comboios,
na proximidade da fábrica, marca o início de um longo processo de regeneração urbana e de tentativa de
aproximação da cidade ao rio, por parte do município, centrado numa parte significativa deste vasto complexo
fabril, que lhe seria cedido em 2004 pelo Banco Pinto e Sotto Mayor. Progressivamente requalificado, através
de sucessivas candidaturas a financiamentos europeus, aqui é o próprio edifício que condensa em si várias
destas fases. A Fábrica do Teles, assim conhecida pela população local — seguindo o nome da família que
a administrou entre 1906 e 1970 —, incluiu, até 2006, exposições pontuais, entre outras funções, e, desde
então, o Centro de Empresas e Inovação — uma incubadora de base tecnológica. Só em 2012 se efectiva a
viragem criativa da Fábrica de Santo Thyrso (assim rebaptizada), com a aproximação ao modelo de quarteirão
cultural e criativo. Desde esta data integra uma Nave Cultural, destinada à realização de eventos, um Centro
Interpretativo da fábrica e uma zona comercial, e, desde 2013, a iMod-Incubadora de Moda e Design.
Perante a intensa componente de regeneração urbana destes projectos, torna-se necessária também a
manutenção de um conjunto de narrativas legitimadoras capazes de suportar publicamente a necessidade
deste tipo de intervenções. Ou seja, a forma como estes espaços são construídos indicia a permanência de
práticas discursivas a partir das quais se acrescenta ou retira valor a um determinado lugar (FRANQUESA,
2007: 129). Também Löfgren refere a esta questão, notando como a criação de uma nova economia implica a
invenção de uma anterior (2003: 250).
Na Oliva Creative Factory, esta revalorização é construída, ao nível do discurso, pelo empreendedorismo
e paternalismo, seguindo as práticas discursivas do seu passado industrial. «Estas paredes contam-nos
histórias», afirma a jovem designer fundadora da Catraia, a primeira empresa aqui incubada, que cresceu
a ver os homens de bata azul invadirem o pequeno restaurante da avó quando tocava a sirene do almoço.

Para si faz todo o sentido associar o novo paradigma da criatividade a um antigo espaço industrial que foi
tão importante para o desenvolvimento da cidade, recuperando também deste modo a marca Oliva que,
num momento de revivalismo de antigas marcas nacionais, surge assim como alavanca comum dos diversos
projectos individuais.
Por outro lado, nos discursos oficiais, o projecto afirma-se não só como o novo habitante de parte da
antiga fábrica mas também como herdeiro dos seus valores imateriais. Desde a sua fundação, em 1925,
que para a Oliveira, Filhos & C.ª, Lda. — hoje conhecida como Oliva — os tempos foram de crescimento
e diversificação, com a aposta na indústria metalúrgica, até então inexistente na localidade, cuja actividade
económica se centrava na chapelaria e no calçado. Porém, foi sobretudo através da produção de máquinas
de costura, a partir de 1948, que a Oliva se tornou efectivamente conhecida, transformando-se, através de
uma audaciosa campanha publicitária, num verdadeiro ícone propagandista dos valores do regime. Mas, se
para todo um país Oliva era sinónimo de máquinas de costura — como talvez ainda seja —, para S. João da
Madeira era a fábrica onde todos queriam trabalhar, porque «trabalhar na Oliva era outra coisa!».
Numa permanência do discurso paternalista e localista, afirma-se que na génese da Oliva Creative Factory
se encontra a capacidade de inovação e o espírito empreendedor do seu fundador, numa nova oportunidade
de desenvolvimento da cidade assente numa estratégia que acredita no poder da criatividade, da tecnologia e
da inovação como resposta ao novo paradigma económico:
“[é] um lugar que precisou de ser reinventado, de renascer uma vez mais como esse «exemplo feliz da
nossa terra», chamando a si, novamente, a sua vocação pioneira e audaz, colocando-se, uma vez mais,
à frente do seu tempo” (Excerto do texto da exposição patente no Núcleo Histórico da Oliva Creative
Factory, 2013).
Num processo de revalorização semelhante, encontra-se a antiga Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Tirso,
para onde convergem há gerações as vivências de grande parte da população. Aqui esta concretiza-se pela
aposta na moda, e manutenção no mesmo sector que em tempos tornou o Vale do Ave no maior centro de
produção têxtil do país, na sequência da sua deslocalização do Porto para zonas periféricas. Inaugurada em
1898, esta unidade fabril integrou a primeira vaga de industrialização do Vale do Ave, onde encontrou as
condições mais atractivas para se instalar, nomeadamente mão-de-obra disponível, o saber-fazer, energia
abundante e barata — pela proximidade ao rio —, e recentes ligações rodoviárias e ferroviárias aos grandes
centros urbanos. Encerrou em 1990 — no virar de uma década que viria a marcar a primeira vaga de
desindustrialização da região e do país —, fruto do mesmo processo de deslocalização produtiva que havia
trazido o têxtil algodoeiro do Porto para esta região.
Tomando este espaço como símbolo de uma dada época — chegou a ultrapassar o milhar de trabalhadores —,
o Quarteirão Cultural e Criativo da Fábrica de Santo Thyrso promove uma mudança de paradigma da indústria
têxtil, assente na moda como factor de diferenciação cultural, comercial e turística da região.
Aquilo que aqui se verifica é a elaboração de uma narrativa legitimadora que, recorrendo a referências
de carácter histórico e identitário, apresenta ambos os projectos como positivos e importantes. Deste modo,
assiste-se a uma activação patrimonial (PRATS, [1997] 2004) que, através de um processo de objectificação
(HANDLER, 1988), selecciona, descontextualiza e recontextualiza referências capazes de representar
simbolicamente uma identidade que se quer perpetuar

Por outro lado, a legitimação de um novo modelo económico é sustentada também pelo próprio espaço
em que se inserem estas indústrias criativas, ele próprio símbolo de progresso económico, mesmo que não se
verifique uma continuidade ao nível do sector.
Simultaneamente, encontra-se também aqui aquilo que Franquesa denomina de giro empreendedor do
poder local, onde este, através de um conjunto de iniciativas, cria facilidades para a extracção de mais-valias
de modo “a competir para controlar y sujetar lo global” (FRANQUESA, 2007: 130). Em S. João da Madeira,
por exemplo, cidade que desde sempre se discursou sob o lema do trabalho, onde as figuras notáveis eram
aquelas que investiam no incremento da actividade industrial, assiste-se a uma clara tentativa de intervenção
pública no tecido económico da cidade, no sentido da criação de uma nova distinção que não deixa de estar
inscrita num universo de similitude global. Tendo em conta os desafios associados à globalização e os novos
contextos de competitividade à escala mundial, em 2008, o poder local decidiu levar a cabo, juntamente
com diversos actores do concelho, um exercício de planeamento estratégico para o futuro, onde concluiu
que a aposta deveria ser na diversificação da economia local através do investimento em “sectores baseados
no conhecimento, na inovação e na tecnologia” (CMSJM, 2008: 77). Logo, é também tendo em conta esta
estratégia que nasce a Oliva Creative Factory, com o incremento das indústrias criativas — alavancadas com
financiamento público — aliadas às indústrias tradicionais com forte implementação no concelho. Numa
tentativa de substituição de um imaginário fabril, continua-se a apresentar S. João da Madeira como “a cidade
do trabalho” mas agora também “da qualidade de vida”, inerente a uma cidade criativa, capaz de atrair e reter
fluxos de capitais e pessoas qualificadas.

ALÉM DO DISCURSO: PATRIMONIALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
No caso das indústrias criativas, estas narrativas e espaços legitimadores revelam-se particularmente úteis
perante as fragilidades do novo modelo. Porém, importa também aqui olhar para lá dos discursos, pois a
atenção ao que não é dito pode ser igualmente reveladora desta realidade.
Assistimos à escala local, resultado destes modelos sobre-escalados, a uma desarticulação múltipla entre
a administração local e o tecido produtivo, os trabalhadores criativos e a população, facto que dificulta ainda
mais a sua implementação.
Por um lado, apesar de nos discursos destas fábricas criativas se advogar uma revalorização do tecido
industrial tradicional, através da aproximação às indústrias criativas, esta nem sempre se efectiva. No caso da
iMod-Incubadora de Moda e Design, a falha na aproximação ao tecido industrial é particularmente relevante
devido à dependência do sector da moda da produção tradicional, agravando as já imensas dificuldades destas
novas empresas.
Por outro lado, o avultado investimento não resulta na criação de condições efectivas para a
implementação e autonomia dos sectores criativos que estes projectos propõem alavancar. Neste processo
de objectificação, discursa-se o sucesso da antiga empresa e aplica-se isto como positivo ao universo das
indústrias criativas. Contudo, este positivismo e encantamento escondem, por um lado, as duras condições
laborais e de vida dos operários e, por outro, a profunda precariedade que subjaz actualmente a estas
indústrias criativas. Advoga-se uma mudança de paradigma do trabalho e uma melhoria da qualidade de
vida, mas a realidade laboral das pessoas que integram estas incubadoras revela algumas continuidades de

ontem. A criatividade veio, segundo Löfgren, estetizar não só a economia, mas também novas formas de
exploração laboral, através da promoção da flexibilidade, da velocidade e da inovação, e da diluição das
fronteiras entre lazer e trabalho (2003: 245, 251).
Assim, a alegada autonomia intelectual e financeira que subjaz à promoção actual do empreendedorismo
criativo, resultado, respectivamente, do cruzamento das figuras do artista e do empresário, raras vezes
encontra aqui espelho. Estas ideias derivam da apropriação dos princípios do artista autónomo na figura
do empreendedor criativo. Enunciado não por quem trabalha de facto nas áreas criativas, mas por gestores,
políticos ou programadores culturais, e portanto sob uma certa aura idealista, o termo criatividade é, neste
quadro, distinto da produção cultural e artística efectiva.
Por outro lado, não são reconhecidos benefícios destes projectos para a população local, como por
exemplo a criação de emprego, uma das maiores preocupações de zonas profundamente desindustrializadas
como Santo Tirso. «Se estivesse a trabalhar era muito melhor (...), que assim não havia desemprego», é a reacção
de Olinda, antiga operária, perante este novo uso do espaço. As populações locais e as suas necessidades
são muitas vezes mantidas à margem destes projectos, pensados essencialmente para a atracção de públicos
supramunicipais. Sendo clara essa intenção, assiste-se a uma não-identificação por parte daqueles que não são
tidos em conta, o que põe também em causa a sua sustentabilidade.
Para além desta desarticulação local, outra questão que emerge é a da sustentabilidade financeira.
Num primeiro momento, importa ter em conta a forma como estes financiamentos europeus hipotecam os
orçamentos municipais, não só devido à comparticipação local implicada na construção, mas também pelos
custos de manutenção — infra-estrutura, recursos humanos e programação — que não são abrangidos por
estes programas. O investimento avultado de fundos públicos na esfera privada visa, no discurso, a promoção
da autonomização das empresas incubadas, nas quais assentaria a sustentabilidade destas infra-estruturas.
Contudo, na prática, estas dependem estruturalmente — e previsivelmente continuarão a depender, a longo
prazo — de fundos públicos. Por outro lado, a ausência de retorno do investimento verifica-se se tivermos
em conta o curto ciclo de vida destas empresas. Acresce ainda a forma como estas estruturas assentam na
alocação de funcionários municipais, e também, em grande medida, na prestação de serviços. Também o
financiamento dos incubados advém, em muitos casos, do Estado, através de diversos programas de estágio e
emprego.
Diante estas fragilidades, importa questionar até que ponto estes novos usos económicos do património
são sustentáveis, nomeadamente quando comparados com modelos anteriores, e se não assistiremos à
permanência de efeitos de apropriação meramente potenciais onde os discursos se tornam retóricos.
Por outro lado surgem, paralelamente a estes modelos, abordagens alternativas, a partir de baixo,
algumas já com alguns anos de implementação. Importa, nesta reflexão, perspectivar, mais do que novos usos
que seguem princípios teóricos semelhantes, novas posições que respondam verdadeiramente ao interesse da
salvaguarda e valorização do património através do seu uso como bem comum.
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Circuitos pela tardia industrialização portuguesa: Lisboa
entre dois mundos
SUSANA DOMINGUES; SANDRA MARQUES, IHC/FCSH-UNL (Portugal)

RESUMO
Os roteiros culturais assumem-se hoje como uma ferramenta que aproxima públicos e patrimónios. O mesmo
sucede para o património industrial. Importantes meios de conhecimento e fruição permitem, simultaneamente,
que os espaços que se encontrem à nossa volta adquiram uma espessura diversa. O envolvimento das populações
locais, sensibilizando-as para esta temática é um caminho a percorrer, uma vez que só se pode proteger aquilo
que se conhece. Por outro lado, convocar antigos trabalhadores (técnicas, artefactos e saberes) garante a
perpetuação de uma determinada cultura técnica.
Neste sentido, o território transforma-se numa enorme potencialidade, nomeadamente o de Lisboa.
Espera-se que os roteiros de património industrial do eixo Alcântara-Belém e do eixo Oriental da cidade a
desenvolver, num primeiro momento, possam contemplar a visita a antigas fábricas, seus escritórios, bairros
operários ou outras estruturas sociais existentes, ou então já a alguns museus resultantes da descativação de
muitas destas unidades produtivas.
Trata-se de um projeto piloto aplicado a Lisboa, que se pretende, a longo prazo, ser alargado a todo o
território nacional. Estão, assim, previstas várias parcerias essenciais para atingir os objetivos acima propostos:
instituições de poder (locais ou de poder central), comerciantes locais, associações recreativas e culturais
ligadas a bairro operários e museus.
PALAVRAS-CHAVE: Património Industrial, Arquitetura Industrial, Cultura técnica, Museologia.

THE DISCOVERY OF INDUSTRIAL LISBON: TWO DISTINCT REALITIES
ABSTRACT
The intangible heritage connected to the various industries of Lisbon from the nineteenth and twentieth
centuries is part of the city’s collective memory. Cultural tours constructed from the research on ancient skills
and techniques of the old workers provide a direct link between the industrial heritage and the public.
It is expected that the tours of industrial heritage on the axis between Alcântara (industrial community of
Lisbon) and eastern city part (Xabregas-Olivais-Oriente) includes visits to the old factories and workers’
neighborhoods and museums resulting from the decommissioning of many of these plants.
On the other hand, convening the memories of those who have been, due to their geographical proximity
and family ties, linked to the Lisbon industries is essential for safeguarding this changing heritage.
In this sense, Lisbon appears to us as a fundamental strategy to create connections between the
population, the intangible heritage and the entities working on the territory. It is expected that the routes on
the industrial heritage between the Alcântara-Belém axis and the eastern axis of the city will contemplate

the visit to old factories and workers neighborhoods, or in this case, some museums resulting from the
deactivation of many of these factories. In this sense, one of the objectives of these roadmaps is its possible
contribution to the safeguarding of fundamental industrial axes in the Portuguese industrialization of the
19th and 20th centuries.
In order to streamline each of these scripts, a cultural mediator will be highlighted, who will have the
noble mission of serving as a bridge in this public-heritage-memory relationship.
KEYWORDS: Industrial Heritage, Industrial Architecture, Culture Technique, Intangible Heritage,
Museology.

OBJETIVOS
O presente projeto criado no cerne da renascida APAI — Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial
pretende abordar o turismo como uma das formas de gestão e salvaguarda do património cultural bem como
as problemáticas daí inerentes. Este estudo preliminar incide essencialmente na importância do interesse
social (consciência e sensibilização pela fragilidade e importância do Património) e do seu consequente
desenvolvimento a partir da cultura patrimonial e do turismo. Ao longo do corpo do trabalho problematizase e apresenta-se energicamente algumas sugestões para uma melhor gestão e salvaguarda do património
cultural, nomeadamente por meio de roteiros/visitas de turismo cultural industrial pela cidade de Lisboa
incidindo essencialmente sobre os dois grandes núcleos industriais: Alcântara e Oriente.

A INDUSTRIALIZAÇÃO PORTUGUESA E A CIDADE DE LISBOA: ZONA DE ALCÂNTARA
E DO ORIENTE
O século XIX foi marcado por consequências destrutivas das invasões francesa, pela ausência da família real
que partira para o Brasil. Os efeitos negativos de uma regência britânica e uma descentralização da capital
acentuaram a crise económica e politica. Em 1820 dá-se a Revolução Liberal e até à década de 40 a Guerra
Civil Portuguesa. Este processo dificultou seriamente um desenvolvimento coerente da cidade de Lisboa. Na
primeira metade do século este desenvolvimento decorre de uma forma bastante lenta. Todavia depois de
1840 e posteriormente a de 1850 uma nova estabilidade é implantada pelas figuras de António Bernardo da
Costa Cabral, Marquês de Tomar nomeado Ministro da Justiça pela Rainha D. Maria II e de Fontes Pereira
(MARQUES, 2009).
Foram feitos investimentos em obras públicas e privadas o que de certa forma facilitou o implemento de
novos equipamentos e tecnologias associados à Revolução Industrial dos transportes: elevadores, caminhos-deferro e fábricas. Com a inauguração da estação de caminhos-de-ferro ao porto da estação de Santa Apolónia,
em 1864 bem como a introdução em Lisboa da linha de “Americanos”, em 1873, os limites da cidade de
Lisboa são redefinidos, alargando-se o perímetro urbano. O aparecimento da nova estrada da circunvalação
em 1852 que nascida em Alcântara, passava pelos Prazeres, Campolide, Picoas e o Alto de S. João, facilitou o
acesso à Cidade de Lisboa e marcou uma nova fase de crescimento da cidade suportado pelos novos meios de
transporte (MARQUES, 2009).

O presente projeto procura dar a conhecer o processo de industrialização da cidade em duas zonas
particularmente sensíveis, ao longo da faixa ribeirinha, alvo de um vasto processo de requalificação urbano
desencadeado pela administração do porto de lisboa, e na área oriental da capital motivada pela «Expo»
(SANTOS, 2000). Dois momentos distinto, no tempo e no espaço. Se, por um lado, a industrialização de
Lisboa durante o século XIX acompanha a malha urbana e de certa forma estimula o seu crescimento. Por
outro, como defende (FOLGADO, 2013), as indústrias do século XX (sobretudo a partir dos anos 40, 50)
são concebidas com novas preocupações: urbanismo, arquitetura e saneamento. Quer isto dizer que a partir
de vários eventos, entre os quais se destaca, a Exposição do Mundo Português (1940) e o II.º Congresso da
Ordem dos Arquitetos (1948) Lisboa passa a acompanhar as tendências europeias e americanas (dos anos 30
do século XX), ainda que com 40 anos de atraso.
O Vale de Alcântara é hoje, detentor de uma posição central na atualidade obtida após a sua integração
na mancha urbana durante o seu processo de crescimento. Perceber a sua génese desde a Revolução Industrial,
momento fundamental da formação de Alcântara, que marcou a sua identidade (em meados do século XIX)
até ao progressivo desaparecimento das indústrias, permite-nos compreender a ascensão da zona do Oriente
(meados do século XX) bem como a situação atual de ambos os territórios (MARQUES, 2009).
A década de 40 do século XX é marcada, no nosso país, pela reconstrução mas também pelo avanço do
processo de industrialização. As leis nº 2002 (1944) e 2004 (1945) irão permitir a criação de infraestruturas
de base como é o caso da eletricidade e do abastecimento de água mas estas cedo se vão revelar insuficientes.
O país carecia de uma cultura técnica e também por isso, a industrialização será feita tardiamente e com
alguns interregnos.
O processo de industrialização levado a cabo pelo Estado Novo evidenciado alguns aspetos práticos
como a arquitetura, a técnica ou a geografia. A adesão ao plano Marshall bem como a aplicação dos diferentes
planos de fomento irão dar à zona oriental da cidade um cunho industrial que até então se observava no bairro
de Alcântara.
Na segunda metade do século XX, enquanto o bairro de Alcântara se tornou numa zona de forte
potencial turístico, ainda que mantendo uma atmosfera do seu passado industrial, a zona do Oriente manteve
a sua identidade industrial até à inauguração da Exposição Universal de Lisboa (1998). Hoje, ambos, herdeiros
do plano urbanístico de Etienne de Groer 1 (1934-1948) adquiriram novas funções: Alcântara tornou-se numa
zona residencial mas sobretudo de comércio e lazer e o Oriente numa zona residencial e de serviços.

EMERGÊNCIA DA ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL
A sociedade industrial emergente ao longo do século XVIII criou um novo paradigma civilizacional. As
diferentes fases da industrialização, apresentadas por Lewis Mumford (1895-1990), deixaram marcas evidentes
no território. Estes vestígios materiais revelam um modo modus operandi que importa identificar, conhecer e
salvaguardar. É com estes objetivos que a arqueologia industrial surge em meados do século XX. Ainda que
o termo Arqueologia Industrial tenha sido utilizado pela primeira (ainda que com um conceito diferente da
atualidade) por um português: Francisco de Souza de Viterbo em 1896 aquando a publicação na Revista o
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Arqueólogo Português sobre os seus estudos de moinhos (CIVERA,1998). No período pós IIª Guerra Mundial
que as questões relacionadas com o património industrial começam a ganhar importância. Será desta forma
que o conceito das “coisas banais” — defendido por Daniel Roche (1998) — passa a fazer parte da definição
de património. A arqueologia industrial possibilitou algo inédito até então: “a entrada do povo anónimo na
história” (MENDES, 1995). Como resultado temos hoje um conjunto diversificado de iniciativas em torno
da arqueologia industrial: instituições de ensino, legislação, investigação e uma crescente e diversificada
bibliografia.

PATRIMÓNIO CULTURAL INDUSTRIAL
Podemos de modo simples definir património como aquilo que herdamos dos nossos antepassados. No caso
do património cultural é um triângulo perfeito entre passado (o que herdamos), presente (como o tratamos) e
futuro (o que deixamos às gerações vindouras). Se por um lado, “herdar” pressupõe o direito a essa herança,
por outro lado cria também o dever de proteger, valorizar e a integrar esse “legado” para que ele possa
continuar a fluir naturalmente no futuro.
O património Cultural Industrial em particular deve a sua génese à nova mentalidade surgida com a
revolução francesa que originou a criação em 1794 do 1º museu técnico do mundo musée de arts et metiers,
durante o século XIX cresce a sensibilização europeia para com este património o que levou à criação de
inúmeros museus industriais (CIVERDA, 1998). O interesse pelo património industrial em Portugal teve a
sua primeira manifestação institucional com a A.A.I.R.L. (ALVÈS, 1995).

TURISMO INDUSTRIAL COMO ARMA DE SUSTENTABILIDADE CULTURAL?
O turismo é indispensável nos nossos dias e atingiu um lugar de destaque na sociedade a nível global, sendo
que as suas origens, enquanto definição atual, remontam ao Grand Tour dos nobres ingleses do séc. XVIII. Na
sequência da Revolução Industrial, com os avanços nos meios de transporte e acessibilidade dos vários locais
entre si, foram criadas as condições que possibilitaram as deslocações com o objetivo de lazer, bem como de
motivos sociais e culturais.
O Turismo industrial subentende a visita aos mais diversos locais de uma História mais recente, como
estruturas fabris ou mineiras. Não apenas o lugar, mas a técnica (o saber fazer) e a indústria de outrora são
importantes, bem como as memórias ainda presentes e a identidade que dá as populações locais. O turismo
industrial também tem outra vertente que é a visita de fábricas ou empresas ainda no ativo e não apenas as
desativadas (objetos arqueológicos industriais). Em notável expansão esta nova versão do turismo industrial
não só do ponto de vista da cultura morta como da cultura ativa (do que ainda está em funcionamento) adquire
cada vez mais notoriedade. É neste contexto que o presente projeto se reveste de suprema importância.

PROGRAMAS NACIONAIS DE TURISMO PATRIMONIAL INDUSTRIAL
Passamos a mencionar alguns trabalhos desenvolvidos nesta área — património industrial — em Portugal.
O projeto de turismo industrial de São João da Madeira “tem por missão a projeção nacional e internacional
do município de S. João da Madeira e consolidação e promoção da sua dimensão turística ligada à indústria,
potenciando o desenvolvimento económico e social, a bem da qualidade de vida dos cidadãos.” 2 Dispõe de um
welcome center (instalado na da antiga fábrica da Oliva) onde é possível obter informações sobre o turismo
industrial em S. João da Madeira bem como dos circuitos pelo património industrial. Este projeto foi pioneiro
em Portugal (surgiu em 2012) e conjuga as indústrias do calçado, chapelaria, lápis e etiquetas. Este é, por
ventura, um dos projetos nacionais onde existe uma sinergia bem-sucedida entre as várias indústrias e o poder
local.
Sines — Turismo Industrial Sustentável é uma iniciativa que arrancou em Setembro de 2014 e que é
promovida pelo Sines Tecnopolo (uma incubadora de empresas), envolvendo, numa primeira fase, a Galp
Energia. A Câmara Municipal de Sines patrocina o projeto que conta com uma visita à refinaria de Sines, um
exemplo por excelência do processo de industrialização do país.
Os Circuitos Industriais da Marinha Grande constituem um outro projeto de turismo industrial que
envolve dez fábricas, um centro tecnológico e um museu e que abrange três sectores da economia local: do
vidro, dos moldes e dos plásticos. A funcionar à cerca de um ano procura, à semelhança de outras iniciativas
acima mencionadas, potenciar a industria emergente local e nacional.
A Rota do Património Industrial do Vale do Ave surgiu em 2006 com o objetivo de dar a conhecer e
divulgar o património e industria têxtil existente na região. Promovida pela Adrave (Agência de Desenvolvimento
Regional do Ave) e cofinanciada no âmbito do Programa Operacional da Região Norte procurava fomentar a
bacia do Ave com um produto turístico. Esta iniciativa contava com a participação dos seguintes municípios
Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Trofa, Santo Tirso, Vieira do
Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela. Esta rota integrava a visita a um conjunto de cerca de 24 unidades
industriais e pré-industriais da região.
A rota do património industrial Tons do Mármore tem como missão promover o espólio marmóreo do
Anticlinal de Estremoz. Desde 2013 que o convite é feito a todos os que se interessam por este património:
“venha descobrir o ouro branco do Alentejo”. Esta iniciativa reúne os municípios do Alandroal, Borba,
Estremoz, Sousel e Vila Viçosa em roteiros que variam entre o meio-dia e os três dias.
À parte destas iniciativas existem também pequenas iniciativas isoladas que procuram promover o
património industrial bem como as indústrias emergentes. São disso exemplos os municípios de Braga, Oeiras
ou Guimarães.

REDE PORTUGUESA E EUROPEIA DE TURISMO INDUSTRIAL
Durante o 4.º Congresso Europeu do Turismo Industrial, decorrido em S. João da Madeira, em 2014, foram
lançadas as bases para a constituição da Rede Portuguesa de Turismo Industrial. Esta tinha como objetivo o
reconhecimento e promoção do turismo industrial português. Das conclusões deste congresso fez também
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parte a criação da Rede Europeia de Turismo Industrial. Neste âmbito, foi criado um órgão consultivo que
permitisse um debate científico e técnico permanente. Desta organização participam Espanha, França e
Portugal e ainda como quadros académicos e especialistas o Reino Unido, Alemanha, República Checa,
Holanda e Itália.
O presente projeto procura dentro deste contexto contribuir para a promoção das Redes Portuguesa e
Europeia de Turismo Industrial; seguindo os preceitos desenvolvidos no final do 4.º Congresso Europeu do
Turismo Industrial: “deve evitar-se que grandes polos de atração turística — cuja sustentabilidade é difícil de
manter — possam eclipsar projetos de Turismo Industrial mais modestos, mas de confirmado valor cultural
e pedagógico.” 3

CIRCUITOS INDUSTRIAIS: ALCÂNTARA-ORIENTE
Os circuitos culturais industriais procuram, após cuidada seleção de locais de interesse, numa determinada
região, interligar entre si, numa visita ou itinerário, as várias atrações culturais e patrimoniais. Contribuem
assim para a dinamização social, cultural e económica de determinada área geográfica.
O presente projeto traduz-se na dinamização de roteiros geográficos pelo património industrial e
tem como objetivos: sensibilizar o grande público para os vestígios industriais; convocar as memórias de
quem esteve, quer pela proximidade geográfica, quer pelos laços familiares, ligado às indústrias; promover
a salvaguarda do património industrial; fomentar o turismo industrial; fomentar a interpretação destes
monumentos fabris.
MENDES (2013) defende as vantagens da salvaguarda e reutilização de estruturas no âmbito do
património industrial: a preservação de “pedaços” da memória das populações, reforçando a sua identidade
e valorizando a história, tanto a nível nacional como local”; a solidez; os espaços e a localização dos vestígios
numa perspetiva social e económica; por último, “a manutenção de instalações integradas em centros urbanos
(…) contribuirá para impedir que se edifiquem estruturas, em betão, de dimensões excessivas como não raro
se tem verificado.”
A presença constante de um mediador cultural nestes roteiros industriais será fundamental para a
identificação de aspetos técnicos, arquitetónicos, históricos e sociais do processo de industrialização do país.
Assim, serão usados ao longo das visitas plantas, alçados, fotografias ou ilustrações que permitam melhor
salientar a relevância daquele equipamento industrial. Adicionalmente, será entregue um desdobrável com
um pequeno roteiro. Este terá a identificação dos vários imóveis visitados durante aquele percurso: a sua
designação, o seu tipo de indústria, datas de laboração e o arquiteto e engenheiro responsáveis, a partir de um
mapa/carta onde se encontram localizados.
O público-alvo é constituído por especialistas em arqueologia industrial, património industrial, processos
de industrialização do país; estudantes de património, arqueologia, história e turismo; população ligada à
realidade industrial; interessados.
Os circuitos têm uma duração variável entre a uma hora e as três horas. As distâncias percorridas estão
calculadas entre os 2 e os 4 quilómetros. Os grupos terão uma dimensão entre as 12 e os 25 participantes.
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Estes roteiros terão uma periodicidade semanal, alternando entre o eixo de Alcântara e o eixo do Oriente
durante o primeiro ano.
No segundo ano pretendemos que esta iniciativa se alargue a toda a margem sul do rio Tejo. Entenda-se,
os municípios de Almada, Seixal, Barreiro. No terceiro ano, pretendemos que seja possível dinamizar roteiros
industriais em toda a grande Lisboa, compreendendo os concelhos de Sacavém, Loures e Vila Franca de Xira.
Para uma melhor execução dos objetivos acima propostos será necessário estabelecer várias parcerias
com Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais, Antigas Casas de Pessoal e grupos de amigos, na senda de
relembrar ao poder local a importância destas temáticas, por um lado, e de envolver as populações direta ou
indiretamente ligadas ao processo de industrialização do país.

CIRCUITOS ALCÂNTARA
Alcântara é rica em evidências do passado, sendo um lugar cultural de excelência nos tempos modernos o que
nos permite obter um verdadeiro then and now em alguns casos bem-sucedido noutros casos, as perdas são
irreversíveis. Este circuito procura dar uma visão da industrialização da zona de Alcântara do século XIX a
partir de alguns exemplos arquitetónicos que persistiram adquirindo novas funções na contemporaneidade,
entre as quais em alguns casos manifestações artísticas ou fins comerciais (CIVERA, 1998).
Este circuito está previsto ter uma duração de aproximadamente uma hora durante a qual será percorrido
um quilómetro em linha reta. Tem, por isso, um nível de dificuldade de fácil.
Assim, apesar de estarem já previstas várias variantes deste roteiro, dada a excecional variedade cultural
de possibilidades, optou-se por agora num tipo de roteiro com quatro paragens destintas que, por um lado,
traduzem de modo positivo o antes e o depois e, por outro, sintetizem a história industrial da região:

1. Museu da Carris
Como referimos anteriormente a cidade de Lisboa desenvolveu-se e cresceu em parte devido ao ritmo de
evolução dos transportes públicos que facilitaram os acessos. Fundada em 1872 a Companhia de Carris
de Ferro de Lisboa contribuiu com elevadores/ascensores, elétricos e autocarros para uma Lisboa mais
desenvolvida, pelo que nos parece adequado começar a visita numa Alcântara oitocentista pelo museu que
enaltece os meios de transporte. Iniciada uma visita às suas instalações é possível viajar no tempo observando
todo um vastíssimo património móvel industrial, desde carruagens a trajes de época.
O emblemático Museu da Carris sito na Rua 1º de Maio nº. 101 marca o início desta viagem, funcionando
simultaneamente como ponto de partida e como local de palestra para a visita que se segue. Ainda dentro
das instalações do museu surge um primeiro momento Then and Now que se destaca dentro do complexo:
Village Undergroud Lisboa. Um espaço único desenvolvido e frequentado por inúmeros artistas, onde nascem
diariamente projetos workshops, exposições. É um local de convívio que se mistura no tempo deste roteiro e
onde será dada toda a informação necessária para a visita.

2. Fábrica de Santo Amaro da Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense
A Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense foi uma unidade fabril criada em 1839, situada em Lisboa cedo
se afirma como crucial na industrialização da capital, já que foi uma das maiores fábricas da cidade durante
o século XIX. Instala-se em Alcântara a partir de 1849 com uma área industrial monumental de cerca de 23
000 m2. Foi posteriormente ocupada pela Companhia Industrial de Portugal e Colónias, Tipografia Anuário
Comercial de Portugal e pela Gráfica Mirandela.
Esta parte da cidade que permaneceu nas “sombras” durante imenso tempo foi recentemente devolvida
à comunidade pelo novo nome de LXFACTORY. Um segundo momento Then and Now. Uma ilha criativa
mesmo no centro de Lisboa, ocupada por empresas de profissionais das mais variadas áreas, palco de concertos,
eventos e exposições de moda, música, arte, design, arquitetura. Um local privilegiado de lazer que volta a
trazer este espaço à atualidade. Aqui vive-se uma atmosfera industrial a cada passo fomentada pela arquitetura
industrial envolvente mas também pela vida do espaço que lembra o seu apogeu. Um local do nosso passado
acessível a todos, onde podemos projetar um futuro para todos.

3. Companhia União Fabril — C.U.F
Fundada em 1865 com sede em Lisboa dedicou-se principalmente à produção de sabão, velas, óleos e massa
de purgueira. A sua unidade industrial localizada em Alcântara fora montada em 1857 pelo Visconde da
Junqueira. Em 1881 a “Fábrica União Fabril” empregava cerca de 133 trabalhadores.
Contrastando com os dois exemplos anteriormente referidos este é um exemplo onde á exceção da arquitetura
exterior em banda e de uma chaminé todo o complexo industrial foi destruído. A velha chaminé de tijolo que
anuncia “Adubos químicos” visitada neste roteiro é o único vestígio visível e de destaque da antiga fábrica. No
seu lugar surgiu um condomínio habitacional. Esta paragem fomenta o processo de consciência do visitante.

4. Fábrica Napolitana
Esta fábrica, situada na Travessa Teixeira Júnior nº.1, era um conjunto industrial do início do século XX
que estava inserido na grande fase de afirmação da indústria moageira em Portugal (FOLGADO, 2004).
Construída em 1908 é em 1926 adquirida pela Companhia Industrial de Portugal e Colónias mantendo-se no
ativo até à década de 70 do século XX. Esta obra arquitetónica é da autoria de Vieillard & Touzet cujos vários
edifícios complementares formam um quarteirão: fábrica de massas, moagem, silos e casa das máquinas.
Durante a visita apenas é possível observar o edifício pelo exterior já que atualmente serve como sede dos
escritórios do grupo Auchan. Outro exemplo não tão dramático como o anterior já que conserva o edifício, no
entanto para uso privado, vedado ao público, o que de certa forma resulta numa usurpação de um património
de interesse público 4.
De reconhecida importância histórica e arquitetónica industrial a escolha deste espaço, neste roteiro,
essencialmente oitocentista, prende-se com o facto das instalações industriais da Napolitana serem já
novecentistas e por conseguinte, esta última paragem prepara o visitante para um próximo circuito, nessa
outra realidade, na cidade e no tempo.

4

Classificação: I.I.P., Decreto Nº 31/83 de 9 de Maio.

CIRCUITOS ORIENTE
Este segundo itinerário procura dar seguimento à divulgação dos processos de industrialização da cidade de
Lisboa no decorrer do século XX. Como defende CUSTÓDIO, 2005: “As transformações estruturais de fundo
contribuíram para a alteração do lugar da indústria na economia portuguesa e para a mutação da paisagem
tradicional, reforçando a sua artificialidade geral (em todo o território nacional), e especifica (nos centros e
periferias das maiores concentrações industriais) Para tal, abordámos aspetos práticos como a arquitetura, a
técnica ou a geografia.” Se, com o circuito de Belém, nos concentrámos em evidenciar a requalificação dos
equipamentos, neste roteiro procurámos enfatizar o território industrial. Assim, elegemos a Av. Infante D.
Henrique como um eixo fundamental (dentro da zona dos Olivais, Marvila, Sacavém) para a compreensão
dos processos da tardia industrialização promovida pelo Estado Novo, da cidade de Lisboa. Território este,
posteriormente requalificado para albergar a Exposição Mundial de 1998 e que cuja Gare do Oriente é um
marco incontornável.
A oriente da Praça do Comércio, muitas evidências industriais foram, entretanto, demolidas; outras
encontram-se abandonadas e até mesmo vandalizadas (são disso exemplos a empresa e oficinas do Baptista
Russo ou a antiga cantina da Sacor). Desta forma, optámos por escolher estruturas que fossem possíveis
visitar por dentro ou que tivessem um papel preponderante no processo de industrialização.
Este circuito tem uma duração média de duas horas e irá percorrer cerca de um quilómetro e meio. Têm,
por isso, uma classificação de dificuldade nível elevado.

1. Fábrica Barros
Instalada numa das avenidas que delimita a zona industrial dos Olivais, a construção desta unidade fabril
remonta a 1958. Destinada à indústria têxtil, o ante-projecto (1947) e projecto estiveram a cargo de dois
dos pioneiros do modernismo da arquitectura em Portugal e autores de várias obras de referência durante o
Estado Novo, José Cottinelli Telmo (1897-1948) e Jorge Segurado (1898-1990).
A escolha desta fábrica para o início deste percurso prende-se com a importância que ela teve na
modernização industrial da cidade. Como defende FOLGADO (2012) “A Barros significou, portanto,
a actualização do sector têxtil dos lanifícios numa Lisboa que ambicionava modernizar-se também pela
indústria.”
Em 2006, é aprovado um projecto para o espaço desta fábrica que previa a construção de edifícios que
usam energias renováveis. Do projecto faz parte a construção de edifícios até oito andares, com 240 fogos de
habitação, bem com a conservação da fachada da antiga unidade fabril.

2. UTIC
A União de Transportadores para Importação e Comércio (UTIC) fundada em 1944, em Lisboa, pelas
principais empresas rodoviárias de transporte de passageiros, teve, como principal objectivo, manter peças a
preços competitivos para os seus autocarros. Se no pós IIª Guerra Mundial importou chassis directamente aos
fabricantes, a nova fábrica em Lisboa (Cabo Ruivo) serviria para construir as suas próprias carroçarias. Na
sequência do 25 de Abril de 1974, a empresa é nacionalizada mas as graves dificuldades financeiras obrigamna em 1985 a dividir-se em dezanove empresas. Em 1992 viria a encerrar definitivamente.

Em 2006 iniciou-se uma obra requalificação desta unidade fabril numa parceria entre a Edifer Imobiliária
e a Parquesol Imobiliária. Viriam a ser construídos 2 edifícios destinados a habitação com zonas de lazer e
espaços verdes. Ainda que nem todos os edifícios fabris tivessem sido reabilitados, não é hoje possível visitar
nenhum destes espaços.

3. Estação Elevatória e Reservatório dos Olivais
Em 1948 é feita a inauguração do edifício da Estação Elevatória, com a presença dos membros do Governo.
Quatro anos mais tarde conclui-se o reservatório com capacidade para 16.000m3 de água. Para compreender
a importância quer desta estação quer deste reservatório para a cidade de Lisboa, torna-se imprescindível
conhecer a Companhia das Águas de Lisboa (1868) bem como o seu papel na modernização da cidade. Como
defende FOLGADO (2012) “A imprescindibilidade da central dos Olivais para a modernização do quotidiano
e da indústria foi total.”

4. Gare do Oriente
Obra fundamental para a Exposição Mundial de Lisboa em 1998, a Gare do Oriente (concluída em 1998) é,
por ventura, o símbolo da requalificação feita neste território. O projecto foi da responsabilidade do arquitecto
Santiago Calatrava (1951-) e trata-se de um complexo que integra transportes ferroviários (de médio e longo
curso), rodoviários (de médio e longo curso), metro e ainda um espaço comercial.
Se ao longo deste circuito abordámos algumas das evidências da industrialização do país, da cidade,
terminamos uma obra que pretende ser um «mergulho no futuro». Assim, a questão das acessibilidades é apontada
VELEZ (2008): «Começava também então outra revolução em Lisboa, a das acessibilidades. Como em todos os
processos semelhantes, a Expo’98 foi o pretexto para concretizar ou antecipar velhas metas da capital.»

CONTINUAÇÃO DO PROJETO/ROTA DAS INDÚSTRIAS
Circuitos pela tardia industrialização portuguesa: lisboa entre 2 mundo é um projeto-piloto e por esse motivo
pretendemos que este seja alargado ao território nacional. Neste sentido, estamos a desenvolver um projeto
complementar — Rotas das Industrias — que numa primeira fase pretende desenvolver visitas mensais a
diferentes núcleos de património industrial português. No espaço de três anos pretendemos que seja possível
desenvolver roteiros industriais em qualquer destes pontos de forma continua. É disso exemplo, o concelho de
Mértola e o seu património mineiro ou o concelho da Covilhã e o seu património ligado aos lanifícios.

MEMÓRIAS DAS INDÚSTRIAS
Segundo a Carta de NIZHNY TAGIL (2003) “ (…) estes valores do património industrial intrínsecos aos
próprios sítios industriais, às suas estruturas, aos seus elementos constitutivos, à sua maquinaria, à sua
paisagem industrial, à sua documentação e também aos registos intangíveis contidos na memória dos homens

e das suas tradições.” Neste sentido, como referido anteriormente, é propósito deste projeto fazer uma recolha
das memórias direta e indiretamente ligadas ao património industrial. Para tal calcula-se que no espaço de um
ano poderão, eventualmente, realizar-se pequenas sessões, em parceria com as Juntas de Freguesia, Câmara
Municipal, antigas casas de pessoal e associações recreativas o registo em vídeo das memórias de antigos
funcionários e familiares ligados às unidades industriais abordadas nos roteiros.
Acreditamos que as memórias ligadas aos processos de industrialização em Lisboa são elas mesmas um
património a salvaguardar. Assim, urge identifica-las, conhece-las, protege-las. Como defende ASSUNÇÃO
(2007) “A fonte oral como recurso extremamente rico e criativo de diálogo, espaço para elaboração e
democratização da fala, de pessoas comuns falando sobre as suas impressões, desejos, anseios, sonhos,
interpretações, registos e contradições.”

A MINHA FÁBRICA
A importância da salvaguarda cresce numa sociedade que prima quer pelo consumo, quer pelo imediato.
Neste projeto pretendemos que as próximas gerações reconheçam um património industrial que não rara vez
define tanto o território como as populações, como os processos de desenvolvimento do país. Acreditamos
assim, que conhecer é um dos garantes para a salvaguarda, contrariando o que tem sido feito no nosso país e
é denunciado por FOLGADO (2004) “O edificado do século XIX-XX, que cumpriu a sua função, quer seja,
do universo produtivo, de lazer, de habitação, infraestruturas — pontes, portos e seus vários equipamentos,
de circulação ferroviária, ou outros —, corre o sério risco de desaparecer, ou de perpetuar-se para as futuras
gerações descaracterizado e esvaziado de autenticidade.” Por isso, e no seguimento da recolha das memórias
associadas aos processos de industrialização, é nosso objetivo, no espaço de dois anos dinamizar estes roteiros
industriais junto das escolas.

CONCLUSÃO
São já conhecidas várias iniciativas para o próximo ano (2015) no âmbito do património industrial, entendendose este como uma fonte de riqueza, desenvolvimento, prosperidade. Pretende-se que este projeto se afirme
como uma achega à promoção do turismo industrial sustentável fomentando o desenvolvimento regional.
Embora ambicioso, com diferentes parceiros, abrangente no tempo e no espaço, o projeto aqui
apresentado visa contribuir para a divulgação e salvaguarda do património industrial nas suas vertentes
técnicas, arquitetónicas e económicas. De igual modo, pretende-se colocar a cidade de Lisboa, no mapa da
rota europeia do património industrial, para que Portugal possa ficar a par dos seus congéneres europeus num
mesmo objeto: a promoção de uma rede de património industrial europeia.
As limitações temporais limitam uma descrição mais detalhada. Todavia também não desejaríamos
acrescentar muito mais informação, pois o fator surpresa é para nós o mais aliciante.
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Museus, Territórios e Comunidades
de Pertença

Patrimoine, participation citoyenne et contribution
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RÉSUMÉ
Créé dans un ancien quartier industriel et ouvrier montréalais, l’Écomusée du fier monde défend une vision
participative du musée. Notre communication décrit l’histoire de l’Écomusée du fier monde, son approche
participative et les liens qu’il a développés avec le milieu universitaire. Il présente aussi un concept original
développé par l’Écomusée : celui de la collection écomuséale.
MOTS CLÉS: écomusée, collection, participation, patrimoine, université.

HERITAGE, CITIZEN PARTICIPATION AND UNIVERSITY CONTRIBUTION: THE FIER MONDE
ECOMUSEUM CASE*

ABSTRACT
Established in a former Montreal industrial and working district, the Écomusée du Fier Monde defends a
participative vision of the museum. Our paper describes the history of the Écomusée du Fier Monde, its
participatory approach and the links it has developed with the Academy. It also presents an original concept
developed by the Ecomuseum: that of the ecomuseum collection.
PALAVRAS-CHAVE: Ecomuseum, Collection, Participation, Heritage, University.

L’Écomusée du fier monde a été créé au début des années 1980 dans un ancien quartier industriel et ouvrier
de Montréal. Ce musée original issu du milieu associatif défend une vision participative du musée. Il s’inspire
largement des approches d’éducation populaire et se perçoit comme un outil de développement au service du
milieu. À cette proximité avec la communauté, s’ajoute la création de liens importants avec l’Université du
Québec à Montréal (UQAM), ce qui contribue au rayonnement et à la crédibilité de l’institution.
Afin de comprendre le cas de l’Écomusée du fier monde, nous tracerons d’abord un bref portrait du
milieu dans lequel il se trouve, puis présenterons le parcours de l’Écomusée du fier monde en décrivant
quelques-uns de ses projets novateurs et sa vision participative. Par la suite, nous décrirons les liens développés
avec l’UQAM. Finalement, nous aborderons le concept de collection écomuséale : une façon originale pour
l’Écomusée du fier monde de concevoir sa collection et d’intervenir sur le patrimoine local.
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LE QUARTIER CENTRE-SUD DE MONTRÉAL
Pour comprendre l’Écomusée du fier monde, il faut connaître le milieu où il se trouve : le quartier CentreSud de Montréal. D’abord paisible territoire agricole, ce secteur se développe rapidement à compter
de la seconde moitié du 19e siècle et devient un quartier industriel et ouvrier en profitant de sa situation
géographique avantageuse en bordure du fleuve. Des installations portuaires se développent, des entrepôts et
des manufactures s’installent, la population s’accroît. Le quartier est un bastion industriel pendant un siècle et
la courbe démographique progresse de façon constante pour atteindre 100 000 habitants au recensement de
1951. Les chiffres récents indiquent que la population a chuté à environ 36 000. C’est que le secteur a vécu le
phénomène inverse au cours du dernier demi-siècle: celui de la désindustrialisation.
Parallèlement, la proximité du centre-ville amène des projets de réaménagement urbain dans les années
1950, 1960 et 1970. On démolit certains pans du quartier pour faire place à de larges boulevards qui facilitent
la circulation ou à des projets de développement comme celui de Radio-Canada, par exemple, qui entraîne
la disparition de centaines de logements au profit d’un vaste complexe pour la société d’État. Le nombre de
logements diminue et le nombre d’occupants par logement baisse. La prospérité d’après-guerre et les facilités

de transport permettent aux ouvriers œuvrant dans des secteurs en croissance de s’établir dans des quartiers
plus récents et en banlieue. La population qui reste est vieillissante et formée de sans-emploi et des travailleurs
aux revenus les plus faibles.
Ces mutations créent parfois du mécontentement et des heurts. Les années 1960 et 1970 sont marquées
par l’émergence d’un important mouvement de groupes communautaires et populaires. Ces groupes offrent
des services ou de l’entraide aux plus démunis. Ils défendent les droits de certaines catégories de la population
(femmes, personnes âgées, assistés sociaux, chômeurs) et ils travaillent à l’amélioration de la qualité de vie par
la formule coopérative ou par des revendications politiques.
Dans les années 1970, un de ces organismes, les Habitations communautaires Centre-Sud (HCCS),
œuvre à la mise en place de coopératives d’habitation et revendique des logements sociaux. Il travaille aussi
à l’aménagement et à l’amélioration des services dans le quartier. Par exemple, il milite pour la création de
mini-parcs, ou encore collabore au projet d’un centre sportif local. C’est au sein de cet organisme que germe,
en 1980, l’idée d’un projet de musée pour le quartier: «la Maison du fier monde» (qui deviendra par la suite
l’Écomusée du fier monde). À cette époque, le monde ouvrier est absent de l’univers muséal montréalais. Il
en est de même pour les enjeux sociaux et les bouleversements urbains. L’idée que l’industrie et un quartier
ouvrier aient une valeur patrimoniale est plutôt marginale, pour ne pas dire iconoclaste. Pour les HCCS, il est
important pour la collectivité de connaître son passé pour comprendre le présent et savoir où elle va. Il faut
mettre en valeur la culture locale et le patrimoine (méconnu, oublié, dévalorisé) et en être fier si on souhaite
un avenir meilleur. Le secteur est trop souvent étiqueté de façon négative. Comme le dit un document des
HCCS : «On nous traite comme le tiers-monde, mais nous sommes du fier monde !»

LE PARCOURS DE L’ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
La création de ce musée en 1980 se produit dans le contexte où le mouvement de la nouvelle muséologie est
en plein essor un peu partout dans le monde. Les promoteurs du projet de l’Écomusée du fier monde font un
voyage d’études en France en 1981 et visitent des écomusées. Ils adhèrent au courant exprimé par Hugues
de Varine en 1978 dans Gazette, la revue de l’Association des musées canadiens : «Un écomusée c’est une
communauté et un objectif : le développement de cette communauté.»
Dès le départ, il est clair pour les personnes liées au projet que ce musée en sera un participatif. Cela
s’explique par les influences de la nouvelle muséologie, mais aussi par la tradition des pratiques d’éducation
populaire des HCCS. Des enjeux se posent cependant sur la façon d’organiser la participation et de déterminer
les outils nécessaires à sa mise en œuvre.
La pratique des années d’implantation du musée a permis d’identifier des niveaux de participation des
citoyens, qui se sont définis à partir des expérimentations faites lors de divers projets.
Le premier niveau identifié est celui de spectateur ou de visiteur. Cela peut sembler contradictoire avec
l’idée de participation, mais la population visée (personnes peu scolarisées et à faible revenu) fréquente peu les
musées et ne consomme pas beaucoup de produits culturels, pour parler en termes de marketing. La décision de
visiter une exposition constitue donc un niveau participatif de base. La première exposition de 1981 ressemble
d’ailleurs à une sorte de fête populaire qui permet de lancer le projet. L’exposition s’appuie cependant en
bonne partie sur des recherches en archives. Ces photos et ces informations documentent fort bien l’histoire

locale, mais il s’agit d’une histoire extérieure ou périphérique, par opposition à une histoire vécue. L’exposition
parle du patrimoine bâti mais ne contient pas suffisamment d’informations sur la vie quotidienne. Cela est
normal en raison des documents utilisés : les sources classiques de la méthodologie de l’histoire. Cependant les
visiteurs ajoutent plusieurs informations en commentant l’exposition de leurs témoignages et leurs souvenirs.
Pour faire une histoire plus près du vécu, il faut évidemment recourir à d’autres types de sources. Il faut
mettre à contribution les gens qui ont eux-mêmes vécu dans le quartier et qui y ont travaillé. Les individus
sont des sources (mémoire, savoir-faire, traditions) et ils possèdent des sources (des photos, des documents,
des objets). Au-delà du parti pris idéologique, l’idée de participation est aussi une nécessité pour faire une
histoire près de la réalité quotidienne et de la vie de travail dans un quartier comme celui-là. Cela amène à
définir un deuxième niveau: participer en tant que source. Un projet sur l’histoire des femmes en quartier
ouvrier, Entre l’usine et la cuisine, est l’occasion de cette expérimentation.
Dans le cadre de ce projet, les femmes constituent les sources. Une collaboration est établie avec plusieurs
organismes regroupant des femmes du quartier. Elles accordent des entrevues, individuelles ou en groupes.
Elles sont mises à contribution pour une cueillette de photos et d’objets. Les résultats du projet sont diffusés
au moyen d’une publication et d’une exposition, s’appuyant toutes deux sur les récits de vie des femmes.
La publication est écrite à la première personne : un personnage fictif raconte sa vie et celle de sa famille
sur trois générations en reprenant plusieurs des témoignages. Les chapitres sont courts, rédigés dans un
langage accessible, et chaque page de texte est accompagnée d’une page de photos. L’exposition utilise une
muséographie très simple (et peu coûteuse), mais efficace. L’Écomusée du fier monde souhaitait présenter une
histoire vécue : il a réussi à le faire en présentant la vie de ces femmes, de leur quotidien, avec leurs images et
leurs mots.
L’Écomusée du fier monde constate donc non seulement que les gens peuvent participer à titre de source,
mais que cela enrichit énormément le projet. Un enjeu se pose : faire un pas de plus et amener les gens à
devenir des acteurs dans la recherche et la réalisation d’une exposition. Un contact avec le Suédois Sven
Lindqvist est l’occasion de franchir cette étape. Il a publié dans son pays un manuel pour aider les gens à faire
leur propre recherche sur l’histoire de leur travail : Creuse là où tu es (Grav dar du star). Grâce à l’appui de
l’Université du Québec à Montréal, un projet se met en branle. Il mène la publication en 1990 d’un manuel
adapté au contexte de l’Écomusée : Exposer son histoire. Expérimenté avec un groupe de retraités d’une usine
du quartier qui font une recherche et leur propre exposition, le manuel permet d’atteindre un nouveau niveau
de participation être acteur de toutes les étapes d’un projet d’exposition.
Une étape importante du développement de l’Écomusée du fier monde se produit en 1996. Il devient
un musée accrédité et obtient un budget de fonctionnement du ministère de la Culture. Au même moment, il
se relocalise dans un ancien bain public que lui cède la Ville de Montréal. Le bâtiment date de 1927, époque
lors de laquelle la très grande majorité des logements du quartier n’ont ni bain, ni douche. Pour des raisons
d’hygiène, la Ville fait construire une série de bains publics : des piscines à fonction sportive et récréative, qui
comportent aussi une section de baignoires ou de douches privées permettant aux familles ouvrières d’avoir
accès à des installations absentes de leur résidence. C’est désormais dans ce superbe édifice que l’Écomusée
du fier monde poursuit ses activités.
Seul musée montréalais qui se consacre à la thématique du travail, l’Écomusée poursuit son mandat
avec divers partenaires locaux, en utilisant l’exposition comme un outil d’éducation populaire et d’habilitation
(empowerment). Parmi les projets récents, mentionnons La parole est à nous, qui a permis à un groupe

de personnes analphabètes de concevoir une section de l’exposition permanente de l’Écomusée, ou encore
Citoyens — Hier, aujourd’hui, demain, une exposition mettant en valeur l’engagement d’une quarantaine de
personnes ayant œuvré dans le milieu associatif au cours des années 1960 et 1970. Travailler en partenariat est
une valeur essentielle et une préoccupation constante de l’Écomusée, au point où l’organisme s’est doté d’une
politique de partenariat qui mentionne que le partenariat est un élément essentiel de l’action de l’Écomusée
du fier monde, qu’il est implicite à la notion même d’écomusée et qu’il est une condition au développement
durable local et à l’édification d’une société meilleure.
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L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) : UN PARTENAIRE MAJEUR
Bien que l’Écomusée du fier monde soit une institution participative fortement ancrée dans son milieu, il
a développé de nombreux liens avec le milieu universitaire, en particulier avec l’UQAM localisée dans le
quartier Centre-Sud.

Cette université, fondée en 1969, a une mission d’enseignement et de recherche, mais se distingue en
mettant également de l’avant une mission de «service aux collectivités». Cette volonté se manifeste par une
politique et des ressources spécifiques pour développer des projets en liens avec diverses associations sans but
lucratif. Dès 1980, l’Écomusée du fier monde créé des liens avec le Service aux collectivités de l’UQAM. Au
fil des années, de très nombreux projets de recherche et de formation ont permis à l’Écomusée d’avoir accès à
des experts universitaires pour appuyer ses expositions.
Il existe à l’UQAM d’autres structures dont l’Écomusée du fier monde peut profiter. La plus importante
est le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal (LHPM). Ce laboratoire réunit une équipe
multidisciplinaire qui contribue à l’avancement des connaissances relatives à l’histoire et au patrimoine urbains,
et favorise leur interprétation, leur diffusion et leur mise en valeur. Dans ce laboratoire, sont réunis autour
de projets communs des chercheurs universitaires, des musées, des groupes voués à la défense du patrimoine
et des intervenants provenant de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communications.
Les projets de l’Écomusée du fier monde appuyés par le LHPM sont nombreux. Un d’entre eux s’intitule
Nourrir le quartier, nourrir la ville et permet de mener des activités de recherche desquelles découleront deux
expositions prévues pour 2015 et surtout pour 2017, année du 375e anniversaire de Montréal. Dans ce cadre,
l’Écomusée peut profiter d’expertises universitaires permettant de développer une modélisation 4D d’une
usine de produits alimentaires du quartier. L’Écomusée seul ne peut réaliser de tels projets. Ce partenariat
permet à l’Écomusée de jouir d’une grande crédibilité d’un point de vue scientifique, tout en demeurant un
musée participatif et engagé dans sa communauté.

LA COLLECTION ÉCOMUSÉALE
Compte tenu de sa conception de la muséologie, l’Écomusée du fier monde aborde de façon singulière la
fonction de collection et entretient un rapport particulier au patrimoine. La philosophie écomuséale se distingue
des musées classiques notamment par son rapport aux objets. La prédominance de la collection d’objets y est
remplacée par la notion de patrimoine. Ainsi, l’Écomusée du fier monde n’est pas centré sur une collection ou
sur l’acquisition d’objets; il se préoccupe plus largement du patrimoine tant matériel qu’immatériel, lié à son
territoire et sa thématique. C’est ce que nous appelons la «collection écomuséale».
Afin de mieux structurer nos interventions sur le patrimoine local, l’Écomusée du fier monde s’est doté
d’une politique et d’un plan d’action sur la collection écomuséale. Mais il a d’abord fallu définir ce que nous
entendons par ce concept inédit.
Une collection écomuséale se caractérise de la façon suivante :

–– Elle est constituée d’éléments patrimoniaux matériels ou immatériels qui témoignent de la culture de
la communauté et/ou d’un ou plusieurs des champs d’intervention d’un écomusée.
–– Il s’agit d’un ensemble d’éléments patrimoniaux considérés représentatifs, exceptionnels et/ou à
caractère identitaire.

–– Ces éléments sont la cible d’un processus de désignation qui les fait entrer dans la collection écomuséale,
au même titre que l’acquisition fait entrer un objet dans la collection muséale.
–– Ce sont des éléments sur lesquels un écomusée intervient de diverses façons, sans toutefois qu’il en
ait la propriété.
–– La collection écomuséale est soumise aux conditions de catalogage et de documentation, telle que
l’est la collection muséale.
–– Les acteurs locaux (individus, organismes, intervenants du milieu, etc.) participent activement au
processus de désignation des éléments de la collection écomuséale.
–– L’écomusée reconnaît sa responsabilité patrimoniale envers les éléments désignés et il partage cette
responsabilité avec les acteurs locaux. À cet égard, l’écomusée s’engage à assurer leur transmission
en collaboration avec des acteurs locaux qui obtiennent alors le statut de parrain.

Dans le cas spécifique de l’Écomusée du fier monde, nous avons identifié les trois champs d’intervention
de notre collection écomuséale:
–– Un territoire géographique : le quartier Centre-Sud de Montréal.
–– Une thématique : les thèmes du travail, de l’industrie et de la culture populaire, qui rejoignent le passé
ouvrier et industriel du territoire donné, mais concernent également sa réalité actuelle.
–– Un cadre social : les enjeux contemporains reliés au territoire géographique et à la thématique.

L’adoption d’une politique de collection écomuséale a pour objectif d’assurer une organisation cohérente des
interventions menées par l’Écomusée du fier monde sur les éléments patrimoniaux matériels et immatériels de
son milieu. Pour y arriver, nous nous appuyons sur les principes suivants :

–– Le principe de responsabilité patrimoniale de l’Écomusée du fier monde à l’égard des éléments de la
collection.
–– Le principe de participation citoyenne à cette prise en charge patrimoniale. L’Écomusée du fier monde
se donne en effet comme mandat de collaborer avec les acteurs concernés afin de faire la désignation des
éléments qui entrent dans la collection écomuséale et d’assumer avec eux une responsabilité partagée.
La population et les acteurs du quartier sont consultés afin d’identifier les éléments représentatifs et
sont amenés à participer aux interventions sur les éléments de la collection.

–– Le principe de transmission de cet héritage. L’Écomusée du fier monde souhaite en effet perpétuer
cet héritage auprès des générations actuelles et futures, en assurant la conservation dans le temps des
traces matérielles et immatérielles de divers aspects de ces champs d’intervention. Cette transmission
s’accomplit par des actions de préservation, de documentation, de mise en valeur et de diffusion,
réalisées en collaboration avec les acteurs du milieu.

Pour faire partie de la collection écomuséale, un élément doit faire la cible d’une désignation. Cette
désignation est inscrite dans un outil conçu spécifiquement à cet effet : le catalogue de la collection écomuséale.
Le processus de désignation a été déterminé dans un plan d’action sur la collection écomuséale sur lequel
nous reviendrons plus loin. Pour sa part, le catalogage répond à des normes comparables à ce qu’on retrouve
généralement dans la gestion d’une collection muséale.
Une fois l’élément désigné, l’Écomusée du fier monde en assume la responsabilité patrimoniale en
procédant à diverses interventions, en collaboration avec des acteurs locaux que nous appelons des «parrains».
Le but est d’assurer la transmission de ce patrimoine aux générations présentes et futures.
Les interventions de l’Écomusée sur sa collection écomuséale sont de divers ordres et similaires aux
gestes classiques des intervenants en patrimoine :

–– La préservation se fait par des actions qui assurent la protection dans le temps et/ou dans l’espace.
–– La documentation est assurée par des activités de recherche qui permettent de mieux cerner les
éléments patrimoniaux identifiés : il peut s’agir d’actions de documentation dans des sources primaires
et secondaires, de collectes de témoignages ou de tout autre moyen qui permet de conserver la trace,
l’histoire et la mémoire d’un élément de patrimoine.
–– La mise en valeur se fait par le biais d’activités et d’interventions qui valorisent ou qui dévoilent des
éléments patrimoniaux, que ce soit par la diffusion ou la promotion d’éléments patrimoniaux, par
exemple par l’apposition des interventions in situ ou par l’organisation de parcours guidés.
–– La restitution vise à assurer un retour du patrimoine aux populations à qui il appartient. L’Écomusée
du fier monde adhère à l’idée que la collection écomuséale appartient d’abord à la communauté.
–– La diffusion du patrimoine, par différentes actions médiatiques, est l’une des principales formes de
mise en valeur adoptée par l’Écomusée du fier monde. En premier lieu, la présentation d’expositions
assure la diffusion d’éléments patrimoniaux à l’endroit d’un public large. D’autres activités de diffusion,
notamment par la création de publications et par le recours aux nouvelles technologies, assurent la
diffusion de la collection écomuséale.

LA PARTICIPATION DANS LA COLLECTION ÉCOMUSÉALE
L’action de l’Écomusée sur la collection écomuséale s’appuie donc sur cette définition, sur ces principes et
sur ces modalités d’intervention. La politique adoptée à ce sujet précise également les rôles et responsabilités
de divers intervenants dans le processus. Si une partie de ce travail repose sur l’équipe interne ou le conseil
d’administration de l’Écomusée, un rôle essentiel est dévolu aux acteurs locaux et partenaires de l’Écomusée
qui acceptent d’être des «parrains» d’un élément de la collection. Ces personnes ou organismes :

–– participent au processus de désignation;
–– acceptent la coresponsabilité patrimoniale à l’égard de l’élément désigné;
–– participent aux interventions concernant l’élément désigné.

De plus, ils s’engagent à assumer leur rôle dans l’intérêt collectif et pour le bien commun (et non pas
par intérêt personnel ou corporatif). Les actions proposées doivent avoir des retombées pour l’ensemble de la
communauté et se faire en concertation avec les autres parrains et l’Écomusée du fier monde.
On peut constater que deux aspects principaux distinguent la collection écomuséale d’une collection
muséale classique. D’une part, l’Écomusée n’est pas propriétaire des éléments de la collection et n’entend
pas le devenir. D’autre part, la sélection des éléments de la collection (tout comme les autres interventions
possibles) repose sur un processus de participation citoyenne.
L’Écomusée du fier monde a adopté sa politique de collection en juin 2011. Par la suite, un plan d’action
a été adopté à cet égard. Le projet Collection écomuséale en action a permis la mise en œuvre de ce plan
d’action au cours des derniers mois. Un appel a été lancé aux volontaires à participer à une journée d’atelier
visant à identifier les premiers éléments de la collection. Cette consultation citoyenne a permis d’identifier une
quinzaine d’éléments et de cibler des parrains pour ces éléments. En parallèle, un kiosque itinérant a circulé
dans divers lieux publics du quartier : à la fois pour sensibiliser les résidents à leur patrimoine et pour les
consulter sur les éléments qui leur semblent les plus significatifs. Le projet a permis de constater à la fois un
grand intérêt de la population pour le quartier et son patrimoine, une volonté de mieux connaitre les origines
et l’histoire et patrimoine, et surtout l’existence d’un fort sentiment d’appartenance de la communauté à son
quartier.
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Les prochaines années permettront de poursuivre le processus, en route vers une étape importante : 2017.
Cette date marque le 375e anniversaire de Montréal. De nombreuses festivités et commémorations sont alors
prévues. L’Écomusée entend profiter de cet événement pour mettre en valeur la collection écomuséale :
exposition in situ, découverte virtuelle, visites guidées et actions citoyennes seront mises de l’avant.

CONCLUSION
Le parcours de l’Écomusée du fier monde est celui d’une organisation bénévole à but non lucratif devenue une
institution muséale reconnue par l’État et ayant une grande crédibilité scientifique, entre autres grâce à ses
liens avec le milieu universitaire. L’Écomusée a cependant conservé ses liens avec le milieu des organismes
locaux et a même développé des pratiques et des outils qui, sans être des modèles, peuvent peut-être inspirer
d’autres organismes s’intéressant au patrimoine.
À cet égard, le concept de collection écomuséale offre une piste intéressante de réflexion et d’action
participative sur le patrimoine local. La politique de collection écomuséale adoptée par l’Écomusée du fier
monde avait d’ailleurs cet objectif de départ : mieux organiser les interventions de l’institution sur le patrimoine
du milieu. Elle permet aussi d’équilibrer les actions de l’institution vers une action plus «centrifuge» : de par sa

nature, le musée est centripète et attire à lui collections, visiteurs et activités. L’idée de collection écomuséale
est une façon de garder à l’esprit le rôle que doit jouer l’écomusée dans son milieu. Ultimement, la collection
écomuséale est une façon de faire du patrimoine un outil de développement.
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ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche, de la Science et de la Technologie. Il est engagé dans le milieu
associatif muséal, et est actuellement vice-président de la Société des musées québécois, et a été membre du conseil
d’administration de l’Association des musées canadiens, de même que du comité exécutif de la Société des directeurs
de musées montréalais. Il est aussi membre du conseil d’administration de l’Association québécoise pour le patrimoine
industriel depuis la fondation de l’organisme en 1988.
Il a écrit de nombreux articles pour des revues québécoises, canadiennes et étrangères. Parmi ses principales publications,
on note le guide Exposer son histoire (Prix Publication de la Société des musées québécois, 1990) et Sur les traces de
Joseph Venne (prix d’excellence en interprétation du patrimoine de l’Association québécoise des interprètes du patrimoine,
2013). Expert en matière de patrimoine et de nouvelle muséologie, il a participé à plusieurs colloques et conférences, sur
la scène nationale (Société des musées québécois, Association québécoise d’interprétation du patrimoine, Association des
archivistes du Québec, Association canadienne française pour l’avancement des sciences, etc.) et internationale (Dubrovnik
— 2014, Paris — 2013, Gemona del Friuli — 2013, San Sebastian — 2008, Lyon — 2001). L’Écomusée du fier monde a
remporté de nombreux prix d’excellence dont le prix Histoire Vivante ! du Gouverneur-Général du Canada (2013), le prix
citoyen de la culture Andrée Daigle remis par les Arts et la Ville (2013), le prix d’excellence en éducation de l’Association
des musées canadiens (2013). René Binette a aussi reçu des distinctions individuelles : nommé Fellow de l’Association des
musées canadiens (2013), il a aussi reçu le prix Barbara A Tyler pour le leadership muséal de l’Association des musées
canadiens (2014).
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RESUMO
O objetivo desse artigo é apresentar as relações existentes entre o patrimônio cultural e a conformação de
territórios identitários nas cidades mineradoras brasileiras. Objetiva igualmente destacar que a clivagem
material/imaterial do patrimônio se dá exclusivamente para fins de análise procurando concorrer para a
compreensão do patrimônio cultural em sua totalidade.
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CHURCH BELLS’ TOLL IN MINAS GERAIS: MATERIALITY AND IMMATERIALITY OF
CULTURAL HERITAGE IN BRAZIL*

ABSTRACT
The aim of this paper is to present the relationships between the cultural heritage and the conformation of
identity territories in Brazilian mining towns. Also aims to highlight the cleavage Material/of the immaterial
heritage is done solely for the purposes of analysis looking to compete for the understanding of cultural
heritage in its entirety.
KEYWORDS: Cultural Heritage, Territory, Safeguard, Intangible Heritage.

Há alguns anos atrás tomamos conhecimento que o sino Elias, da Igreja do Carmo na cidade de Ouro Preto,
Minas Gerais, Brasil, havia voltado a tocar. Trata-se do maior sino da cidade com cerca de 3 toneladas. A
princípio, nenhuma novidade maior pois não é raro que os sinos se calem ou por motivo de rachaduras ou por
perda dos badalos, por exemplo. Descobrimos, entretanto, que os motivos que o levaram a se calar e a voltar
a tocar eram mais singulares. Tratava-se do cumprimento de uma pena: o Elias ficara preso, acorrentado por
25 anos na sacristia da Igreja do Carmos por ter matado um sineiro. Sim, por esse motivo.
Esse episódio por si já seria elemento suficiente para falarmos de territorialidades, identidades e
pertencimentos. Entretanto, o retorno do sino Elias a seu campanário provocou enorme emoção nos habitantes
da cidade de Ouro Preto, mas nenhum de seus moradores contestou a penalidade a ele imposta, embora
privados durante 25 anos de seus dobres e repiques.

Essa história que para alguns pode parecer anacrônica ocorreu recentemente e nos é reveladora de todo
um processo de construção de identidade territorial entre os habitantes da cidade de Ouro Preto e demais
cidades que se constituiram ao longo do desenvolvimento da exploração aurífera nas regiões das Minas Gerais,
mas também de Goiás e Mato Grosso ao longo do século XVIII.
Sua incompreensão ou estranhamento por parte de nossos contemporâneos pode ser reveladora de
processos que na interpretação de Alain Corbin (1994) que transformaram essa paisagem sonora em ruído e
barulho e que podem ser representativas do desencantamento do mundo, de uma desacralização do espaço e
do tempo.
Compreende-se, portanto, esse território não como um espaço onde as relações urbanas acontecem, mas,
sim, como produto de relações políticas, econômicas e sociais bastante singulares, conformadoras de fronteiras.
Uma abordagem historiográfica mais tradicional sobre a constituição das vilas e arraiais nesse território
recorrentemente estabelece uma continuidade entre os objetivos dos portugueses que chegaram a essas terras
em 1500 e o dos bandeirantes, considerados os agentes responsáveis pela ocupação do território que hoje
conforma o estado de Minas Gerais, qual seja, o de encontrar metais preciosos. Essa busca por metais preciosos
estabelece uma continuidade entre os séculos XVI e XVIII, ligando os “grandes” bandeirantes aos “grandes”
navegadores numa perspectiva que conta à maneira de uma epopéia a colonização portuguesa na América.
Essa mesma historiografia também nos informa que as expedições portuguesas anteriores — entradas
— não foram bem sucedidas no sentido da descoberta de metais preciosos, cabendo a outros agentes sociais,
os bandeirantes vindos de São Vicente, o papel de desbravadores e descobridores do ouro no sertão dos
cataguases, denominação portuguesa primeva desse território 1 e indicativo (mas pouco ressaltado) da atividade
desses bandeirantes relacionada ao apresamento de índios, em uma época em que o domínio holandês sobre
as possessões portuguesas na América do Sul e África escassearam o fornecimento de mão-de-obra escrava
africana, impulsionando a escravização indígena nessas terras 2.
Esse duplo objetivo, o apresamento de índios e a prospecção de metais, foi responsável pelas inúmeras
incursões aos sertões desse território 3. Foi a descoberta dos veios auríferos, oficializada em fins do século
XVII e início do XVIII, que gerou outra ocupação da região que não a indígena: a empreendida pelos agentes
colonizadores. As informações são de que os primeiros achados auríferos são do bandeirante Antonio Rodrigues
Arzão e datam de 1693. Sucedem-se as descobertas das minas que originaram Ouro Preto e Mariana, Caeté
e Sabará, Serro Frio e São João del-Rei, à margem do rio das Mortes.
Nas palavras de Maria Efigênia Lage de Resende (2007, 29): “São essas as minas, os núcleos primários
de irradiação do processo de territorialização de Minas Gerais”.
Desnecessário dizer que a migração de diferentes pessoas para esses sertões foi intensa. Indivíduos
com uma única expectativa — a de enriquecer — provocaram uma situação que a Coroa portuguesa tinha
dificuldades de administrar, inclusive pela distância física desse território.
1
2

3

Os índios cataguases habitavam o sul, oeste e centro do atual estado de Minas Gerais.
Os cataguases foram identificados como povos ceramistas da tradição Una e sua denominação significa “gente boa” (catu-auá). Segundo Ellis
Junior, a bandeira de Lourenço Castanho Taques, em meados do século XVII, empreendeu ataques sucessivos em território catagua, que se
estendia até os limites da atual cidade de Paracatu. Segundo Capri, essa bandeira foi especialmente danosa para os cataguases denominados
Araxá que viviam nos territórios entre os rios das Velhas e o Quebra Anzol. Após essa incursão, considerada decisiva para a exploração
desses sertões, outras bandeiras foram organizadas com o objetivo de atacar e escravizar os cataguases. Cf. RIBEIRO, Ricardo Ferreira.
Florestas Anãs do Sertão. O Cerrado na História de Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2005, p. 95 e passim, vol. 1.
As bandeiras mais conhecidas que desbravaram os sertões dos Cataguases foram a de Luis Pedroso de Barros (1656), Lourenço Castanho
Taques (1668), Luis Castanho de Almeida (1671), Manuel de Campos Bicudo (1675), Fernão Dias Paes (1674) e Bartolomeu Bueno da Silva
(1676).

Para lidar com tal situação, a Coroa estabeleceu uma política tributária rigorosa associada ao controle
do acesso à região. Um dos braços dessa política foi a proibição da instalação do clero regular na região 4. A
Coroa portuguesa alegava que o clero era responsável pelo extravio do ouro e por fomentar na população
um clima de insatisfação em relação aos impostos cobrados por ela. Não havia, assim, a presença da Igreja
Católica para prestar o auxílio espiritual necessário àqueles tempos. Nas palavras de um cronista anônimo do
período:
O País das Minas, que é o mais útil à Lusitânia entre os vastos domínios da Coroa, não só se achava
falto das utilidades temporais, que convidavam aos portugueses a sofrer desterro voluntário naqueles
sertões, mas não tinha ainda toda a cultura espiritual necessária para a salvação das almas. (FURTADO,
1997:251)
Sendo assim, não houve alternativa para a população senão a de se organizarem em irmandades, confrarias,
arquiconfrarias ou ainda ordens terceiras — associações leigas ou sodalícios seculares. Conforme as Ordenações
do Reino, esses sodalícios ficavam subordinados às autoridades civis 5, passando a contratar religiosos para
exerceram as funções eclesiásticas, dentre outras, assim como se responsabilizavam pela construção dos
templos religiosos. Sua institucionalização ocorria a partir da aprovação de seus estatutos e compromissos
pela Mesa de Consciência e Ordens ou pelo Bispado local mais próximo. A população dessas vilas e arraiais
se organizou com o objetivo de construir e adornar as igrejas para os cultos, assistir mutuamente seus irmãos,
preparar uma boa morte, providenciar sepultura em local digno, auxiliar enfermos, dentre outros. Caio César
Boschi acrescenta:
Nas Minas, as irmandades precederam aos poderes burocrático e militar, constituindo-se nas primeiras
instituições das terras auríferas. Além disso, tiveram destacado papel na ordenação da sociedade na
medida em que, ao prestar assistência aos vassalos, aliviavam as tensões provenientes do modo de vida
precário de então, promovendo a coesão social, a disciplinarização e a hierarquização da sociedade por
meio da incorporação de valores morais. Dessa forma, e para a coroa, as irmandades tiveram proeminente
papel como auxiliar no processo de colonização ao tentar reproduzir, nas possessões do além mar, os
padrões da Metrópole. (Idem, 36)

4
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A relação entre a Igreja Católica e as monarquias européias, ao longo da Idade Moderna, sempre foi conflituosa. A busca pelo apaziguamento
foi feita tanto com medidas curialistas como por medidas regalistas dependendo da ocasião e da maior ou menor força da Igreja ou do
Estado. No caso de Portugal, as relações entre a Igreja Católica e a Coroa Portuguesa ao longo do século XVIII penderam para o lado do
Estado e eram reguladas, portanto, pelo Regalismo. Este se estabeleceu por todo o território do Império Português através dos sistemas do
Padroado e do Beneplácito.
Para a Igreja, o “traço distintivo e dominante é ser uma fraternidade, uma fraternidade sobrenatural, e não mais artificial, pois que todos os
seus membros são unidos pelo Cristo: a doutrina do corpo místico já exprime essa unidade profunda”. Como essas associações apresentam
uma grande variedade de designações — confraternitas, sodalitas, sodalitium, confraternitas laicorum, congregatio, pia unio, societas,
coetus, consociatio — torna-se necessário buscar alguma forma de distinção entre elas. Caio César Boschi afirma que há uma imprecisão
característica na designação dessas associações. O Código de Direito Canônico é recente e estabelece poucas distinções entre elas. Anterior
ao Código de Direito Canônico, temos a Constituição Quaecumque instituída por Clemente VIII no ano de 1604 e, segundo Caio César
Boschi, no que se refere às associações leigas, o Código de Direito Canônico copia a Constituição Quaecumque. O Código de Direito
Canônico afirma que “as associações de fiéis que tenham sido eretas para exercer alguma obra de piedade ou caridade se denominam
pias união, as quais se estão constituídas em organismos que se chamam irmandades. E as irmandades que também tenham sido eretas
para o incremento do culto público recebem o nome particular de confrarias. As irmandades, diferentemente das pias uniões, têm rígida
organização hierárquica e laços bem mais estreitos entre seus integrantes. Pertencer a uma irmandade não era apenas um ato formal, mas
envolvia verdadeiro e efetivo compromisso. Com o estabelecimento das Constituições do Arcebispado da Bahia no início do século XVIII, a
ereção das irmandades passou a ser regulada por essa documentação. BOSCHI, 1996:12)

Para o cumprimento de algumas dessas funções, deve-se esclarecer que a circulação monetária nas áreas
coloniais do império português na América era bastante reduzida devido ao trabalho escravo, que não
favorecia ao desenvolvimento do meio circulante. Sendo assim, essas associações leigas, por seu sistema de
compromissos e contribuições, possuíam numerário que outras instituições não detinham.
Essa informação é reiterada no livro de Fritz Teixeira Salles (2007: 24, 97 e 98), que acrescenta que havia
sodalícios que detinham numerário significativo e funcionavam como casas bancárias, emprestando dinheiro
a juros ao Governo da Capitania. As Ordens Terceiras, especialmente, eram compostas em geral por pessoas
brancas e muito poderosas. Uma das fontes de recursos dessas Ordens, ainda segundo Fritz Teixeira Salles,
eram as esmolas pagas por seus irmãos para que pudessem ser eleitos como mesários, síndicos, secretário
dentre outras funções. Este autor afirma:
Concluímos, portanto, que somente uma pessoa de vasto cabedal econômico poderia ser eleita para
qualquer cargo desta Ordem Terceira. As quantias citadas [...] eram altíssimas para a época, 1760-1770.
Para se avaliar a imensa diferença de posses entre os irmãos dessa irmandade e os filiados a outras,
basta comparar suas contribuições com aquelas [...] das Mercês dos Perdões de Ouro Preto. [...] E não se
pense que havia a possibilidade de alguém não pagar ou ficar devendo à ordem qualquer contribuição.
O estatuto prevê todas essas possibilidades e indica como devem ser feitas as cobranças, com absoluto
rigor; possuía a ordem para isso nada menos do que seis síndicos, cuja tarefa principal era cobrar e
controlar quem estivesse atrasado. (...) (Idem, 95)
Cita, inclusive, o caso de um irmão do Carmo que, para saldar sua dívida, teve que entregar um escravo. Há
no Livro de receitas e despesas da Irmandade do Santíssimo Sacramento em Diamantina a contabilidade
de inúmeros escravos que eram alugados à Real Extração do Tijuco. Fritz Salles reitera essa função pouco
espiritual desses sodalícios:
Já se vê que as irmandades religiosas do século XVIII não resumiam suas atividades à ação apostolar
e espiritual proclamada por seus compromissos. Eram organizações que funcionavam no plano social,
inclusive emprestando dinheiro a juros. (Ibidem, 97)
Além disso, os sodalícios tinham a função precípua de fazer visitas aos doentes e encarcerados, dar de comer
a quem tinha fome e sede, vestir os nus, abrigar os peregrinos, conceder dotes, proteger contra maus-tratos
de senhores e comprar a alforria de escravos. Os recursos dessas associações eram oriundos do pagamento
da jóia de entrada 6, as anuidades, as jóias de mesários e contribuições para realização de festas de seus
patronos.
Parece-nos, portanto, ter ficado claro que os sodalícios tinham o poder e o papel que lhes é atribuído
especialmente por tratarem e se preocuparem com questões temporais e seculares, por buscarem garantir
aos seus membros assistência médica e farmacêutica, ajuda aos familiares de membros já falecidos e, por
fim, a assistência funerária. Ter um lugar para ser sepultado era uma questão crucial para aqueles homens e
mulheres; essa situação era especialmente delicada no caso dos escravos que, quando não assistidos por esses
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Valor pago para ingressar na associação.

sodalícios, eram deixados nas portas das igrejas ou nas praias para seus corpos serem levados pela maré. O
pertencimento a uma dessas associações lhes garantia um enterro digno.
Reiteramos, portanto, que não houve alternativa para aqueles homens e mulheres, se não a de se
organizarem em sodalícios, uma vez que o mundo das minas era um universo de muitas tentações. Nele, só
havia possibilidade de salvação em Deus, na graça divina. Essa é a grande temática do Barroco: “(...) saber
se e como o homem pode se subtrair a essa decadência natural e pecadora. [...] O homem é prisioneiro do
pecado geral do mundo.” (CARPEAUX,1990:18)
É Caio Boschi que novamente nos esclarece:
(..) Com isso, [a Coroa portuguesa] provocou e criou espaço para o advento e o desenvolvimento de uma
religiosidade com expressiva produção ritual, que teve os leigos como os seus artífices e mantenedores.
Foram eles os responsáveis diretos por promoverem a devoção, por sustentarem materialmente, tanto o culto
como a prática da filantropia social. Às irmandades, pelo culto intimista dos santos, em comportamentos
que humanizava os santos, coube dar resposta à insegurança, à volatilidade e à instabilidade vividas
pelos homens na região mineradora, sobretudo em seus primórdios. (BOSCHI, 2007:53)
Nesse sentido, destacamos, igualmente, as observações de Afonso Ávila ao asseverar que o Barroco não deve
ser compreendido exclusivamente como estilo arquitetônico e artístico mesmo em seu sentido amplo; é, sem
dúvida, mais do que isso.
O Barroco é uma visão de mundo e da vida que tem como uma de suas características centrais a
angústia. Essa angústia nasce de uma das maiores tensões que o mundo católico conheceu e que abordamos
anteriormente: a consciência de que vivemos no pecado. Ora, esse homem, consciente de que “pecar passa, ter
pecado jamais” (AVILA, 1994:47), necessitava de assistência espiritual e material para não cair em tentação.
Nas palavras de Jota Dangelo:
(...) A sociedade mineradora, tocada pelo fascínio do ouro, viveu a contradição entre os desmandos e
desvarios que a ambição provoca e a repressão religiosa ameaçando com caldeirões ferventes e o fogo
do inferno.
O luxo conviveu com a luxúria, a santidade com a devassidão, o sagrado com o profano, desde os
primórdios do século XVIII. O desbravador, antes de tudo, fincava a cruz na terra conquistada, marcando
a propriedade e ao mesmo tempo lançando as bases da futura capela. Feito isso, sentia-se livre para
escravizar o índio, chicotear o negro e, se preciso, assassinar o próximo para defender o seu filão de
ouro e suas jazidas. O requinte das construções religiosas tinha duplo sentido: mais do que servir a
Deus, os homens serviam à própria vaidade e riqueza. E nem se poderia culpar o clero por essa conduta,
porque a Coroa proibia as ordens religiosas e o Papa só permitia irmandades e confrarias. Desse modo,
nas igrejas e na sociedade, tudo era festa: à missa cantada, ao Te Deum glorioso, sucediam o sarau, a
tertúlia. A procissão era precedida pelos folguedos populares, pelas encenações teatrais nas ruas em
palcos improvisados. Foi assim em 1733, em Ouro Preto, quando se transladou o Santíssimo da Igreja
do Rosário para a nova Igreja do Pilar, num cortejo que acabou denominado Triunfo Eucarístico. Foi a
maior festa barroca que a América presenciou naquele século [...] Só alegorias eram 12, ornamentadas
com ouro, prata, diamantes e brocados importados. [...] A sociedade mineira do século XVIII fincou

raízes no ritual e ritualísticas que são as festas religiosas, como ritualístico é o Carnaval com motivos
e finalidades diferentes. As cidades históricas herdaram esse traço setecentista e estamos, ainda hoje,
atavicamente presos ao fascínio do ritual. Somos um povo festeiro, cheio de fé quando os sinos chamam
para o Ofício das Trevas e cheio de ardor quando as baterias convocam para o ensaio das escolas e
blocos carnavalescos. É que, apesar de tudo, de toda a demolição que durante anos vem sendo praticada,
consciente ou inconscientemente, nesta cidade, somos barrocos. O rito é nossa maneira de ser. Ainda
bem. (DANGELO, 2009:4)
Portanto, resultado dessa visão de mundo que se traduziu nesse território em uma estética da representação,
o Barroco se concretizou em experiências de sentidos visuais, sonoros, olfativos:
Em vários momentos do texto, Simão Ferreira Machado se viu impossibilitado de descrever em palavras
efeitos que eram olfativos, como ‘(...)sentia-se nos ares a fragrância de aromas’, expressão utilizada
para narrar a decoração das ruas cobertas de flores primaveris, trazendo para a cidade ‘a verde
amenidade dos campos’, ou sonoros ao relatar a evolução de um gaiteiro, ‘(...) que por singular fábrica
do instrumento e boa agilidade da arte fazia uma agradável consonância(...)’ ; ou visuais ao falar das
janelas, onde ‘(...) correu por conta das sedas e damascos, uma vária e agradável perspectiva para
a vista, empenhada competência de preciosidade e artifício (...)’ [...] Ao tentar colocar em palavras
aquilo que viu, o autor foi forçado a reconhecer que a percepção da realidade era uma experiência
individual e dificultava a universalização das impressões. [...] A estética barroca presidia os eventos:
jogo do ilusório; dos contrastes entre a luz e a sombra, entre o céu e a terra, o profano e o religioso.
(FURTADO,1997: 257)
É comum dar destaque às representações visuais numa sociedade iletrada. Mas, como pudemos observar, há
também muitas referências à sonoridade, efeito e recurso muito utilizado nas ocasiões de festas e procissões,
como podemos continuar observando através do texto da professora Junia Furtado:
(...) A estética barroca criava todo um cenário audiovisual, onde o ilusório e o inesperado estavam
sempre presentes, isto explica o uso constante de estampidos, tambores, apitos, clarins, trombetas, tiros
de mosquete. No Triunfo Eucarístico, um grupo de músicos abria o desfile e no meio iam um gaiteiro,
um moleque tocando tambor e quatro negros tocando trombetas. Na missa de exéquias de D. João V em
São João del-Rei, o clima fúnebre e algo etéreo, num tempo suspenso entre a vida e a morte, foi criado
na Igreja, por dois coros, dois rabecões e um cravo.
Outro aspecto fundamental destas festas eram os dias de iluminação que precediam o evento, quando
as casas e os prédios públicos se cobriam de lamparinas de azeites e balões colocados nas fachadas,
clareando a noite. [...] Um outro ambiente se estabelecia no arraial, com uma outra ordem a imperar,
uma luz diáfana, que aproximava o céu e distanciava o cotidiano dos homens, [...].Então começava um
outro tempo que era o de festa, o da algazarra e da folia. Durante os festejos do Triunfo Eucarístico, a
claridade da noite somada ao som artificial dos sinos, da música e das danças criava uma experiência tão
alheia à natureza, parecendo o ‘juízo comunicado do céu’. (Idem)

Esta mesma autora destaca a questão da sonoridade, inclusive sineira, no relato elaborado por cronista anônimo
quando da instalação do Bispado de Mariana, em 1748:
“Durante os preparativos dos festejos do Áureo Trono Episcopal notou-se o uso de repiques de sino e
concertos de música, para aumentar ainda mais a publicidade do evento. (FURTADO, 1997: 258)
Para a população das cidades inventariadas, não há festa, procissão sem toque de sinos. Nas cidades onde não
há sineiros oficiais para realizá-los é que também se pode comprovar a força dessa tradição. Antigos sineiros,
sineiros de ocasião se prestam à tarefa. Festa sem toque de sinos não é festa afirma Seu Juvenil, o antigo
sacristão da Igreja Matriz de Antonio Dias em Ouro Preto.
Portanto, uma imbricada trama que envolve a história de gerações sucessivas nesse território conformou
identidades que se reconhecem por meio dessa forma de expressão.
Se levarmos em consideração que o toque dos sinos não é mais necessário em termos de elemento
disseminador de informações entre seus habitantes, só nos resta relacionar essa prática ao forte sentido
identitário que essa linguagem conforma para aquela população.
É importante ressaltar que desde há muito os toques dos sinos não são uma unanimidade nas vilas
e cidades. O silenciar dos sinos ou, pelos menos, a necessidade de moderação de seus toques, não é
uma demanda recente, como poderia parecer a uma análise mais apressada, um resultado automático
do processo de secularização do mundo ocidental e de homogeneização cultural 7 característico da pósmodernidade.
O cronista Luiz Edmundo comparava o incômodo causado pelas modernidades que chegavam ao Rio de
Janeiro no início do século XX (buzinas de automóvel, apitos de locomotivas ou de fábricas, rádios, vitrolas,
dentre outros) ao produzido pelos sinos que, segundo ele
(...) durante três longos e impassíveis séculos sobre os [...] ouvidos, como sobre os [...] nervos, malharam
incansavelmente, desapiedadamente, falando-lhes num verdadeiro delírio de impertinência e constância,
ora de Deus, ora dos próprios homens. O Rio era uma feira barulhenta de badalos. E que badalos! Nem
sequer em Lisboa, onde eles à solta, viviam pelas sineiras quais cabras a dançar, tiveram, como aqui,
maior função, maior violência e maior prestígio. (EDMUNDO, 2000: 68)
Recuando quase um século dessa notícia de Luiz Edmundo, há relatório da Comissão de Salubridade da
Sociedade de Medicina sobre os toques de sinos e os malefícios à saúde deles decorrentes. Tal relatório, datado
de 1833, informava:
No dia de finados, é melhor deixar-se a cidade aos defuntos que sofrer a tormenta dos sinos desde o meio
dia da véspera até o tardanho momento dos últimos ofícios. (Idem)
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Jacques Le Goff já sinalizava esse processo de secularização do mundo ocidental afirmando que “(...) O tempo laiciza-se e um tempo laico, o
tempo dos relógios, das torres de atalaia, afirma-se perante o tempo clerical dos sinos das igrejas (...)” num curso inexorável que ocorre com
o desenvolvimento de mecanismos a partir dos quais se desenvolveram os primeiros relógios mecânicos, desde fins do século XIII. Cf. LE
GOFF, 1995: 228.

De tal abuso decorriam doenças nervosas e auditivas, uma vez que a população era submetida a mais de cinco
minutos ininterruptos de toques. Naquela ocasião, entretanto, o relatório e parecer da Comissão sugeriam a
regulamentação dos toques e não a sua supressão.
Uma crônica de Machado de Assis sobre a proibição dessa prática, publicada na Semana Ilustrada de 20
de outubro de 1872, mostra que tal regulamentação nunca havia ocorrido efetivamente.
Felipe Augusto Bernardi cita a solicitação feita por vereadores ao Bispado de Diamantina, em 1878,
para que se tomassem providências em relação ao sineiro da Sé que não controlava os abusos cometidos pelos
meninos da cidade, que tocavam os sinos “sem regra e sem método”. (BERNARDI, 2005: 149-151)
Podemos observar aqui que as questões recorrentes contra os toques dos sinos na sociedade carioca ou
mineira dos séculos XIX e XX, não tratavam da sua proibição mas, sim, de sua moderação.
Atualmente, entretanto, passados praticamente 700 anos desde as primeiras notícias da ascensão dos
sinos aos campanários das igrejas européias, os bronzes não perderam, suas funções originais segundo a
bibliografia especializada, ou seja, a comunicação com Deus, com os homens e o controle do tempo. E é
justamente esse elemento que nos chama a atenção. Se suas funções originais não são mais fundamentais, por
que os sinos continuam a tocar?
Sabemos que é próprio da dinâmica social que algumas práticas se atualizem e permaneçam e que
outras desapareçam, justamente por que perdem sua função social e seus significados. Em Ouro Preto e
outras cidades, contudo, essa prática está viva e presente, longe de desaparecer.
O toque dos sinos está presente e sua relação com a população das cidades mineradoras não é,
exclusivamente, uma relação de comunicação ou de controle do tempo, como também não o era, de maneira
exclusiva, no mundo de outrora. Se considerada uma questão de comunicação tout court, como explicar que
em São João del Rei se verifique um repertório de aproximadamente 10 toques diferentes para um mesmo
objetivo, como, por exemplo, comunicar a celebração de uma missa? Um apenas seria o suficiente. Esse e outros
elementos nos levam à conclusão de que a função comunicativa e também a de controle do tempopersistem;
contudo, a relação entre essa prática e a comunidade de indivíduos não é de mera funcionalidade, ou melhor,
não se trata de investigar a função ou ainda a serventia dos toques nas cidades inventariadas. Não é essa a
questão que nos orienta quando o tema é o reconhecimento de uma determinada referência cultural como
patrimônio cultural.
Importa avaliar como o toque dos sinos funciona de forma a conformar identidades legitimadas
socioculturalmente, o que nos leva em direção a uma outra perspectiva, qual seja, a da possibilidade de
reconhecimento desse bem como patrimônio.
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Educar en Patrimonio. Una propuesta de enseñanza —
Aprendizaje del arte y cultura Andaluz
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RESUMEN
En el presente texto exponemos la metodología, el procedimiento y los resultados de una práctica docente
innovadora llevada a cabo con los estudiantes de cuarto curso del Grado de Maestro en Educación Primaria
en la Universidad de Granada. En ella, a través de la observación directa y del trabajo por proyectos hemos
desarrollado un proceso de enseñanza-aprendizaje del arte y de la cultura andaluza como elementos identitarios
del territorio, presente en la legislación educativa pero que no tiene el reflejo deseado en los materiales
educativos de la escuela, que se consideran insuficientes. Los resultados obtenidos de esta experiencia han sido
muy positivos habiéndose elaborado un total de 19 trabajos, fundamentalmente relacionados con el patrimonio
inmaterial, de los cuales algunos de ellos ya se han llevado a la escuela con éxito.
PALAVRAS CLAVE: Cultura Andaluza, Didáctica de las Ciencias Sociales, Identidad Cultural,
Innovación Docente, Patrimonio histórico y cultural.

HERITAGE EDUCATION. A PROPOSED LEARNING ART AND CULTURE OF ANDALUSIA

ABSTRACT
In this text we present the methodology, procedure and results of an innovative teaching practice carried
out with students in the fourth year of the Degree of Master of Elementary Education at the University of
Granada. In it, through direct observation and project work, we have developed a process of teaching and
learning of art and Andalusian culture as identity elements of the territory, present in educational legislation
but haven´t got the desired reflection in educational materials to the school.
KEYWORDS: Culture of Andalusia, Teaching Social Sciences, Cultural Identity, Educational Innovation,
Historical and cultural heritage.

“1. Toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos.
2. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura”.
UNESCO, 1966.

1. MARCO LEGAL
En el artículo 1.1 del Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía que se aprobó en el año 1981 se ponía ya
de relieve la importancia de la Identidad: “Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en el ejercicio
del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad
Autónoma, en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los
españoles” (Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre). Este concepto, sin embargo, será sustituido por el de
nacionalidad histórica con la reforma que se emprende en la ley en el año 2007 (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo). En esta misma línea, en el artículo 12.3 se establecen los objetivos básicos por los que la Comunidad
Autónoma ejercerá sus poderes, siendo el 12.3.2 “El acceso de todos los andaluces a los niveles educativos
y culturales que les permitan su realización personal y social. Afianzar la conciencia de identidad andaluza
a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del
pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad 1. Es así como la Historia, la Cultura y la Lengua se convierten
en las herramientas más adecuadas desde los que abordar la conciencia y conocimiento de los andaluces y
andaluzas hacia su propia identidad, siendo el patrimonio en su sentido más amplio e incluyente el elemento
vehicular que entendemos más completo y adecuado para trabajar esta temática en la escuela y alcanzar los
fines propuestos.
Este objetivo presente en el Estatuto de Autonomía tendrá su reflejo más visible en la elección de los
contenidos que la Comunidad Andaluza incorpora al catálogo de enseñanzas mínimas establecidos en el
desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y de la recién implantada Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad en Educación (LOMCE) y que, en su conjunto constituyen los elementos con los que la comunidad
se identifica, estando presentes a día de hoy en las escuelas (Real Decreto 230/2007 de 31 de julio; Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre y Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero) 2. Pero, la inclusión de
contenidos relativos a la cultura andaluza en el ámbito educativo no es algo nuevo, sino que se observa desde
la propia conformación como Comunidad Autónoma en Andalucía, aunque hoy día tengan mayor presencia
y relevancia que hace tres décadas. De hecho, la Cultura Andaluza como núcleo integrador del currículum
a día de hoy no es solo “un contenido [sino un] fin en sí mismo dentro del sistema educativo” (Mª Carmen
Moreno, coord., 2005: 15).
Centrándonos en la actualidad, la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía establece, en relación al área de Conocimiento del
Medio (que ahora se adapta a la asignatura de Ciencias Sociales), la posibilidad de organizar el currículo “en
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El primero en línea prioritaria de objetivos se refiere al acceso al mercado laboral: “La consecución del pleno empleo en todos los sectores
de la producción y la especial garantía de puestos de trabajo para las jóvenes generaciones de andaluces” (Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre). Con la reforma de la Ley Orgánica de 2007 la relación de objetivos se localizarán en el artículo 10.3 subdividiéndose cada punto
en un apartado independiente quedando el 10.3.2 como “el Acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad y el
10.3.3. como “El afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del
patrimonio histórico, antropológico y lingüístico” (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo).
Debemos precisar que en la actualidad nos encontramos con un marco legislativo bastante complejo en el campo de la educación, puesto que
coexisten en las aulas la extinción de la LOE que seguirá vigente en este año académico 2014-2015 para los cursos 2º, 4º y 6º de Primaria
y la implantación de la LOMCE en los primeros cursos de cada ciclo de esta etapa educativa (1º, 3º y 5º). A nivel general se incorporan este
año numerosos cambios en el sistema educativo español fruto de la incorporación de la LOMCE, entre ellos, quizás el más significativo y
que afecta a la organización de las áreas y contenidos es la desaparición del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural y su
disgregación en dos materias diferenciadas: Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales, que encuentran su reflejo en la disposición de
objetivos. En cuanto a la organización de los bloques de contenidos también hay muchas diferencias, así mientras en la LOE aparecían 7
bloques de los cuales el 1. El entorno y su conservación, el 4. Personas, culturas y organización social y el 5. Cambios en el tiempo eran los
que se relacionaban mayormente con las Ciencias Sociales, en la LOMCE la organización de los bloques de contenidos se estructuran en 4
líneas: 1. Contenidos comunes, 2. El mundo en el que vivimos, 3. Vivir en sociedad y 4. Las huellas del tiempo, si bien esto es un problemas
más de reorganización que de modificación sustancial del contenido específico de cada uno de ellos.

torno a una serie de grandes problemáticas o núcleos temáticos que presentan ciertas características: son
problemas reales del medio natural, social y cultural, tienen posibilidades de conectar con los conocimientos
e intereses del alumnado y pueden ser trabajados con el apoyo del conocimiento ofrecido por las ciencias
naturales y sociales. Estos núcleos temáticos,… permiten, por una parte, profundizar en el tratamiento
educativo de algunas de nuestras peculiaridades y, por otra, abordar problemáticas sobre cuya relevancia
se pretende llamar la atención desde nuestra Comunidad Autónoma” (Orden de 10 de agosto de 2007).
Estos núcleos son: 1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 2. Paisajes andaluces. 3.
El patrimonio en Andalucía. 4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 5. Salud y bienestar. 6. Progreso
tecnológico y modelos de desarrollo. 7. El uso responsable de los recursos. 8. La incidencia de la actividad
humana en el medio.
Como puede observarse los elementos sociales, históricos y culturales se consideran fundamentales y
adquieren una enorme relevancia en el currículo, es aquí donde cobra sentido y razón de ser la problemática
de la identidad, en cuyo proceso de construcción la escuela juega un importante papel. La Orden contiene
algunas pautas que sirven de guía en este camino, definiendo la andaluza como una sociedad caracterizada
por el proceso de mestizaje y aculturación y en el que la educación escolar debería contribuir a la construcción
compleja y crítica de Andalucía, trabajando sus peculiaridades y promoviendo, a un tiempo, el carácter abierto
y universalista que ha caracterizado a los andaluces y andaluzas, otorgando un papel importante a los valores
e incluyendo contenidos propios de nuestra geografía e historia, como disciplinas desde las que realizar el
marco espacio-temporal.
En cuanto al núcleo 3 se entiende que el patrimonio de una sociedad constituye una referencia básica
para quienes integran esa comunidad. “En el patrimonio, como reflejo de la cultura, las personas se reconocen
como miembros de una comunidad. El patrimonio es, así, a un tiempo, raíz compartida y embrión del proyecto
de futuro” y ese es su gran interés educativo (Orden de 10 de agosto de 2007). Sin embargo, a pesar de la
importancia que se le confiere, cuando vemos los libros de texto o analizamos los programas educativos de
algunos centros documentamos que la presencia del patrimonio es en la mayoría de los casos testimonial,
restringiéndose, con la mejor de las suertes, a la realización de algunas salidas fuera del aula o al análisis, sobre
todo en el tercer ciclo de primaria, de los conjuntos monumentales más señeros de las capitales andaluzas 3.
Ello genera que la visión de patrimonio que hay hoy todavía en la escuela, salvo excepciones, responda a
esta concepción original asociada a determinados elementos histórico-artísticos. A pesar de ello, numerosos
investigadores han ido desarrollando propuestas innovadoras, estudios científicos o recursos didácticos que han
paliado en parte esta problemática y que hay que poner de relieve (José Manuel Baena, 2013:19-23; José María
Cuenca, 2014: 76-96; Jesús Estepa, Coord., 2013; Olaia Fontal, Coord., 2013 y Ricard Huerta, 2013: 9-26).
No obstante, la enseñanza del Patrimonio se ha visto reforzada por la aprobación del Plan Nacional
de Educación y Patrimonio (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013), que viene a fortalecer la
inclusión paulatina de contenidos patrimonialistas en el currículo de todas las etapas educativas. Este Plan
aprobado en 2013 es de naturaleza transversal y es el resultado de una profunda revisión de los anteriores
Planes Nacionales de Patrimonio Cultural. A partir de aquí se entiende que el binomio más emergente en
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Es cierto, que extraescolarmente o aprovechando fiestas o días señeros para nuestra comunidad, como el Día de Andalucía, las Cruces de
Mayo en Granada,…, se organizan actividades lúdicas en los Centros escolares donde se incorporan pequeñas unidades didácticas sobre
aspectos de la cultura inmaterial de Andalucía, como el aceite de oliva y su proceso de fabricación, como el flamenco o los trajes típicos y
bailes regionales.

el sector de las políticas culturales es el de Patrimonio y Educación porque, según se extrae del documento
“sólo partiendo de la apropiación por parte de la ciudadanía de los valores culturales inherentes a los bienes
patrimoniales puede vislumbrarse un horizonte de sostenibilidad de los mismos”. Concretamente el Plan
velará, dentro de la educación formal, por la implementación en la normativa educativa por un progresivo
incremento cualitativo y cuantitativo de los contenidos patrimoniales en los currículos, así como por la mejora
de la capacitación del profesorado y de los recursos didácticos destinados a la transmisión del Patrimonio
Cultural, y es en esta línea en la que trabajamos durante el año académico 2013-2014 con nuestros alumnos/
as del Grado de Maestro en Educación Primaria.

2. PROPUESTA METODOLÓGICA
Dentro del área de conocimiento de las Ciencias Sociales del Departamento de Didáctica de las Ciencias
Sociales de la Universidad de Granada se imparten materias como Patrimonio Histórico Cultural y su
Didáctica, Didáctica de las Ciencias Sociales, El Entorno social y cultural y su concreción en Andalucía
y El Entorno Social y Cultural en Educación Infantil, que se desarrollan dentro del Plan de Estudios de
Grado de dicha universidad. Las tres primeras en el Grado de Maestro de Educación Primaria en los cursos
1º, 2º y 4º respectivamente y la última en 3º del Grado de Maestro de Educación Infantil. Con la inclusión
de estas asignaturas la Universidad de Granada muestra su compromiso y apuesta por una mejor formación
inicial de los futuros maestros en materia cultural y patrimonial, si bien sigue siendo, a nuestro parecer,
insuficiente.
El trabajo que presentamos se enmarca, por tanto, dentro de la asignatura de 4º del Grado de Maestro en
Educación Primaria “El entorno social y cultural y su concreción en Andalucía”, que se imparte en el primer
semestre y que tiene carácter optativo en la Mención de Profundización en el Currículum Básico, aunque
también cuenta con un grupo abierto en el que pueden matricularse alumnos de otras especialidades. La
asignatura presenta como objetivos principales los siguientes:

1. Conocer y valorar las diferentes instituciones del entorno social y cultural andaluz.
2. Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, y sus manifestaciones en
Andalucía.
3. Disponer de aquellas capacidades y actitudes que permiten acceder a los datos e información sobre
las distintas manifestaciones culturales del entorno.
4. Adquirir habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético
para poder comprender y valorar las manifestaciones culturales del entorno.
5. Comprender la realidad histórica, social y cultural del entorno próximo, andaluz y español, su
evolución, sus logros, su problema, etc.

6. Cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse
a contribuir en su mejora.
7. Conocer y utilizar los recursos de las TIC en la enseñanza y difusión del patrimonio.

Durante estos años hemos estado afanadas en la puesta en práctica de una metodología docente que
permitiera trabajar sobre un tema que interesara al alumnado, que favoreciera la investigación, el trabajo en
grupo, la solución de problemas, aumentara las habilidades sociales y de comunicación, así como la autoestima,
aprovechara las habilidades de cada uno de los miembros del grupo y sobre todo que fuera motivadora y
tuviera un carácter lúdico.
En este sentido, entre los años 2011-2013 pusimos en práctica un proyecto grupal que pretendía abordar
el patrimonio utilizando el entorno más inmediato a nuestra realidad, por lo que decidimos trabajar todas
las variables posibles del patrimonio usando como fuente primaria y recurso el Monasterio de la Cartuja de
Granada, situada a escasos 50 metros de nuestra Facultad. Previamente, en el curso 2010-2011, llevamos a la
práctica, en la asignatura de Patrimonio histórico y cultural y su didáctica de 1º de Grado, otra experiencia
en la cual decidimos trabajar exclusivamente con el Patrimonio Inmaterial, más complejo en su análisis pero
muy satisfactorio en cuanto a resultados. Ambas experiencias han servido de base para el desarrollo del
trabajo propuesto en el curso 2013-2014, del cual presentamos la experiencia, y que aúna en su desarrollo
contenidos generales sobre patrimonio material e inmaterial de nuestro entorno: el territorio andaluz. (Mª de
la Encarnación Cambil, 2010: 448-454 y Mª de la Encarnación Cambil y Guadalupe Romero, 2013: 1-20)
Teníamos claro que debíamos partir de la realidad, por ello decidimos utilizar de forma conjunta la
metodología por observación directa 4 en la primera fase del proyecto y el trabajo por proyectos 5 en la segunda.
Conscientes de que ambas son metodologías tradicionales pero que la innovación estaba en su utilización de
forma conjunta y en su adaptación a las necesidades de la enseñanza-aprendizaje de esta especialidad, pues
considerábamos que con ambas podíamos lograr que nuestros objetivos se cumplieran. (Gloria Domínguez,
2001: 15-32; William H. Kilpatrick, 1918: 319-335 y Francisco José Pozuelos, 2007: 25-42)
Con la aplicación de ambas metodologías, queríamos lograr que nuestro alumnado, organizado en
pequeños grupos llevara a cabo una investigación que le permitiera conocer los bienes patrimoniales sobre los
que íbamos a trabajar, lo más ampliamente posible, conscientes de que no formamos historiadores, geógrafos
o patrimonialistas, sino maestros, para que una vez finalizada, partiendo de los conocimientos adquiridos y
trabajando por proyectos, estuvieran capacitados para elaborar materiales didácticos desde cualquier punto de
vista social, cultural y patrimonial.
La propuesta partía de la presentación del proyecto en clase, en la que discutimos ampliamente sobre los
inconvenientes y ventajas de llevarlo a cabo, así como de la viabilidad del mismo. El nexo común era el arte y
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La metodología por observación directa parte de la realidad, favorece la experiencia directa, inserta la enseñanza-aprendizaje en contextos
y realidades sociales, facilita que el alumnado, como resultado de su actividad, construya sus propios materiales didácticos y favorece la
observación de esta realidad a través de las fuentes, tanto directas, como indirectas, acción esencial en todo proceso de investigación.
El método por proyectos se fundamenta en el aprendizaje significativo y la actitud favorable hacia el conocimiento, es decir, que el alumno
esté motivado para aprender. Implica organizar los contenidos curriculares de forma que los alumnos y alumnas adquieran capacidades que
les permita organizar la información, descubriendo las relaciones que pueden establecerse a partir de un tema. Respeta el ritmo individual de
cada alumno y alumna, pues permite que cada uno trabaje en función de sus posibilidades e intereses dentro del grupo y favorece el trabajo
en grupo y el aprendizaje cooperativo.

la cultura andaluza como tema genérico de trabajo, a partir del cual se irían creando grupos de trabajo que,
a partir de sus intereses personales, de sus conocimientos, de sus motivaciones y de la observación directa.
En este sentido, el debate fue muy interesante pues expuso con claridad la idea del alumnado sobre el propio
concepto de identidad y sobre los elementos culturales y artísticos que definen Andalucía. Es significativo
que la práctica totalidad de la clase señalara como elemento patrimonial más característico de Granada la
Alhambra, obviando otros aspectos relevantes como sus personajes ilustres, sus tradiciones o sus fiestas,
cuestiones que no se deben olvidar cuando analizamos la identidad cultural.

3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA Y RESULTADOS
Iniciado el curso, teniendo como marco el contenido de las clases teóricas centradas en el análisis espaciotemporal del arte y cultura andaluza y sus aplicaciones didácticas, y organizado el alumnado por grupos,
comenzamos el proyecto. Gran parte del trabajo se desarrolló de manera autónoma por los estudiantes debido
principalmente a que solo contamos con una hora a la semana de prácticas organizadas por seminarios en
pequeños grupos de 20-30 alumnos, en los cuales se subdivide el gran grupo de teoría que puede contar con
unos 70 estudiantes aproximadamente. El proyecto común consistía en trabajar sobre aspectos identitarios
del arte o de la cultura andaluza, dejando libertad a cada pequeño grupo, de entre 3 y 5 alumnos/as, para
la elección concreta de la temática, pues partíamos de la base del refuerzo en la motivación personal como
garantía de éxito en el trabajo. Elegidos los temas, se daba inicio a un proceso de investigación sobre el origen,
desarrollo y características principales, centrados cada uno en sus ejes conceptuales, a fin de conocer su
verdadero valor y significado.
Los trabajos realizados fueron un total de 19 con las siguientes temáticas: el aceite de oliva y su
importancia en Andalucía; el agua en Granada, nexo común entre culturas; los carnavales de Cádiz; Andalucía
en el cine: escenarios y motivos; el Costumbrismo andaluz; leyendas de Andalucía; las Cuevas de Píñar;
Sociedad y Culturas de al-Ándalus; los Grafitis en Granada; la fiesta de Moros y Cristianos; Personajes
Ilustres de la cultura de Andalucía; Paisajes culturales de Andalucía; los patios de Córdoba; la Semana Santa
en Andalucía; vestimentas regionales de Andalucía; los símbolos de Andalucía y su significado; los vinos con
denominación de origen en Andalucía; las Cruces de Mayo y el flamenco como fenómeno cultural de nuestra
tierra. Todos estos temas extraídos del amplio catálogo del patrimonio tanto material como inmaterial de
nuestra comunidad o relacionado con ella, pero entre los que se puede ver un mayor interés del alumnado
por los elementos intangibles.
Una vez realizado el trabajo inicial se debía realizar una Unidad Didáctica específica, bien enmarcada
en la legislación vigente y acompañada de recursos y materiales didácticos aplicados. El gran valor de
estas unidades y de estos materiales se comprobó al realizar un análisis comparativo con los contenidos
de esas temáticas en los libros de texto al uso en las aulas de primaria. La sorpresa de los alumnos fue
mayúscula cuando solo un 5% de los temas analizados encontraban su correlación en los materiales escolares
consultados.
Para concluir el proyecto, cada grupo debía exponer públicamente su trabajo a los compañeros y mostrarles
los recursos y materiales elaborados para el desarrollo de sus unidades didácticas. Como refuerzo final, y
teniendo en cuenta que en el mes de mayo de ese año se celebraba en Granada el I Congreso Internacional de

Patrimonio y Educación, los 2 trabajos mejores que se realizaran iban a ser presentados en dicho congreso,
para lo cual se adaptaría el formato y se enviaría para su doble evaluación por pares ciegos 6.
Veamos algunos ejemplos concretos:

–– El aceite de oliva y su importancia en Andalucía 7. Dentro del porcentaje de alumnos que localizó
referencias sobre su tema en los libros de texto de Primaria uno fue el grupo de trabajo del aceite
de oliva, si bien pronto se dieron cuenta de que se trabajaba sobre todo en relación con el sector
primario y/o secundario, o vinculado con la alimentación pero no desde un punto de vista cultural
y escasamente desde la historia incluyéndose en el proceso de la romanización. Por ello, decidieron
elaborar un itinerario didáctico adaptado a tercer ciclo de primaria que resolviera las problemáticas
detectadas. Las conclusiones a las que llegaron fueron las siguientes: (IMÁGENES 1 Y 2)

“Durante la investigación que hemos realizado para este trabajo, nos hemos sorprendido de la gran cantidad
de información sobre el olivo y el aceite de oliva. Como futuros maestros nos ha satisfecho localizar y descubrir
un amplio abanico de posibilidades que este tema nos brinda, desde páginas web a visitas guiadas a museos…
También querríamos reflejar el curioso proceso, “oculto” para muchos, de la producción del aceite en una
almazara, ya que tanto adultos como niños, sólo conocen la primera y última fase de la creación del aceite de
oliva, obviando el resto de pasos que lo conforman… Dentro de los libros de textos además de lo mencionado,
emergen actividades interesantes como la presencia del olivar en la literatura, no obstante, pensamos que hay
aspectos importantes a tratar en los manuales y que no aparecen, como son:

–– Mapas representativos de Andalucía que muestre las zonas donde esté presente el cultivo del olivar
–– El tratamiento del reciclaje del aceite
–– Otros productos y usos derivados del aceite
–– Diferenciación entre el aceite de girasol y de oliva
–– La influencia del aceite en nuestra gastronomía
–– Un mayor tratamiento histórico y una mayor transversalidad”.
–– El agua en Granada, nexo común entre culturas 8. El grupo encargado de la cultura en torno al agua
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Los trabajos seleccionados fueron el relacionado con el Graffiti en Granada y el del Cine, ambas evaluaciones fueron positivas y a día de hoy
se encuentran en fase de publicación.
Grupo integrado por Tamara López Nievas, Emilio Lupiáñez Durán, Yolanda Mateo Maestre, Pablo Rafael Ramírez Arcas y Victoria Vila
Calzado.
Grupo integrado por: Cristina Cano Sánchez, Alicia Díaz Díaz, Carmen María Franco Doménech y Juan Moreno Asensio.

en nuestra ciudad concluyó que “la forma de tratar el agua en los diferentes cursos de primaria no
se asemeja a la visión de nuestro trabajo. Solo se trata el agua relacionada con los ríos, mares, con
su estado, con el ciclo, etc., pero no la importancia que ha tenido a lo largo de la historia o en las
construcciones realizadas para poder utilizarla de la mejor manera posible”. En sus conclusiones
apuntan a un dato fundamental y que no debe pasar desapercibido: “Respecto a la organización de
los temas en la asignatura de Conocimiento del Medio en Primaria, los temas de historia siempre
aparecen al final del libro, por lo tanto por falta de tiempo siempre se ven rápidamente o en algunos
casos no se llegan a ver estos temas”.
–– Los Grafitis en Granada 9. Sobre los grafitis no hay ninguna referencia en los libros de textos, sin
embargo, se trata hoy día de una de las manifestaciones artísticas contemporáneas más señeras de
nuestra ciudad, sobre todo, teniendo en cuenta la internacionalización de uno de sus representantes
más destacados “El Niño de las Pinturas” afincado en Granada, entre otros, que han conseguido
hacer del graffiti unos de los atractivos culturales más importantes de la ciudad con el desarrollo
de itinerarios específicos. El trabajo realizado por este grupo fue excepcional, consiguiendo llevarlo
a la práctica en un Colegio de la zona, en opinión del grupo: “Tras haber realizado este trabajo de
investigación acerca del graffiti y tras haber consultado el Real Decreto por el que se establecen las
enseñanzas mínimas, creemos que la inclusión del mismo en el currículo para Educación Primaria
ayudaría al logro de las competencias básicas que hoy se demandan. Así pues, a partir de él, podemos
trabajar algunos contenidos tanto de manera explícita, como podría ser el color, las proporciones,
las sombras, los tipos de grafitis,..., como de manera implícita, según las intenciones del autor,
movimientos culturales,... Con este trabajo nos gustaría romper una lanza a favor del graffiti, y
ayudar a que la sociedad no relacione el término graffiti con el vandalismo pues como hemos visto en
este trabajo el graffiti es un verdadero arte que decora las calles de nuestro entorno”. (IMÁGENES
3, 4, 5 Y 6)

CONCLUSIONES
Ha resultado muy positivo el trabajo realizado con el alumnado siguiendo la metodología mencionada pues
los estudiantes se han involucrado en todas las fases del proyecto al sentirse parte integrante de él y al percibir
los bienes o elementos patrimoniales investigados como propios, habiéndose detectado un sentimiento de
apropiación que se ha reforzado por la comprensión del fenómeno cultural. La puesta en común de todos
los trabajos ha supuesto un acercamiento de todos los alumnos y alumnas a una pequeña parcela de nuestro
arte y nuestra cultura que ha servido de base para un conocimiento más profundo de estas manifestaciones
y ha despertado su interés en conocer otros elementos de nuestra identidad cultural. La totalidad de los
estudiantes manifestaron su intención de llevar su itinerario didáctico o su unidad didáctica a los centros
escolares donde al mes siguiente empezarían el Practicum para intentar trasladarlo a la práctica real y poder
obtener resultados.
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Grupo integrado por: Antonio Carlos Maldonado Medina, Noelia Parejo Jiménez, Laura Rodríguez Bolívar y María del Carmen Santiago
Arias.

Esto fue motivado en gran parte porque el grupo encargado del trabajo del Graffiti les mostró en su
presentación la puesta en marcha de su unidad en un centro de la zona, constatando el alto nivel de motivación
de la actividad y el gran entusiasmo de los escolares logrando en ellos un aprendizaje significativo y teniendo
como resultado la elaboración de un graffiti que hoy día es visible en el centro.
Por todo ello, entendemos que el trabajo ha alcanzado los objetivos propuestos.
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Património (i)material: uma herança (des)valorizada?
JUDITE LOURENÇO REIS, investigadora do Gabinete de Estudos Olisiponenses, na Câmara Municipal
de Lisboa Câmara Municipal de Lisboa (Portugal)

RESUMO
As cidades contemporâneas estão cada vez mais atentas à possibilidade de transformar recursos endógenos
em economia. A Cultura, em sentido amplo e sem hegemonias, também sabe que tem de ser capaz de chegar
ao centro e às periferias. E que o património, tem de significar o que herdámos, mas também o que queremos
deixar de herança às gerações vindouras. E que a memória não é o de menos, é um interface de diálogo intergeracional. E que o Planeamento Cultural tem de ser uma ferramenta efectiva no Planeamento dos territórios
que conduza ao desenvolvimento local. E que os bairros históricos, amplamente identificados na Sociologia e
Antropologia Urbana, têm de ser compreendidos para lá da arquitectura, precisam de contemplar a geografia
do afecto; pois os “laços de pertença” que aí perduram não podem ser abalroados pelos interesses económicos.
Foram estes os referenciais que deram forma a este ensaio.
PALAVRAS-CHAVE: Sociomuseologia, Madragoa, Varinas, Memória, Património.

(I)NTANGIBLE HERITAGE: AN (UNDER)VALUED LEGACY?

ABSTRACT
Today’s cities are increasingly attentive to the possibility of transforming local resources in economic resources.
Culture, in broad sense and without hegemonies, also knows that need be able to go to the center and at the
same time for the peripheries. And that heritage mean what we have inherited, but also what we want leave
to future generations. And that memory isn`t a little unnecessary atom, is an interface for inter-generational
dialogue. And the Cultural Planning needs to be an effective tool in planning of territories that increase the
local development. And those historic neighborhoods well known in Urban Sociology and Anthropology must
be understood beyond the architecture. We need to think in the geography of affection, because the “ties of
belonging” that persists in these territories there cannot be abandoned to the economic interests. These are
the contents that have supported this paper.
KEYWORDS: Sociomuseology, Madragoa, Varinas (women fish traders), Memory, Heritage.

APRESENTAÇÃO
O presente artigo resulta de um exercício de síntese (e actualização) que recupera o trabalho de mestrado
apresentado à FCSH, da Universidade Nova de Lisboa, em 2012. “Lisboa «renova votos» de protagonismo:
património (i)material, criatividade e emoção — um manifesto por um território mais competitivo e inclusivo”
quis, tanto quanto a imediatez de um título o permite, antecipar o nosso posicionamento. De facto, é nossa
convicção que Lisboa pode tirar proveito dos paradigmas que informam quer as “creative cities”, quer as
“emotional cities”. Parte das perspectivas temáticas que consubstanciam este encontro perpassaram esse
trabalho, nomeadamente a “contemporaneidade e valores do património”; a “criatividade e mudança social”;
ou aquela que aqui merecerá mais atenção: “museus, territórios e comunidades de pertença”.
Hoje, prolonga-se a expectativa em relação ao papel das Indústrias Culturais e Criativas. E se no fim
do século XX ficámos a conhecer os principais trabalhos dos especialistas deste assunto, foi sobretudo já no
novo século que esta fileira da “criatividade”, em sentido amplo, ecoou na maioria dos discursos, nos diversos
quadrantes. Com o avançar do século XXI continuamos a assistir à interpenetração entre a economia e a
cultura, e a corrente que acredita que este “novo” recurso tende a significar uma nova economia (cultural)
urbana vai ficando mais consistente.
Os territórios ao assumirem esta realidade vêm-se forçados a fazer novos mapeamentos. É imperativo
integrar as coordenadas da “Criatividade” na (nova) nomenclatura do desenvolvimento urbano. Mas essas
iniciativas não são só elementos potenciadores do desenvolvimento local, são também peças basilares no que
toca à dimensão da inclusão e coesão social. São indubitavelmente átomos de identidade local. Pois bem,
a tese defendeu, precisamente, o equilíbrio desta dualidade. Ou seja, pensou nos turistas culturais (com
responsabilidade social) sem esquecer a “nossa” Lisboa quotidiana — a vicinal.
É por demais evidente que este “caldo patrimonial e criativo” continua a ocupar a agenda do dia, e é como se
andássemos todos à procura de uma hermenêutica qualquer. Em 2012 a Universidade do Minho organizou as VIII
jornadas de Geografia e Planeamento, em Guimarães, sob o mote “Cidades, Criatividade(s) e Sustentabilidade(s)”,
e em 2013 foi a vez do ISCTE-IUL e a Universidade de Évora apresentarem o seminário internacional “Património,
Novas Tecnologias & Criatividade”, apenas para somar alguns exemplos à iniciativa que aqui nos traz.

INTRODUÇÃO
Por um lado, intensifica-se a sede de novidades, por outro, encontra-se plebiscitado o «intemporal», a
herança, as grandes marcas históricas.
Tudo o que ontem era figura de conformismo poeirento — as cruzadas, os rituais da nobreza, os grandes
bailes e os lambris dourados — beneficia de uma nova valorização. Houve, nesta época, um volte-face:
fomos apanhados pelas paixões do património e do intemporal, celebra-se por todo o lado as tradições,
a continuidade, os «lugares de memória». (LIPOVETSKY, 2012: 21).
A História é descontínua, é resultado de uma relação de forças, de rupturas. E se colocarmos as coisas nestes
moldes percebemos que as cidades, os bairros, os quarteirões, as ruas, as esquinas são produto de relações
construídas, são resposta a diversas forças, a inúmeros poderes.

Esta descontinuidade, muitas vezes é associada à falta de planeamento; sendo, então, apontada como
uma debilidade. Todavia, é, muitas vezes essa plasticidade que acaba por singularizar e enriquecer os lugares.
Neste sentido, e sem esforço, somos capazes de apontar capítulos que se foram (re)escrevendo à medida que a
cidade foi atravessando as suas próprias mutações. A Lisboa que se foi ajustando às múltiplas feições do poder.
Um exemplo, no período do Estado Novo Duarte Pacheco trouxe a Lisboa Étienne de Gröer para definir as
grandes linhas de desenvolvimento para a cidade, esse plano nunca chegou a obter aprovação governamental.
Acredita-se que se esse ideário tivesse sido aprovado teríamos outra Lisboa, ou pelo menos outra Baixa. Outro
exemplo, o incêndio do Chiado, e a devolução depois, por Siza Vieira 1, de um Chiado renovado. Isto para
dizer que o palimpsesto urbano constrói-se, muitas vezes, em cima de ausências e de tragédias.
Os interesses, também vão mudando. É verdade que a “sociedade em rede” (Castells) levou a uma
redefinição das relações familiares e societais, mas também sabemos mesmo sem o Passeio Público, “ver e ser
visto” continua a ser uma necessidade psicossociológica. Reconhece-se que querem ver-se outras coisas e que
cresce a vontade da experimentação. Os novos turistas (Poon, 1993) não querem ficar confinados ao hall dos
hotéis, para além de calcorrearem o casco histórico das cidades, querem imiscuir-se na vida dos autóctones,
querem saber como vivem, o que comem. Arriscamos dizer que, quiçá por uns dias, queiram ombrear
connosco no que é ser-se lisboeta. Ao partirem exigem levar na bagagem um cocktail de emoções. E este
postulado emocional também nos serve de inspiração. Daí foi um passo até uma das propostas, o projecto
de arte Web internacional “Emotional Cities 2”. Em que consiste? Em traduzir as nossas emoções, através
de uma cor — “emotional index” — que votamos na WEB e posteriormente, depois dos dados tratados,
assiste-se à tradução desses resultados (obtidos através da votação dos cibernautas) num monumento público.
Propusemos que cada bairro cedesse um chafariz (que com os códigos da indústria criativa dilataria a
componente tangível) a esta paleta de emoções, criando-se uma rota turística integrada, demos-lhe nome:
“Emocional chafariZx”.

SERÁ A MEMÓRIA UMA ESPÉCIE DE “CAIXA DE PANDORA”?
«[…] Não só não soubemos, como continuamos, ainda, a não saber o que realmente se passou,
simplesmente não compreendemos a hecatombe, o campo de concentração, o totalitarismo, mas mais,
afastamos/recalcamos, recusamos esse passado da nossa memória. Pensa-se que o passado já passou
quando afinal ele contamina o nosso presente, precisamente porque o olvidamos… […] Devemos lutar
contra a “desmemorização” e contra a memória imobilizada.» (MORIN, 1981: 156-7).
Temos vindo a dedicar mais atenção ao fenómeno da memória. O que não é de estranhar, pois por norma é
em momentos de crise, que viramos o foco para o passado. Estamos com aqueles que conferem à memória um
convite à acção, como Edgar Morin. Paralelamente sublinha-se a obra Património, Herança e Memória — a
Cultura como criação.

1

2

Na entrevista a Jorge Figueira, Siza Viera conta como foi o projecto de recuperação do Chiado. Disponível no Público — multimédia, veja:
http://www.publico.pt/multimedia/video/siza-viera-contanos-como-foi-o-projecto-de-recuperacao-do-chiado-20130824-181004 (consultado
a 30-10-2014).
Para mais detalhe veja: http://www.emotionalcities.com/. Cidades como Estocolmo ou Seoul podem dar prova da iniciativa.

A contrariar a imediatez do momento, temos o facto de já desde a década de 70 do século XX assistirmos
ao incremento da memória. Os estudos foram capazes de pulverizar as várias áreas disciplinares. As novas
tecnologias de informação se por um lado ajudam na difusão e promoção de um habitus (Bourdieu)
memorialista, por outro empurram a sociedade para um clima de instabilidade. Esta tal qual Dâmocles e
Dionísio, experiencia também a espada; pois ora se vê confrontada pela memória, ora pelo esquecimento.
Quem sabe se não terão sido estas constatações a inspirar a obra (quase) dicotómica de Connerton.
Com efeito, e antes de ir ao seu encontro, temos que resgatar a obra póstuma — A memória colectiva
— de Halbwachs, visto que sem esse referencial não se pode compreender a aventura da memória. Ficámos a
dever-lhe o conceito de “memória colectiva”, que em 1925 cunhou no livro Les Cadres sociaux de la mémoire.
Esta proposta encerra a ideia de que a memória consolida-se e mantém-se através das interacções no interior
dos grupos sociais. Tanto que afirma que “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória
colectiva” (HALBWACHS, 1990: 51). Mais, defende que a evocação da memória tem de assentar sempre numa
localização específica que tome em linha de conta os quadros sociais que dão suporte a essa reconstrução. E é
essa perspectiva que queremos recuperar. Depois de Halbwachs (1877-1945) surgiram outros trabalhos sobre
a memória. Todavia acreditamos que, no essencial, a sua tese continua actual.
O autor demonstra que é impossível conceber o problema da evocação e da localização das lembranças
se não tomarmos para ponto de aplicação os quadros sociais reais que servem de ponto de referência nesta
reconstrução que chamamos memória.
Chegámos a Connerton, e com ele à pergunta que esteve por detrás do livro Como as sociedades
recordam. Para responder propôs novo enfoque: a “memória social”. Essa ampliação conceptual, arriscamos
dize-lo, traz de novo alguns aspectos, destaque para a ideia de transmissão inter-geracional, que aqui nos
interessa. Na outra obra (2009) explana sobre o esquecimento cultural e o passado colectivo. Logo na
apresentação adverte para a “imemorabilidade” das cidades. Não resistimos fazer um parêntesis para convocar
a obra de Allan Jacobs, que aponta como as melhores ruas aquelas que podem ser lembradas; as que convidam
a parar um pouco “para trocar dois dedos de conversa”; as que são símbolo de uma comunidade. Mas Great
Streets diz mais, o apelo que essas ruas têm de provocar nos transeuntes não deve ser «temos de ir lá», mas
sim «queremos ir lá» (1993: 9-11). No fundo, acabou por ser um pouco esse o desafio que conduziu a tese: as
ruas da Madragoa despertarem esse desejo.
Nesta digressão conceptual que visa dar suporte à ideia de que cada bairro de Lisboa deveria ter o seu
próprio “signo” (na acepção Baudrillardiana). Que depois em aliança (e através das actividades criativoculturais) pudesse contribuir para a melhoria social e económica desses territórios e dessas comunidades.
Ideia que é cara a Pedro Costa (2007: 25), entre outros.
O referencial prático que o “Plano Estratégico para o Turismo de Lisboa 2011-2014” foi um dos trabalhos
que nos mereceu atenção. Nomeadamente ao apontar o vector da “autenticidade” como um caminho ainda
a potenciar, e os “bairros típicos” vêem-se aí contemplados (2010: 324). A “Estratégia de Reabilitação para
Lisboa 2011-2024” também foi vista, acreditamos que podemos contribuir para parte de dois dos sete objectivos
aí plasmados.
Em observância ao compromisso de “actualização” que assumimos no início perscrutou-se o Acordo de
Parceria 2014-2020, denominado “Portugal 2020”, que Portugal propôs à Comissão Europeia. Trata-se dos
princípios programáticos que o país visa adoptar para cumprimento da Estratégia “Europa 2020”. Aí cabe a
política de desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial que Portugal se compromete a seguir.

Daí que interesse dizer que o Acordo (2014: 180) prevê intervenções de promoção e desenvolvimento do
património cultural desde que devidamente enquadradas em estratégias de promoção turística.
Retomando a escala Lisboa. Este aparente trocadilho “Cultura na Cidade” e “Cultura da Cidade”,
do projecto Estratégias para a Cultura em Lisboa, transporta-nos para sete temas pertinentes, a saber:
CONHECER; CRIAR; REPRESENTAR; PLANEAR; DISTRIBUIR; PARTICIPAR e LEMBRAR. E se nos
fomos cruzando, aqui ou ali, com quase todos; é sem dúvida o último que mais nos diz respeito.

“espírito do lugar” e “lugares de memória”
Antes de avançarmos em direcção à economia criativa, ou à temática que protagoniza o ensaio interessa trazer
Pierre Nora para concluir esta primeira parte de contextualização teórica que antecipa a tese. A propósito
do “espírito do lugar” 3 o ICOMOS tentou ultrapassar a separação “tangível/intangível” investigando sobre
a possibilidade dos dois interagirem e se construírem mutuamente. Mas para que o assunto ganhe maior
inteligibilidade resolveu recortar-se parte do documento que este Conselho elaborou, visto que é (per se) mais
esclarecedor do que qualquer palavra nossa.

i. Reconhecendo que o espírito do lugar é essencialmente transmitido por pessoas e que a transmissão
é parte importante de sua conservação, declaramos que é por meio de comunicação interativa e
participação das comunidades envolvidas que o espírito do lugar é preservado e realçado da melhor
forma possível. A comunicação é, de fato, a melhor ferramenta para manter vivo o espírito do lugar;
ii. Dado que geralmente as comunidades locais estão mais bem posicionadas para compreender o
espírito do lugar, sobretudo no caso de grupos culturais tradicionais, nós afirmamos que são também
aquelas melhor equipadas para sua salvaguarda e que estas devem estar intimamente associadas
em todos os esforços para preservar e transmitir o espírito do lugar. Meios de transmissão nãoformais (narrativas, rituais, atuações, experiência e práticas tradicionais etc.) e formais (programas
educativos, bancos de dados digitais, websites, ferramentas pedagógicas, apresentações multimídia,
etc.) deveriam ser fomentados, porque não apenas garantem a proteção do espírito do lugar mas,
acima de tudo, protegem o desenvolvimento sustentável e social da comunidade;
iii. Reconhecendo que a transmissão intergeracões e transcultural desempenha um papel importante
na disseminação sustentada e na preservação do espírito do lugar, recomendamos a associação e o
envolvimento das gerações mais novas, bem como de grupos culturais diferentes associados ao lugar,
na tomada de decisões políticas e gestão do espírito do lugar.

Para ultimar pede-se rapidamente emprestado o conceito de “lugares de memória” a Nora (1993)
acreditando, também, na função tripla. Assumindo-se como “materiais”, na medida em que são a casa da
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memória social; “funcionais” porque são capazes de cimentar a memória colectiva e “simbólicos” visto que
expressam a identidade colectiva.

PATRIMÓNIO(S): UM RECURSO (DES)VALORIZADO?
“Os patrimónios culturais são estratégias por meio das quais grupos sociais e indivíduos narram sua
memória e sua identidade, buscando para elas um lugar público de reconhecimento […].Transformar
objectos, estruturas arquitectónicas e estruturas urbanísticas em património cultural significa atribuirlhe uma função de representação, que funda memória e identidade. Os diálogos e as lutas em torno do
que seja o verdadeiro património são lutas pela guarda de fronteiras, do que pode ou não receber o nome
de património, uma metáfora que sugere sempre unidade no espaço e continuidade no tempo no que se
refere à identidade e memória de um indivíduo ou de um grupo. Os patrimónios são, assim, instrumentos
de constituição de subjectividades individuais e colectivas […].(GONÇALVES, 2002: 121-2).
A alegoria do Património enceta precisamente com a origem etimológica da palavra «Património», Choay
esclarece que é um bem de herança que passa de pais para filhos. Pelo que não resistimos a questionar se esta
herança, em que somos pródigos, será suficientemente valorizada?
Num tempo de escassez de recursos, urge engrandecer “forças” e aproveitar “oportunidades” (ferramentas
do método de análise SWOT). Ideia que a responsável pelo sector da Cultura na Comissão Nacional da
UNESCO reforça na entrevista que dá a Filipa Teles Carvalho. Clara Bertrand Cabral aponta que “ainda não
interiorizámos a ideia de que o Património em geral, tanto o material como o imaterial, tem uma valência
económica muito importante e pode ser fonte de desenvolvimento e riqueza.” (2012: 229). Convicção partilhada
pelo director de Projecto de “Guimarães 2012” (ficamos a sabe-lo por Mota, Remoaldo e Ribeiro, 2012: 66).
Este diz que “os centros históricos das vilas e cidades e o património imaterial são recursos valiosíssimos,
contudo, ainda não os sabemos vender” 4 .
Obviamente que não se defende a produção de disneylândias, não acreditamos na valorização dos
territórios através de um turismo que leve à perda da identidade local; aliás Peter Kageyama (discípulo de
Richard Florida) já apontou exemplos disso, nomeadamente com Veneza (Itália) e Savannah (Georgia). No
sentido oposto, aponta Orlando e Las Vegas, segundo ele “essas cidades comprometem-se com [as] suas
identidades e agarraram-se a elas como atracções turísticas. [Não obstante,] a maioria dos locais não se dispor
a seguir esse caminho e tarda[r] a encontrar o balanço entre o turismo e vida local.” (2011: 58). Como não é
permitido alongarmo-nos resolveu sintetizar-se a proposta de turismo na figura 1.
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No que diz respeito ao marketing territorial uma das maiores referências é Philip Kotler, com um vasto trabalho. Veja, por exemplo,
KOTLER, P. et al. (1993) — Marketing Places — Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. Nova Iorque:
The Free Press

Figura 1 — Do Turismo Cultural para o Turismo Cultural-Social
Adaptado de (MOTA, REMOALDO e RIBEIRO, 2012: 61)

Voltando um pouco atrás. Muitas vezes não é com essa atitude que nos confrontamos, bem pelo contrário.
Amorfia, incúria, e somos forçados, até, a assistir a crimes de lesa-património. A este propósito as palavras
introdutórias que Vítor Serrão dedicou ao trabalho Portugal em ruínas não deixam margem para dúvidas: “o
nosso país constitui, de há muito, um exemplo tristemente esclarecedor dessa sanha descontrolada de antipatrimónio.” (2014: 12).
De facto, estamos em uníssono quanto ao Património (industrial, azulejar, arqueológico, militar,
eclesiástico, natural, imaterial ou, e corroborando as palavras de Serrão, memorial (“o registo inventariante
das memórias”, 2014: 15)) abrir um campo de possibilidades quase infinito, não fosse ele um “bem identitário
comum” que alberga “migalhas de tempos arcanos que ainda sussurram fios de histórias, que põem perguntas
e nos convidam a saber mais.” (2014: 12).
Continuando o périplo meta-Património; pois que a abordagem da tese sublinha a inventariação de
fragmentos da memória social, ou se preferirmos a metáfora de João Seixas (2010) os “helicoidais do DNA
urbano”, e a sua transformação num activo económico-social. Ideia que, conceptualmente, concretizaremos
ao introduzir “Da Topofilia à Terrafilia”, permitindo assim expandir a compreensão da figura 1.

Da Topofilia à Terrafilia…
Há necessidade de entender que o “lugar” implica compreender a lógica dialogante entre o espaço e as
narrativas que aí se desenrola(ra)m. O geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan avançou a ideia de um elo afectivo
entre as pessoas e os territórios (1990: 4), com o conceito de “Topofilia”. Que não significa outra coisa que não
a aceitação de vestígios materiais e imateriais nos espaços geográficos. Já numa fase ulterior e em alternativa
à topofilia, surge a “Terrafilia”. Uma espécie de up-grade, corrigindo as debilidades, nomeadamente a sua
componente estática. Concebe-se assim “a ligação afectiva entre a pessoa e o território”, mas simultaneamente
acrescentam-se acções vocacionadas para o desenvolvimento territorial.

MADRAGOA: UM LUGAR QUE É CONTRASTARIA DE VARINAS
Era sobretudo na Ribeira que se vendia o peixe. Mercado muito movimentado, era nele que se podiam
ver as célebres varinas. Vindas de Ovar, aos grupos, após a inauguração da linha de Caminho de Ferro
do Norte, por cá tinham ficado, com os seus maridos, após o período de migrações sazonais. Os homens
pescavam e as mulheres vendiam o pescado, ajudadas pelos filhos pequenos, tendo sido esta gente
«ovarina» que viria a monopolizar o mercado do peixe da capital. […] A varina com os seus «troncos
varonis» e as suas «ancas opulentas» tornou-se um símbolo de liberdade, agressividade e beleza.
(BARRETO e MÓNICA, 1983: 30).
Adragão, Pinto e Rasquilho tiveram oportunidade de dedicar um pequeno capítulo a esta zona contígua ao
Tejo, “Mocambo é um antigo bairro extra-muros da cidade e curiosamente uma designação toponímica que
se perdeu. Nos séculos XVII e XVIII era o bairro dos negros. Dessa área formaram-se depois a Madragoa e
a Lapa com o extravasamento urbano que se seguiu”. (1985: 121).

Mapa 1 — Madragoa: um lugar (ribeirinho) da cidade
Fonte: (CML, 2005: 174).

Ainda que M. Menezes (1998: 91) tenha advertido para o quanto a discussão dos “limites daquilo que é um
bairro possa ser profícua (e ambígua)”, deixa-se a delimitação de José Silva Carvalho. Este considera que o
sítio da Madragoa estira-se:
Pela actual freguesia de Santos-o-Velho, estendendo-se para norte pela freguesia da Lapa. Não se
podendo nem devendo configurar os seus limites com rigor, atendendo essencialmente a questões de
ordem histórica/urbanística, poderá considerar-se que chegará a norte até à Rua da Lapa, estendendo-se
a sul, paralelamente ao rio, desde o antigo Largo da Esperança e Largo Vitorino Damásio até às margens
do Largo Dr. José de Figueiredo, frente ao Museu de Arte Antiga. De nascente, desde esta área do
Chafariz das Janelas Verdes e da Rua de S. Domingos à Lapa, até poente, à Rua do Quelhas e ao antigo
Largo da Esperança, estende-se este sítio por uma área global com cerca de 35 hectares. (1997: 13-4).
Mais recente, 2010, o “Plano de Pormenor da Madragoa” teve em consideração as freguesias de Santos-oVelho e São Paulo, e circunscreveu-a a uma área de 28 hectares.
A Madragoa remete-nos para a figura que arriscámos dizer que ficou contrastada naquele território: a
varina. Dado a profusão de informação (é que nem o Einstein lhes ficou indiferente) tivemos de eleger um
breve apontamento, a somar ao trecho acima a mestria de Bárcia, do espólio iconográfico do Gabinete de
Estudos Olisiponenses (Cota MNL 1-G, 157).

Figura 2 — Mercado de peixe

Bairros e Territórios criativos: de SDD (Santos Design District) a MOD (Madragoa Ovarinas
District)
Ainda na fase warm up do Festival IN (2013) a Direção Municipal de Economia e Inovação (da CML)
lançou um blueprint, uma espécie de “bilhete de identidade” da economia criativa da cidade de Lisboa. Nesse
documento de trabalho ficou evidente o crescimento do interface entre o património, a economia, a criatividade
e a tecnologia. Simultaneamente apresentou o grande cluster da “Economia Criativa” (2013: 23). Apresentou
um primeiro mapeamento (2013: 53), por sectores, da Criatividade deixando revelar o aparecimento de novos
polos aglutinadores em zonas da cidade junto à orla do rio. Essa informação foi depois agregada em bairros e
territórios criativos, oferecendo-nos a inteligibilidade que nos permite perceber que o eixo Santos-Alcântara
se evidencia.

Mapa 2 — Clusterização do território e dos bairros criativos
Fonte: (CML, 2013: 73)

Um pouco antes, Pedro Costa; João Seixas e Ana Oliveira identificaram o Bairro Alto, a Bica e o Chiado
(2009: 2731) como os bairros criativos de Lisboa, o que nos permite perceber o dinamismo destas temáticas.
Sumariamente fica a apresentação do S.D.D., um “projecto social e cultural de génese local”, que, ainda
assim, se assume como um cluster do design. Surgiu em finais de 2006, como produto de uma política
transversal de requalificação, revitalização e dinamização do espaço público e de incentivo às relações sociais
e de vivência local. É uma associação socioprofissional da sociedade civil, sem fins lucrativos, criada com o
intuito de promover a dinamização cultural desta área e de consolidar o aparecimento de actividades ligadas
ao design visando o desenvolvimento das várias lojas a ele associadas, mas também a melhoria dos locais
públicos existentes em volta, de que a reconversão do Largo Vitorino Damásio é exemplo, criando ambiências
renovadas e fazendo um convite à classe criativa. Em 2012 propusemos uma espécie de corredor do património
imaterial/memorial (a lembrar o corredor verde de Ribeiro Telles) que interpenetrasse os bairros históricos.
Com vista a corrigir a debilidade que Brito Henriques (1996: 123-5) identificou, ou seja, suprir o divórcio
entre o núcleo central de valor histórico-patrimonial (Alfama/Castelo, Baixa e Bairro Alto) e a coroa, mais
difusa, nas áreas adjacentes (Graça, Campo de Santana, Madragoa, Lapa, Rato, …).

Figura 3 — Ambiência do bairro da Madragoa
Fonte: (REIS, 2012: 68)

Sociomuseologia: quando o museu é a(da) comunidade
Se já nos detivemos em quase todos os temas que nos propusemos trazer aqui. Falta, ainda, a peça de
encerramento. Para isso revisitemos Hugues de Varine e Georges Rivière, a eles devemos a conceptualização
de “ecomuseologia”. Esta nova museologia veio romper com o museu tradicional, assente no modelo colecção/
edifício/público(s). O eco-museu veio privilegiar a relação território/património/população através de uma
abordagem integrada, uma espécie de ecologia de convivência/vizinhança, onde homem e meio intercomunicam
ao longo do tempo. Esta abordagem que se descentrou do objecto convida ao envolvimento das comunidades
e à apropriação museológica. Aqui as gerações podem dialogar, Parafita (2007: 12), entre outros, alerta para
essa necessidade inter-geracional da memória. Estes pequenos museus, se no início foram mal aceites pela
museologia dos grandes Museus, foram todavia, paulatinamente, sendo reconhecidos. Passaram a “prova de
fogo” nos bairros urbanos hispo-americanos, onde interessava, muita vezes através de actividades performativas,
sensibilizar para as boas práticas.
Mas convidamos a ir ao encontro do Professor Moutinho, que há alguns anos se dedica ao tema. Debateu
a relação dos museus portugueses perante a sociomuseologia, interpelando para a necessidade de trabalhar
com as pessoas, de ajustar competências e de integrar, seriamente, a abordagem multidisciplinar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que este ensaio é um modesto contributo. Mas quem sabe possa semear novos interesses e criar
novas inquietações que ajudem a ampliar e a reforçar o compromisso com este “ethos patrimonial”.
A Sociologia, a par de outras ciências, tem vindo a ser interpelada a responder ao chamamento do
resgate de uma memória compreensiva das cidades. Sem dúvida que a memória das cidades faz-se a cada
dia, por isso há agora (talvez mais que nunca) consciência de que não podemos deixar “engolir” o passado. A

imagem de “forçar as portas do domínio patrimonial” que Choay (2010) nos ofereceu é óbvia. A sua amplitude
é inequívoca e é indesmentível que constitui um recurso ímpar. Uma utilização sustentada constitui fonte de
rendimento económico e de auto-estima e qualidade de vida.
Todavia, não fica encerrado o debate sobre o Património. Faltam entendimentos que façam coabitar
Património; Criatividade; Turismo; Cidadania; Desenvolvimento Local; Políticas Culturais e Territórios e
Comunidades de Pertença…
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Museologia e Inovação Social
PEDRO PEREIRA LEITE, Centro de Estudos Sociais Universidade Coimbra (Portugal)

RESUMO
O artigo tem como objectivo analisar a relação entre a museologia social e a inovação social. A partir da
interrogação sobre o que é a museologia deve propor como leitura das principais transformações que estão a
ocorrer nas sociedades contemporâneas, procuramos articular os desafios de construção de uma museologia
inovadora. A partir da museologia social como proposta de encontro, analisamos as possibilidades de
construção da inclusão social, a produção de novas narrativas socias inclusivas e as oportunidades de criação
de iniciativas emancipatória no campo do empreendorismo social.
PALAVRAS-CHAVE: Museologia Social, Inovação Social, Encontro, Transição, Empreendorismo.

MUSEOLOGY AND SOCIAL INNOVATION

ABSTRACT
The article aims to analyze the relationship between social museology and social innovation. From the question
of what is the museology should propose to read the major transformations taking place in contemporary
societies, we seek to articulate the challenges of building an innovative museology. From the social museology
as proposed meeting, we analyze the possibility of building social inclusion, the production of inclusive
narratives and creation opportunity emancipatory initiatives in the field of social entrepreneurship
KEYWORDS: Social Museology, Social Innovation, creativity, Transition, Entrepreneurship.

MUSEOLOGIA E INOVAÇÃO SOCIAL
Qual é o lugar do conceito de Inovação Social no âmbito da museologia social é a questão orientadora desta
discussão. Neste últimos anos olhamos com alguma incredulidade para a história dos movimentos sociais
e verificamos que novas formas de organização, novas ideias e novos protagonistas da ação social estão a
surgir. Os protagonistas destes movimentos transportam novas formas de organização social e mobilizam
novas formas de trabalhar a memória social que ocupa o espaço público. A questão da inovação também
é acalentada pelas organizações económicas, com um argumento base de que se trata duma das formas de
enfrentar os processos de globalização. É certo que esta inovação no campo da economia traduz mais uma
preocupação pelos processos de produção de bens e mercadorias, do que das formas de organizações que
servem de base a essa produção. A questão implica no entanto perguntar, se as pressões para a inovação no

campo na produção, induzem ou são induzidas por pressões na esfera do consumo. Pressões que induzem ou
são resultantes de processos de transformação social.
Ao aceitarmos uma conexão na relação entre o que se passa na economia e os movimentos sociais somos
obrigados a procurar entender de que forma a museologia está a trabalhar a questão da Inovação Social. O
debate sobre a questão da Inovação Social, que propomos trabalhar neste artigo poderia situar-se na velha
oposição da sociologia entre tradição e modernidade. A tensão entre a conservação, que seria um campo
de trabalho sobre a tradição, contrapor-se-ia à questão inovação, que seria um campo de trabalho sobre a
modernidade. Argumentaremos que esta tensão deve ser assumida na museologia como uma ferramenta
de trabalho. Paralelamente à questão da conservação e salvaguarda dos objectos socialmente significativos,
a museologia também trabalha sobre a produção de inovação social, produzindo objectos socialmente
qualificados. Essa produção processa-se no encontro da memória com o real. Os museus e os processos
museológicos, entre as várias configurações socias são locais que podem facilitar esse processo de encontro
entre os seres humanos consigo mesmo e com os outros. Esse reconhecimento de si e dos outros pode ser uma
base para experimentar os processos de inovação social e empresarial.

PARA QUE SERVE A MUSEOLOGIA
Como é do conhecimento geral a 23º conferência Geral do ICOM, que se realizou em 2014 no Rio de Janeiro,
Brasil, teve como tema geral Museus: memória e criatividade produzem mudança social. Um tema ousado na
sua proposta de indução de transformação, mas que na américa do sul é uma questão relevante para a vida de
muitos museus. Nesse encontro um dos key note speakers, o colombiano Jorge Melguizo, fez uma intervenção
com o tema geral “o que deve acontecer quando você sai dum museu? 1 É necessário, para compreender o
alcance desta intervenção, ter em conta a forte dinâmica social gerada na Colômbia, quer em Bogotá quer
em Medelim, na geração de intervenções públicas para a resolução do conflito que resulta da questão do
narcotráfico e outros movimentos socias insurgentes. Grosso modo a sua intervenção dedica-se a comparar o
que é o museu e o que deveria ser. É uma proposta que nos desafia como profissionais da museologia a pensar
no desenvolvimento do trabalho museológico em função do que são as expectativas do visitante. À questão, do
que se espera quando se entra no museu, sucede uma outra sobre o que acontece quando estamos no museu.
Finalmente propõe-se a reflexão sobre o que sucede quando saímos dum museu. Entre a expectativa do que
se procura e aquilo que foi encontrado na experiencia Jorge Melguizo faz uma revisão sobre os princípios
que devem orientar o museólogo no seu trabalho. Princípios que produzem um deslocamento do seu trabalho
como “construtor de narrativas” um papel que lhe é tradicionalmente reservado, para um papel de mediador
ou facilitador de encontros, mais próximo dum perfil dum “comunicador educador”.
O museu, diz-nos Melguizo, serve fundamentalmente para fazermos perguntas. Perguntas pertinentes e
relevantes para o que vivemos e fazemos nos sítios que habitamos. Interrogamos o que está no museu para nos
orientarmos nos caminhos que queremos construir. Será isso que quer dizer a definição de museu “instituição
permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que
adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o património material e imaterial da humanidade e do seu
1
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meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite” 2. Entre o que nos propõe Melguizo e a definição
institucional há uma naturalmente um diferença. Uma diferença que tem mais a ver com a maneira como se
aborda o processo museológico do que com a forma organizacional que assume.
Propor que a função do museu seja um espaço de encontro e de questionamento pode estar contido
na missão do serviço à sociedade e do seu desenvolvimento. Uma proposta que nos é lançada a partir duma
perspectiva de educação e estudo, e porque não de deleite. Todos sabemos a importância que tem o jogo nas
aprendizagens (Read, 2007) e (Vigotsky, 2009) pelo que mesmo em lazer é fundamental que o questionamento
esteja presenta como forma de consciência e reconhecimento.
Ora se assim é seria natural que as perguntas sobre o que nos sucede quando saímos do espaço
museológico possa sentir que estamos capazes de entender o que é que esse museu nos deu. O importante do
museu não é o souvenir que trouxemos da loja, mas sim aquilo que nos tocou. Aquilo que entendemos sobre
o que o museu nos propôs e qual é o sentido da narrativa que apresentou.
Poderá suceder que para muitos um museu não tenha que estar preocupado como essa questão. Poderá
apenas cuidar de apresentar uma proposta expográfica e esperar que cada um encontre nessa proposta as
interrogações que queira fazer, não cabendo ao museólogo estar preocupado com isso. Será uma posição
legítima. Mas não anula o fato de que também essa proposta é uma narrativa construída por alguém. Uma
história contada que tem também um sentido. No final todos esperamos que o tempo gasto e o espaço que
visitamos nos dê alguma coisa. Nos sirva para algo e nos tenha transformado.
Mas será isso que está acontecer nos nossos museus. A maioria das visitantes acabam por relatar que
a sua experiencia no espaço museológico não é uma experiência de encontro. O espaço do museu oprime.
Intimida o visitante, criando uma distância entre os objectos. Os museus são espaços sem vida. Sacralizados
como se substituíssem aos espaço sagrado, sem vida. A proposta de um museu ativo, inovador, é uma proposta
de um museu com vida. Um museu como espaço de criatividade. Um museu onde possamos sentir o pulsar
do quotidiano.
Esse tipo de museus e espaço museológicos, para se constituíram como espaço de inovação necessitam
de ser transformados. Um processo que não será fácil, mas que constitui um desafio que devemos assumir
como missão. Um desafio que devemos assumir com as pessoas que visitam o museu e com as pessoas
que vivem nos espaços onde o museu se encontra. A vontade de museu deverá partir da organização da
comunidade. Essa proposta de Jorge Malguiso é também uma proposta de resinificação da palavra museus.
Nesse sentido Museu não é apenas um espaço de conservação de património mas é também um espaço de
construção dos patrimónios. E este é o sentido de criação de inovação no espaço museológico. A construção
de novos patrimónios a partir do encontro.
Essa opção do museu como espaço de inovação ao invés do museu como espaço da tradição é uma opção
de gestão. Obriga a programar as actividades em função dessa opção e a formar os seus profissionais para que
estejam aptos a assumirem-se como mediadores no espaço do museu.
A constituição do espaço museológico inicia-se normalmente com um conjunto de objectos. Durante
muito tempo o desafio do conservador de museu era constituído por desenvolver tarefas de manutenção dos
objetos (curador significa cuidar de) e organizar exposições com esses objetos. A montagem de exposição
para além das questões de natureza estética (ficar bem no espaço) e de segurança (ficar dentro duma vitrina)
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e de investigação (sobre a sua autenticidade e significado) deverá apresentar uma narrativa. Uma narrativa
que podias ser sincrónica ou diacrónica. Isto é os objectos ilustram uma comparação entre objetos (para
demonstrar semelhanças ou diferenças) ou ilustram uma evolução.
A inovação como proposta museológica, sem rejeitar o acervo tradicional, nem a riqueza das técnicas
expositivas e de conservação, coloca desafios ao museólogo que passa a trabalhar como mediador entre o
mundo dos objectos e o mundo das comunidades que são servidas pelo museu. O museólogo deixa de estar
dentro das paredes dos museus para se assumir como aquele que levas o pulsar do mundo para dentro do
museu e procura, com base nos recursos disponíveis responder aos desafios desse museu.
O museólogo como mediador dos objectos patrimoniais é um facilitador dos encontros dentro do espaço
museológico. Esse novo desafio de um museólogo como agente de inovação social não é mais do que um
desafio de gestão. É também uma oportunidade de construir novas narrativas com e a partir das comunidades.
Essa nova museologia coloca em diálogo a ética e a estética, a partir duma retórica de inovação.
A construção de novas narrativas a partir dessas colectas na comunidade tem permitido que surgem
museus mais inclusivos. Sobretudo no mundo ibero-americano, mas também no mundo dos ecomuseus e
museus de comunidade no México, no Canadá, em Itália ou na India, uma nova museologia tem vindo a
ser praticada, de forma inovadora a partir da resposta às questões que são colocadas pelas comunidades.
O museólogo como mediador passa a estar em contato com as comunidades e procura incessantemente
perguntas que deverão ser respondidas pelos processos museológicos.
Ao sair para as comunidades à procura dessas perguntas que reflectem o pulsar do mundo, e ao propor
uma museologia como espaço de encontro o museólogo está a construir uma museologia inovadora. Uma
museologia é que o território é o espaço de cidadania e a comunidade é o principal ator social. A curadoria
dos objectos é agora feita através de processos participativos, os saberes das comunidades são mobilizados
para as acções preventivas, e as narrativas são construídas em processos de encontro.
Uma museologia inovadora não escamoteia contudo que a memória é um campo de tensão social. Há
indubitavelmente uma luta pela memória. O museólogo ao intervir na comunidade, ao assumir-se como mediador
de inovação social reposiciona-se também como ator social. Já não é aquele que detém um saber específico
que lhe permite tomar decisões de legitimação, para passar a ser um ator que partilha experiencias e saberes
com a comunidade. A chave do seu posicionamento passar a ser a sua capacidade de gerar encontros como
processos de construção de acção social. Espaço de encontro que não tem que ser necessariamente inovadores,
mas sobretudo espaços de encontro onde se possam testar os processos de inovação. Os espaços museológicos
ganham assim uma função de laboratório social onde se podem experimentar ou testar modos de fazer.
Em síntese, a proposta duma museologia inovadora para Jorge Melguizo deixa de ser aquela museologia
que se preocupa com a pergunta do que deve ser um museu, para passar a ser o que é que sucede quando se
sai do museu. Um museu inovador é um museu que produz transformação nos que o visitam. Um museu deve
inebriar os sentidos.

A TRANSFORMAÇÃO QUE OCORRE NOS MUSEUS INOVADORES
Um museu que produz transformação permite a que cada um que saia do museu a resposta à pergunta: sobre
o sentido desse museu e sobre a sua orientação. Quem usa o museu como espaço de encontro tem consciência

que o Património não é o apenas o que se tem mas sobretudo o que se pode fazer com ele. Através dum museu
inovador a partir da sua proposta como espaço de encontro podemos ter uma consciência mais nítida sobre o
que queremos construir. A cultura não é o que sabemos mas o que somos capazes de fazer para viver. De que
forma somos capazes de usar os que nos foi legado para transformar.
Através do desafio de criar processos museológicos inovadores e de assumir os espaços museológicos
como locais de experimentação a inovação social assume-se como uma combinação de possibilidades. O novo
emerge do velho como algo que o supera. A inovação emerge da repetição. Não há uma receita para criar a
inovação social senão a prática de actividade sociais á procura das melhores soluções para os problemas. Toda
a actividade social acaba por ser uma forma de resolução de problemas. A resolução do problema da fome,
da segurança, do reconhecimento do outro, de melhorar a organização social, de escolher os caminhos e as
opções.
Nessa perspectiva os espaços museológicos enquanto espaços de encontro e interrogação não podem deixar
de se questionar sobre os sentidos da transformação social. É nessa interrogação de poderão emergir formas
de inovação nos processos de musealização e nas respostas às questões contemporâneas das comunidades. O
que é que está a mudar no mundo. Que mudanças estão a acontecer à escala local e a escala global. O museu
é também a possibilidade para este encontro entre o local e o global. Os desafios da globalização são também
desafios locais e pode vezes, o pensar globalmente ajuda a pensar o local.
Apenas para abordar algum do potencial que as questões da globalização colocam aos estudos
do património. Noutro local já abordamos algumas destas questões no campo patrimonial (Leite, 2013).
Nos últimos anos temos vindo a aprofundar a reflexão neste domínio através do projecto de Investigação
“Heranças globais. A inclusão dos saberes das comunidades no desenvolvimento integrado dos territórios” 3
.Um projecto que procura dar voz aos processos de mudança que incidem sobre os patrimónios e heranças
em diferentes comunidades locais envolvidas em processos de globalização. Um projecto que procura reunir
reflexões, disseminar visões e apresentar propostas de trabalho. Neste projecto temos vindo a procurar os
grandes desafios que o mundo enfrenta para procurar comparar e verificar o seu reflexo nos problemas das
comunidades locais analisadas. Com a investigação já concluída encontramo-nos agora na fase de trabalhar
os resultados.
Nesse trabalho verificamos que em várias das comunidades analisadas e em vários dos processos
museológicos que encontramos se verifica uma preocupação com as formas de gestão na transição para um novo
paradigma existencial. Uma procura duma nova forma de relacionamento entre a humanidade e a natureza.
Para muitos destes atores locais, alguns articulados em redes com outras comunidades, é necessário procurar
uma transição nos paradigmas do uso da energia, dos materiais, da agricultura e da cultura e educação. Essa
busca de alternativas deverá ter por base uma consciência em relação aos limites do ser humano, do planeta
e do local onde se vide, dos recursos necessários para assegurar a alimentação das comunidades e os vários
serviços necessário, tais como saúde, educação, assistência aos necessitados, a segurança e a comunicação
entre os diferentes pontos do espaço bem como assegurar a troca de ideias e conhecimento através das
plataformas de educação e comunicação. O novo paradigma, paralelamente ao uso individual dos recursos
deverá ser equilibrado pela reflexão sobre os sues usos sociais. Envolve essa reflexão a necessária adequação
da estrutura económica e administrativa que hoje vivemos entre o individual e o social.
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A sustentabilidade do processo de transição dum paradigma de consumo individual com base no carbono
(a fonte de energia predominante é o petróleo e o carvão) para um novo paradigma (com base em energias
renováveis e na ciência) implica o aproveitamento de oportunidades e explorar de soluções possíveis. Implica
experimentar fórmulas alternativas através da construção de cenários. Fazer a transição é aplicar novos modos
de fazer, para procurar o que emerge como novo.
O mundo actual vive um paradoxo de difícil resolução. Todos sabemos os limites aos processos que
estão a ser desenvolvidos na exploração e uso dos recursos disponíveis. Há uma aceleração e mundialização
na exploração das matérias-primas, as florestas estão em acelerada destruição, os sistemas agrícolas com base
nos agro-químicos deixam pesados rastos ambientais, sabemos que há alteração climáticas que produzem
degelo nas terras frias e fenómenos de cheias e desertificação em vários pontos do planeta. Sabemos que
essas são ameaças, que embora não sejam consensuais, mostram algumas vulnerabilidades potenciais a prazo.
Independentemente do caracter mais ou menos alarmista destas questões, sabemos que existe um risco, um
risco possível. A única maneira que temos de enfrentar esse risco é procurar criar inovação. Inovação na
produção, inovação na organização social. Aproveitar as oportunidades é antecipar as necessidades do sistema.
Se o mundo é visto com um sistema, a inovação consiste em procurar aproveitar as oportunidades geradas
pelas necessidades desse sistema.
Sabemos que o mundo não é nem pode ser analisado com um sistema fechado. Provavelmente uma boa
parte daquilo que hoje antecipamos como problemas do futuro não se venham a efectivamente a emergir,
ao mesmo tempo que haverá certamente soluções que irão ser descobertas e que hoje não antevemos. Mas
também sabemos que a diversidade do mundo é uma das suas principais riquezas. A diversidade ambiental,
natural, biológica, cultural são formas potenciais de respostas que devemos manter como opções. Daí a sua
relevância como matéria-prima para os processos museológicos inovadores. Os saberes locais são potenciais
pontos de partida para a produção de inovação social.
Compreender os desafios globais e a sua confrontação com os desafios locais é uma das propostas
para esta museologia de transição em busca da inovação social. Procurar formas sustentáveis de construir
uma saúde e um bem-estar colectivo, de assegurar a segurança alimentar, assegurar um sistema de eficiência
energética, assegurar um uso dos recursos naturais e impacto climático adequado às necessidades sociais, e
propiciar um sistema social inclusivo e seguro.
Há quem considere que estas utopias são muito interessantes mas que não tem nada a ver com o nosso
dia-a-dia nos nossos museus e processos museológicos. O que é curioso é que algumas destas formas de
construção de sistemas alternativos já estão a funcionar. Seja na forma de novas formas de negócios, na
partilha de serviços (car-shering, machinary-sharing), para não falar dos processos de hortas urbanas, a
autoconstrução, dos bancos sociais. Há várias formas de economia solidária, de base mutualista que tem vindo
a emergir em vários lugares que mostra que a inovação social é algo que está em movimento na construção
de uma transição, que está a questionar os modo de consumo de massa e a crença no crescimento infinito do
consumo dos recursos.
É certo que não sabemos tudo o que está a acontecer. No entanto as nossas experiencias colectivas já nos
fazem entender que essa mudança, a construção da inovação é um processo que em grande parte necessita de
um envolvimento social. Esse envolvimento exige espaço de encontro e experimentação. Uma condição que
os processos museológicos permitem.

Mas esse desafio de inovação não é apenas um desafio aos processos museológicos. Sobretudo é
um desafio à gestão dos equipamentos. Hoje sabemos o peso da factura energética nas instituições. Uma
museologia inovadora, ao procurar respostas inovadoras para os problemas das comunidade poder encontrar
soluções criativas e inovadoras que permitam criar alguma sustentabilidade nos seus próprios processo, ao
mesmo tempo que a trazer para o campo dos processos museológicos questões globais, como por exemplo
o modelo energético, a questão dos mercados financeiros, da soberania alimentar, das alterações climática,
os problemas da água, os problemas da condição feminina ou dos direitos humanos, da violência sobre as
minorias pode contribuir para gerar novas formas de acção local, pode criar formas de democracia participativa
que conduzam a uma intervenção inovadora na comunidade. Uma museologia inovadora pode inclusive criar
formas de democratização do acesso á informação.

OS DESAFIOS DUMA MUSEOLOGIA INOVADORA
Qual é o lugar do conceito de Inovação Social no âmbito da museologia social continua a orientar esta nossa
discussão. Conceito de Inovação Social prende-se com o tempo de mudança. Uma mudança acentuada das
suas diferentes estruturas, das formas de legitimação do poder e dos processos de simbolização que lhe estão
associados. Nas nossas sociedades, já claramente globalizadas, esta mudança está fortemente associada ao
domínio tecnológico com base no modelo empresarial. Podemos dizer que uma das tensões que assistimos
é a clara hegemonia das formas de regulação pelo mercado. Tudo passa a ser observado no âmbito da lógica
do mercado, numa lógica de produção de bens para serem consumidos no mercado em função da lógica de
oferte e procura.
No entanto a inovação social é um conceito que apresenta uma lógica para além do mercado. Que o
transcende, pois inovação implica a criação do novo. De algo que se vindo do antigo é reaproveitado e se
transforma em algo de novo.
A inovação social que queremos aqui relevar insere-se nos novos campos da abordagem do social procura
a mudança social com base na satisfação das necessidades humanas, na inclusão e na participação de todos os
membros das comunidade nos processos sociais, e na criação de capacidades nos dos sujeitos, para que todos
possam contribuir para o conjunto social. Do eu para o todo e do todo para o eu.
É uma abordagem que se insere na lógica a emancipação social, que procura uma alteração nas relações
de poder através da colocação dos atores sociais em diálogo para criar compromissos de ação.
Qual e então a relação da museologia social com a inovação social é a questão que falta agora procurar
responder. Como acima referimos a questão da conservação, campo com que a museologia trabalha, parece ser
contraditório com o campo da inovação social. Vamos procurar demonstrar que, no trabalho da museologia
social, não se verifica uma oposição entre conserva cultural e a criação da inovação na sociedade. A nossa tese
é a de que esses são dois campos complementares da ação museológica. Um campo onde a conservação dos
elementos mnemónicos (patrimónios e heranças) se relaciona, através dos processos de comunicação, com os
elementos de inovação.
O Movimento Internacional para Uma Nova Museologia, que se constitui em Portugal em 1985
procurava criar um grupo de reflexão sobre os processos e as praticas duma museologia comprometida com
as comunidades e com os territórios.

Tal sucedeu devido à vitalidade dessa museologia social, em grande parte herdada da intensa atividade
dos movimentos sociais iniciado com o processo revolucionais de 25 de Abril de 1974. A museologia social em
Portugal reuniu grande parte dos resultados da intensa atividade social que se desenvolveu em Portugal, o que
em parte explica a vitalidade desse movimento neste país. Embora de intensidade diferente, ele acaba também
por se verificar noutros países, acolhendo por exemplo as praticas no eco museus, nos museus comunitários
no México, e mais recentemente no Brasil, onde os sues pontos de memória procuram captar a riqueza dos
movimentos sociais.
Nos princípios orientadores desta nova museologia está a necessidade dos processos museológicos terem
uma função social. Essa função social emerge no alargamento da noção de objeto museológico e a sua relação
com as comunidades e com os territórios. Nesse domínio, da sua função social, não existem contradições com
os objetivos da inovação social, distinguindo-se a museologia por alocar ao processo de inovação os objetos
mnemónicos. Mas uma rápida passagem pela realidade desta museologia social, rapidamente se percebe que esse
objetos mnemónicos colocados ao serviço da comunidade e do seu desenvolvimento, praticamente coincidem
com as funções educativa, culturais, formativas e mesmo com os seus programas de economia social.
Parece portanto não existir uma oposição entre o campo de ação da museologia social e a inovação
social. Parecem mesmo ser campos complementares que ganham em manter diálogos mais profundos. A
teoria social tem vindo a evidenciar a natureza essencialmente comunicacional da ação social. Noutros lugares
temos trabalhado a questão das narrativas como espaços de tensão dos poderes sociais (Leite, 2012). Quer a
museologia social, quer a inovação social trabalham com a produção de narrativas sociais inclusivas.
Criar narrativas inclusivas parta da criação de evocações. A evocação é uma capacidade de gerar
comunicação no espaço. A narrativa inclusiva, não procura apenas mostrar a diversidade dos olhares. Ele é
também uma forma de colocar os atores face a face, procurar a dimensão humana do encanto e do encontro.
É nessa dimensão que a museologia social assume a sua capacidade de gera inovação social e gera um
potencial de emancipação social. Essa capacidade de gerar transformação na comunidade, atuando sobre o
individuo e sobre o coletivo, é um contexto onde se gera e se concretiza a inovação social.
Que modelos de teóricos para essa nova museologia é uma outra questão que valerá a apenas pensar
para desenvolver as práticas de inovação Social. A atividade inovadora é uma atividade criativa. Na teoria das
organizações, por exemplo em Henri Minztberg chama a atenção para as virtudes adaptativas das organizações
matriciais em situações de elevada turbulência, face aos modelos das organizações hierárquicas, centralizadas
e com processos de decisão muito formalizados (Mintzberg, 1979). Sabemos que um sistema que suporta a
atividade inovadora tem que ser um sistema aberto e integrador. A máxima «Empowering people for social
change» agrega por exemplo as orientações da política social das Nações Unidas para 2015. 4 Os modelos
organizacionais das organizações de inovação orientam-se pelos princípios da Co-criação, da coerência dos
princípios, da aceitação do outro, da sustentabilidade e da flexibilidade.
A co-criação implica que todos os membros da comunidade são criadores de novas realidades. Essas
realidades resultam de processos colaborativos e da criação de comunidades de prática.
A Coerência implica a consistência e a conformidade entre o que é dito e o que é feito. As comunidades
de participação resultam da interação dos diferentes membros. Desse modo, o processo de decisão tem que
ser coerente com as práticas e procurar harmonizar os fins com os meios.
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A aceitação do outro implica um processo de enriquecimento pessoal que conduz à aceitação das diferenças
entre os membros e no reconhecimento da diversidade dos saberes e dos olhares. Reconhecer a diversidade
implica trabalhar o conflito como um processo criativo e reconhecer a dignidades e a liberdade de todos.
A sustentabilidade implica a procura dum novo paradigma de transição do modelo energético com base
no carbono para modelos alternativos e a procura de alternativas de organização económica com base nas
economias mutualistas, solidárias e populares. São modelos que procuram desenvolver processos produtivos
que garantam a distribuição dos recursos alimentares com base na disponibilidade da natureza e no uso
adequado nas capacidades e saberes disponíveis. Trata-se dum modelo em que se entende o mundo como
uma realidade complexa, onde cada uma das nossas ações integra dimensões sociais, espirituais económicas,
políticas e ambientais. A ação, nas suas diferentes dimensões afetam o ser e a comunidade.
Finalmente o princípio da flexibilidade, implica a que o modelo de organização e da ação tem que estar
preparada para reagir aos resultados. O futuro não pode ser cristalizado numa ideia estática ou pré-definida. A
prática gera uma riqueza de informação que deve ser incorporada a cada momento no processo. Os processos
são fluídos e o crescimento é orgânico e não imposto na forma de modelo.
Tratam-se portanto de modelos de organizações que devem estar preparadas para acolher os processos
de transformação que geram e de encontrar soluções para os novos problemas que surjam.

PRÁTICAS DE INOVAÇÃO SOCIAL NA MUSEOLOGIA EM PORTUGAL
Se o campo da inovação social e o da museologia social apresentam uma elevada convergência nas práticas
de construção da emancipação social, na busca dos instrumentos de promoção social de desenvolvimento
económico, em Portugal, estes dois campos tem permanecido distantes. Na museologia social pouco se fala de
inovação social, e nas organizações de inovação social, embora se trabalhem as questões das memórias e dos
patrimónios, pouca museologia social tem sido mobilizada.
Em Portugal a Inovação Social tem constituído mais um campo de práticas do que um campo teórico.
Para promover a Inovação social é necessário investigação aplicada. Próximo dos movimentos sociais. São os
atores sociais que promovem a Inovação Social e o Empreendedorismo Social. Há algumas razões para que
tal suceda. Enquanto a museologia social se acantonou nas atividades dos museus e da reflexão teórica com
base na universidade, as práticas de inovação social acabaram por atuar no campo das redes sociais.
Em ambos os casos, as práticas sociais desenvolvem-se num modelo que tem por base o financiamento do
Estado. O Estado, no caso das organizações da rede social atua como financiador de diferentes projectos, por
via de diferentes ministérios. No caso das organizações museológicas, na maioria dos casos, as organizações
também acabam por se financiar pelo orçamento do Estado ou de organizações da esfera pública, na grande
maioria dos casos por via dos orçamentos públicos da cultura.
No entanto, importantes diferenças existem no modelo das organizações sociais que atuam no campo
do assistencialismo em relação com as organizações culturais. Enquanto no primeiro caso existe uma prática
e uma tradição associativa, que dum modo mais ou menos intenso, o Estado articula a sua intervenção com
outras formas de produção de Bem-estar social, seja ele o terceiro setor ou as organizações de previdência
social, onde em Portugal coexistem múltiplos atores. Nas organizações que atuam na esfera da cultura tal já
não se verifica, com a predominarem as organizações de natureza pública.

Por outro ladona rede social se verifica uma forte presença das redes familiares e das relações de
compadrio, as redes cultura tem sido tradicionalmente implementadas a partir de ideias vindas do exterior.
Não existe em Portugal a tradição do msues de comunidade. Em Portugal, apesar da vitalidade das associações
de cultura e recreio, existem problemas de diálogos entre atores, processos e objetivos da intervenção das
organizações museológicas no campo da inovação social.
Uma das questões que normalmente se levanta no campo da função social dos processos museológicos é a
capacidade que estes têm de gerar uma sustentabilidade interna através da produção de serviços à comunidade.
Mais do que uma organização de produção de serviços, defendemos que os espaços museológicos ou os
processos museológicos são espaços adequados às questões do empreendedorismo micro — social, ou das
economias populares.
Sabemos que a prática social tende a privilegiar o empreendedorismo individual em detrimento social.
Há quem argumente que esta fragilidade resulta duma certa morfologia social, mais dada ao individualismo
das gentes. Não será este o local adequado para essa discussão. Mas é um facto que existem poucas estruturas
para experimentar a incubação social, Por exemplo, nos Estados Unidos, nos Países do Norte da Europa, as
universidades oferecem, no plano de estudos, espaços para incubação social. Em Portugal são raros, e quase
sempre dedicados aos indivíduos.
No Brasil, por exemplo, a riqueza da vivência social está a permitir que as organizações sociais se
constituem como espaços e intervenção na comunidade, gerando várias formas de organização inovadoras,
algumas delas no campo da museologia. Veja-se por exemplo o caso do Museu de Favela Cantagalo.
Trata-se portanto de reinventar a emancipação social, num momento em Portugal em que o papel do
terceiro setor está a ser reequacionado perante a greve crise económica e social. O desafio destas organizações
sociais é a necessidade de passar da caridade para a cidadania e da dependência dos fundos públicos para a
sustentabilidade. Neste domínio a museologia tem um papel a desenvolver no uso das memórias da comunidade
para criar organizações de inovação social. O desafio é saber como mobilizar as pessoas para trabalhar na
comunidade. A solução será provavelmente ter confiança nas pessoas e nos processos. Essa é a condição básica
para gerar a inovação social. Ao museólogo social caberá encontrar argumentos e estar preparado para agir.
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Museu da Cidade de Aveiro — uma abordagem sobre o
posicionamento na sociedade pós-moderna
ANDREIA VALE LOURENÇO, Câmara Municipal de Aveiro, Museu da Cidade de Aveiro (Portugal)

RESUMO
O artigo aborda o posicionamento dos museus na sociedade pós-moderna, partindo do exemplo de um museu
de cidade. São analisados temas como a comunidade, a identidade e o património, na sua relação com o mundo
contemporâneo e com a instituição museológica, no sentido em que participam no debate sobre o papel dos
museus e influenciam as suas atividades. Também se pondera o atual papel das audiências e a natureza da
relação do museu com os públicos.
PALAVRAS-CHAVE: pós-museu, património, comunidade, identidade, audiências.

AVEIRO CITY MUSEUM — AN APPROACH ON POSITIONING IN THE POST-MODERN
SOCIETY*

ABSTRACT
The article analyses the role of museums in the contemporary post-modern society, using as example the
case of a city museum. Themes such as community, identity and heritage are debated and their relationship
with the contemporary world and the museum, in the sense that they participate in the discussion about the
role of museums and that they influence the museum’s activities. The article also seeks to ponder the current
relationship of the museum with the audiences.
KEYWORDS: post-museum, heritage, community, identity, audiences.

Introdução
O presente artigo procura refletir sobre o papel de um museu de cidade na sociedade contemporânea,
influenciada pelas correntes pós-modernas. Em concreto, o artigo foca-se, em certos momentos, no Museu
da Cidade de Aveiro que constitui, por um lado, o local onde a autora desenvolve a sua prática profissional,
e por outro, o caso de estudo para o projeto de doutoramento em curso e que visa investigar as motivações
dos visitantes. Assim, num processo implicado, tem se procurado desenvolver um diálogo entre a prática de
mediação na instituição e a prática de investigação, um processo que forçosamente ganha um pendor tanto

refletivo como reflexivo, não sendo possível traçar uma fronteira estanque entre as duas realidades, existindo
sempre infiltrações dos processos de investigação na prática de mediação e vice-versa.
De uma abordagem inicial às correntes pós-modernas e às suas implicações no seio dos museus,
constata-se a importância de procurar clarificar o conceito de comunidade e de como o museu pode abordar
as comunidades contemporâneas, construindo um relacionamento participativo. A definição de comunidade
implica o debate de identidade, de património e de representação, temas que se mantêm centrais no debate sobre
a função dos museus, principalmente dos museus locais, na sociedade. Desta análise nascem interrogações
que podem servir de orientação para a atuação das instituições, pois se os processos expostos estão em
constante evolução, enquanto os museus e os seus profissionais se desafiarem, interrogarem e dialogarem, o
museu será capaz de se adaptar e de se manter relevante.
Numa segunda parte, procura-se abordar a questão das audiências, um constante desafio, até porque a
sustentabilidade do museu depende da capacidade de comunicar e intervir, visando cada vez mais desenvolver
novos públicos, num contexto em que as instituições estão cada vez mais conscientes da complexa relação que
pode ser formada com os visitantes e que estes podem ter um papel ativo nas ações do museu.

O contexto da pós-modernidade
Os teóricos do pós-modernismo têm vindo a advogar novas formas de refletir sobre os complexos discursos
que têm lugar no seio dos museus. Estes escritores sugerem que nenhum entendimento do aqui e do agora pode
ser alcançado sem uma investigação do passado, para expor o modo como a história molda o presente, através
da reformulação de ideias, renegociação de relações e reposicionamento de práticas (Hooper-Greenhill, 2007:
368).
Neste âmbito, defende-se que um modo particularmente útil de usar as correntes pós-modernistas é como
um tipo de atitude, de carácter questionador, ou como um tipo espírito crítico, uma nova forma de pensar.
Lyotard, inclusivamente, propõe que o pós-modernismo se constitua como uma posição de incredulidade ou
de cepticismo em relação às ideias que alcançaram o estatuto de “senso comum” ou “mito”.
Fruto da modernização da sociedade portuguesa (constituindo-se a Revolução de 25 de Abril, em
1974, e a adesão à Comunidade Económica Europeia, em 1986, como factores decisivos) e da consequente
transformação da sociedade no contexto da globalização, os locais são descritos e integrados em paisagens
culturais mais vastas, e os anteriores conceitos de território têm vindo a dar lugar a novas configurações do
espaço. Neste contexto, no âmbito da pós-modernidade, o património tem o potencial de se constituir como
um elemento capaz de gerar um sentido de lugar. Marta Anico e Elsa Peralta afirmam que este enfoque no
“lugar” se manifesta através do investimento em museus locais que permitem a produção, representação e
regulação dos discursos em torno da preservação do património. Neste sentido, também se argumenta que
o investimento simbólico no passado e no património local são concebidos com o objectivo de criar uma
impressão de vitalidade cultural nas localidades (Anico e Peralta, 2007: 189).
Neste cenário, as populações locais e as autoridades procuram enquadrar nos museus municipais os
seus recursos estratégicos, relevantes para a representação cultural. Como consequência, a procura do sector
cultural expandiu-se e as práticas culturais têm vindo a tornar-se social e economicamente importantes para
a generalidade da população (Anico e Peralta, 2007: 191).

Podemos verificar, então, que uma das dimensões do emergente pós-museu se prende com uma
compreensão mais abrangente do complexo relacionamento entre cultura e património, representação e
identidade, tendo vindo a incentivar, por exemplo, uma nova abordagem dos públicos. Um segundo aspecto
igualmente relevante liga-se à promoção de uma sociedade mais justa e equitativa, defendendo-se que a
cultura trabalha para representar, reproduzir e constituir identidades e que este facto acarreta um sentido de
responsabilidade ética e social.
Esta corrente de pensamento tem vindo a desenvolver-se nas últimas décadas, ganhando uma expressão
crescente desde o final da década de 1980, coincidindo com a adopção de um novo vocabulário por parte dos
profissionais do museu, que passam a sentir como responsabilidade e como missão o bem estar das populações
e audiências que visam servir e a “utilização social” do museu (Semedo, 2005: 79). Convém salvaguardar que
os temas e interrogações, principalmente no que concerne os museus municipais profundamente implicados
nos processos descritos, conservam a sua atualidade. As suas coleções, tal como a do Museu da Cidade de
Aveiro, possuem normalmente um cariz “local” e, deste modo, intervêm de forma mais expressiva no sentido
de construção de lugar e de identidade.
Para vários investigadores o património constrói a comunidade, no sentido em que a identificação da
mesma se prende com o reconhecimento e a partilha de características comuns, que se encontram radicadas
numa história, cultura e paisagem partilhada. Por outro lado, esta realidade também significa que a comunidade
define o seu património, tratando-se de uma relação dual, onde competirá ao museu a função de apoiar o
sentimento de comunidade através da representação de uma identidade e de um património compartilhado.
Neste contexto, a comunidade necessita da sua história e identidade preservada e interpretada no museu, e
o museu, por sua vez, procura que a população reconheça o seu valor e quase que justifique ou valide a sua
presença.
Neste âmbito, os museus procuram compreender e contribuir para a compreensão dos conceitos de
“território” e de “identidade”, procurando “promover a valorização social, económica e cultural da localidade
numa perspectiva de desenvolvimento global e equilibrado do território” (Semedo, 2005: 79). A este nível,
o conceito de “identidade” ocupa um lugar central e, ainda hoje, o museu é percepcionado como o local
onde se guardam e preservam os “recursos identitários”, e os profissionais das instituições procuram propor
projetos que respondam a necessidades das comunidades, apresentando às tutelas autárquicas objectivos que
se expressam em termos de “reforço da identidade local”, “sentimento de pertença e orgulho”, entre outros…
O sucesso destes desígnios depende da capacidade de comunicação e intervenção do museu, visando envolver
as comunidades nos processos de apropriação, criação e fruição do seu espaço (Semedo, 2005: 79).

O museu e a comunidade: conceitos, abordagens e implicações
O termo comunidade, na atualidade, surge frequentemente associado ao museu, tanto ao nível da bibliografia
publicada, como do debate sobre o papel e a função destas instituições. Cada vez mais se tem procurado
esclarecer e aprofundar a relação do museu e as suas aspirações em relação à “comunidade” ou “comunidades”,
e, inclusivamente, esta designação parece ter vindo a substituir os termos “público”, “audiência” e “visitante”,
procurando, deste modo, expressar um novo posicionamento das instituições, que se querem mais abertas,
relevantes e inclusivas. Constata-se que a preocupação em transformar o museu em algo de relevante para a

comunidade conduziu, por vezes, à criação de uma ligação entre o museu e vários aspectos chave das políticas
sociais, nomeadamente, em áreas como o combate à exclusão.
O relacionamento que se encontra em desenvolvimento entre comunidade e museu, quer através do
museu procurar abordar e envolver a comunidade nas suas ações ou através de grupos que se interessam
cada vez mais por questões patrimoniais, conduz-nos à necessidade de investigar melhor o significado e as
consequências desta relação, pois esta investigação tem o potencial de nos informar sobre o papel dos museus
na atualidade. A reflexão sobre as formas de representação da identidade no museu prende-se com o poder
do património para simbolizar a comunidade e, também, com o papel do museu na construção da própria
comunidade. Temas de investigação e ponderação para o sector museológico — identidade, representação,
entre outros — relacionam-se diretamente com os estudos vocacionados para a comunidade.
A literatura sobre comunidade emana, maioritariamente, das áreas da antropologia social e cultural,
da sociologia, dos estudos culturais… Estes trabalhos procuram compreender a dinâmica da comunidade,
com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre a formação desta, a criação de relações e a definição
do sentimento de pertença. Temas estes que, por sua vez, nos conduzem às problemáticas da simbologia da
comunidade, do papel da imaginação na expressão de comunidade e da natureza, frequentemente, inventada
das comunidades (Crooke, 2006: 171). Estas linhas de investigação encontram também ligações com as áreas
da museologia que exploram o significado dos objetos no museu e a utilização da exposição como uma forma
de expressar identidade e representar cultura.
Considerando o acima exposto verifica-se que o conceito de comunidade se encontra prevalecente
nas políticas museológicas e nos objectivos de programação, contudo, a designação encontra-se, por vezes,
utilizada de forma indiscriminada, com pouca clarificação do seu significado e de como a comunidade é
identificada. Na realidade, o desafio encontra-se na própria definição deste conceito e termo, pois têm existido,
ao longo do tempo, muitos significados e abordagens a esta matéria. Não é possível reduzir a diversidade que
a designação contém a uma definição única, sendo preferível considerar as múltiplas características associadas
a “comunidade”.
Revela-se necessário ultrapassar uma série de mitos associados ao termo, nomeadamente que a
comunidade necessariamente tem raízes historicamente estabelecidas, se baseia em modos tradicionais de
comportamento, que as suas características são facilmente reconhecíveis e que se encontram associadas a um
determinado local. A este nível, na sociedade contemporânea, influenciada pelas correntes pós-modernas,
comunidade prende-se com a importância de desenvolver um sentido de local, com a construção de redes
sociais e com o reconhecimento de características partilhadas, sejam elas uma história em comum, religião,
desporto ou emprego (Crooke, 2006: 173).
O conceito de comunidade, deste modo, considera o papel dos sentimentos, emoções e nostalgia na
formação de identidades de grupo, pois as características partilhadas transformam-se em marcas acarinhadas
da identidade comunitária e existe, a certo nível, uma decisão consciente de usar essas experiências para criar
unidade. Frequentemente, qualquer variação na experiência pode ser desvalorizada com o intuito de criar um
sentimento de semelhança. Por exemplo, em casos de comunidade em que o sentido de local é central, uma
disrupção nesse âmbito transforma-se numa ameaça e as pessoas unir-se-ão para construir uma narrativa de
pertença que contrarie o cenário exposto.
Apesar de considerarmos que é possível reconhecer a comunidade pelos seus atributos tangíveis, tais como
localização ou características partilhadas, a criação de comunidade encontra-se intrinsecamente relacionada

com os significados associados a estes marcadores simbólicos. Não é suficiente possuir as características de
uma comunidade, é fundamental ter a motivação que transforma estes elementos numa unidade (Crooke,
2006: 173).
Este debate encontra-se no cerne da abordagem programática que o Museu da Cidade de Aveiro procura
promover, pois a instituição pretende alcançar um relacionamento participativo com as comunidades locais,
encontrando-se comprometido com a incorporação das suas vozes e experiências de vida. O Museu da
Cidade, ao tentar ligar o presente e o passado, visa auxiliar as pessoas a criarem conexões com as realidades
passadas da sua própria comunidade, retirando um sentido de reconhecimento e pertença. Neste contexto,
também se pretende encorajar os públicos a envolverem-se ativamente com a instituição, tanto ao nível das
exposições como da programação, contribuindo diretamente para os conteúdos a desenvolver. Ao facilitar que
as comunidades descubram a história da sua área e a sua pertinência no presente sensibiliza-se, ou assim se
pretende, para a importância de ter um papel ativo nos processos de decisão.
Instituições tais como os museus e as bibliotecas são reconhecidas por muitos como essenciais para o
bem estar das comunidades, o Museu da Cidade, tem ainda o potencial de transmitir um “sense of place”
com a possibilidade de ajudar as comunidades locais a abarcarem a sua individualidade (Wilkening e Chung,
2009: 4). Este papel do museu também previne a sua marginalização na sociedade e apoia a construção de
uma audiência sustentável, algo bastante relevante para as tutelas. Visando cumprir os objectivos expostos,
Graham Black (2012: 270) define que os museus, principalmente os museus de cidade, devem obedecer a
cinco princípios fundamentais:

1. O museu de cidade enquanto instituição de memória pode colecionar, conservar, documentar e
representar as culturas e experiências de vida daqueles que vivem nas localidades, apoiando um
ambiente inclusivo;
2. O museu de cidade enquanto instituição de aprendizagem pode apoiar o desenvolvimento informado
de indivíduos e comunidades que ficarão mais capacitados, por sua vez, para participarem e
contribuírem positivamente nos processos de decisão;
3. O museu de cidade como uma instituição social pode procurar alcançar, suportar e representar as
várias vozes existentes nas comunidades que serve, num contexto de igualdade;
4. O museu de cidade como uma instituição democrática pode promover ativamente o diálogo e a
participação cívica;
5. O museu de cidade como uma instituição dialogante pode trabalhar para mudar a sua própria
organização e cultura, indo ao encontro nas necessidades da sociedade contemporânea.

Neste contexto, o Museu da Cidade de Aveiro tem de ter sempre presente as seguintes interrogações:
Qual é o nosso relacionamento com as comunidades e que novas relações queremos desenvolver? De que

forma somos relevantes para a comunidade e como somos percepcionados? Encontra-se em alinhamento com
o modo como esperamos ser percepcionados? Que tipo de mudanças são necessárias, aos olhos do público,
para passarmos da percepção atual para a desejada? Quão importante é que as comunidades compreendam
o nosso propósito e missão? Será realístico esperar que as comunidades nos vejam como nós nos vemos a nós
próprios?
Museu da Cidade de Aveiro: perspectivas e expectativas
Considerando o acima exposto, o conceito de “comunidade” reveste-se de grande importância para os
técnicos dos museus, procurando-se cada vez mais refletir sobre o acesso, a participação e a representação,
o que tem vindo a influenciar a natureza das atividades regulares do museu, tais como colecionar e expor.
Simultaneamente, estas questões também têm vindo a alterar a forma como o museu vê o público, sendo cada
vez mais questionado sobre se está a servir a sua comunidade e se esta está abrangentemente representada
através das coleções, bem como se o museu é capaz de identificar as suas necessidades. Este cenário encontrase expresso por Stephen Weil na frase “an external consideration of the benefits it provides to the individuals
and communities that it seeks to serve” (Weil, 2007: 42).
Este contexto encontra-se também intrinsecamente relacionado com as questões sobre os públicos
e o relacionamento do museu com a sua audiência. Se até há poucas décadas os funcionários do museu
percepcionavam o seu público como um reflexo deles próprios, conhecedores dos significados das coleções e
do “valor”, que sentiam como óbvio, que detinham na sociedade, atualmente tem lugar o reconhecimento da
diversidade do público, efetivamente constituído por grupos diversificados, interessados em articular as suas
necessidades e em expressar as suas opiniões. Progressivamente, o museu tem vindo a tomar consciência da
complexa relação que pode ser formada com vários indivíduos que podem tomar um papel ativo de contributo
para várias atividades do museu.
Neste âmbito, desenvolvimento de audiência constitui-se como um conceito e termo anglo-saxónico, que
tem vindo a encontrar lentamente caminho para o resto da Europa, visando descrever o processo de melhorar
os serviços aos visitantes do museu e pretendendo alcançar novas audiências. Não se trata de um simples curso
de ação, mas uma estratégia de gestão planeada e dirigida que envolve praticamente todas as áreas do museu.
De referir que o conceito se reporta ao enriquecimento da experiência do visitante, auxiliando no processo
de aprendizagem e facilitando a experiência lúdica. Neste âmbito, o conceito combina várias vertentes da
ação do museu. O desenvolvimento de audiência também preconiza que o museu continue a ser relevante
para os diferentes grupos que compõem uma comunidade, significando que o museu deve valorizar ações de
envolvimento da população, procurando conhecer as suas necessidades e interesses, criando um ambiente e
uma experiência que seja apelativa (Kotler e Kotler, 1998: 31).
Neste âmbito, propõe-se que o Museu da Cidade de Aveiro, se transforme em parte integrante da
comunidade, em vez de um simples local a visitar. A mudança de posicionamento e paradigma revela-se
transformadora da experiência de fruição do museu. Sugere-se a adopção de uma estratégia de conhecimento
do público e desenvolvimento da audiência que inclua:

–– Melhorar a experiência de pré-visita, gerando expectativas positivas, explorando os recursos
disponíveis através dos social media;

–– Desenvolver a identidade do museu, promovendo o diálogo com a população, visando promover o
reconhecimento e a pertença;
–– Abraçar a comunidade local como primeira prioridade, transformando-se num recurso para a mesma;
–– Repensar algumas das formas de comunicação do museu, valorizando os assinantes da newsletter
e afins, como parte ativa na estruturação do museu e sua programação e não só como recipientes
da divulgação, podendo-se inclusivamente oferecer visitas especiais e direcionadas para os seus
interesses;
–– Refletir sobre a experiência de visita ao museu, assumindo que estamos perante um processo social;
–– Alargar o âmbito do museu, nomeadamente através da descentralização de algumas exposições e
atividades.

Podemos concluir que um museu centrado na audiência necessita de considerar o contexto pessoal do
visitante e a natureza abrangente da experiência de visita, bem como requer um compromisso de alcançar um
conhecimento e uma compreensão real sobre os públicos. Graham Black (2005: 29) refere que a competição
entre instituições e atividades pela utilização dos tempos livres resultou num alargamento das escolhas da
tradicional audiência do museu. O museu é uma opção para um domingo à tarde se a experiência obtida com
a visita corresponder ou superar aquela providenciada por outras atividades, frisando-se que os visitantes já
não estão dispostos a serem recipientes passivos do conhecimento, mas desejam participar, questionar e tomar
parte no processo.
Neste contexto, as expectativas para os museus são altas, entre as listadas na obra The Engaging Museum
(Black, 2005: 4), podem-se referir as seguintes:

–– Um local onde objetos significativos para as comunidades locais se encontram expostos e preservados
para as gerações futuras;
–– Um agente para regeneração física, económica, cultural e social;
–– Um local acessível para todos — intelectualmente, fisicamente, socialmente, culturalmente e
economicamente — relevante na sociedade e com o envolvimento da comunidade no desenvolvimento
da programação, assumindo o museu a melhoria da qualidade de vida local como um dos seus
objectivos prioritários;
–– Um promotor da coesão social e um agente ativo no desenvolvimento do capital cultural, promovendo
a inclusão;

–– Um agente proactivo no desenvolvimento de novas audiências;
–– Um recurso educacional;
–– Um ponto de encontro da comunidade;
–– Um local de atracão turística;
–– Um gerador de receitas.

A via apontada para alcançar estes objectivos, promovendo simultaneamente o desenvolvimento da audiência,
assentará em três eixos complementares: promover o estímulo para a primeira visita (através da utilização das
ferramentas de comunicação e promoção); colocar os visitantes num estado receptivo à experiência de visita
(atendimento de qualidade e promoção do sentimento de pertença e boas-vindas) e promover a motivação para
o envolvimento e imersão na experiência de visita (qualidade da interpretação e aprendizagem).
O ponto de partida para alcançar estes objectivos conduz-nos à relevância de conduzir estudos de públicos
e à sua importância como elementos de suporte das estratégias a implementar pois facultam informação
preciosa:

–– Informação quantitativa sobre a natureza e a extensão da audiência existente do museu;
–– Elementos qualitativos sobre as necessidades dos visitantes, motivações, percepções e expectativas,
bem como a resposta | reação do visitante à experiência;
–– Dados sobre o impacto das tendências acuais de ocupação de tempos livres;
–– Identificação dos não-visitantes e das barreiras que previnem a sua utilização do museu, bem como
apontam vias para a forma de remover ou reduzir essas barreiras.

Constata-se que a questão de quem visita ou não visita ou museu se encontra no cerne do desenvolvimento
de audiências. A questão de quem não visita os museus continua a perturbar instituições, profissionais e
políticos. Neste âmbito, em primeiro lugar é necessário abordar e discutir o conceito de não-público. O
termo surge no final da década de 1960, em França, sendo utilizado para referir aqueles que não participam
na cultura, que se encontram ativamente excluídos da participação (por uma série de motivos), surge em
oposição ao termo público que representa aqueles que se encontram ativamente e regularmente envolvidos
na cultura — visitando, discutindo, fazendo uma escolha ativa para tomar parte. Ao assumir esta definição
torna-se claro, por um lado a utilidade do termo, mas principalmente o quão poderoso o conceito é — excluir
um público revela-se algo fundamentalmente errado e grave.

Jacobi e Luckerhoff (2012: 10) referem que o significado de não-público se tem revelado escorregadio e
inconsistente, agravando-se progressivamente quanto mais os académicos o tentam definir ou substituir por
eufemismos bem intencionados, tais como públicos marginalizados ou com pouca familiaridade. Podemos
questionar: os não-públicos são aqueles que nunca foram ao museu? Ou como alguns autores questionam,
aqueles que não foram no último ano? Como este autor refere, o não-público só existe realmente nas cabeças
daqueles que o definem, sendo utilizado de várias formas diferentes para validar práticas culturais.
Este debate, além do mais, transmite a importância de se ser claro quanto ao significado do que é o
público, abrangendo toda a sua complexidade, pois na verdade trata-se de um grupo multissegmentado. Ao
mesmo tempo, conclui-se que não existe um verdadeiro ou tangível não-público, trata-se mais de uma ideia
que visa expressar um conjunto de valores, a ideia de que todos, independentemente da classe social, idade...
devem ter acesso à cultura.

Conclusão
Do exposto verifica-se que existe enorme potencial para o desenvolvimento de parcerias entre museus e
comunidades, visando uma reflexão sobre as histórias e perspectivas locais. Esta verificação nasce da certeza
de que o património desempenha um papel fundamental na vida das pessoas e comunidades, podendo,
inclusivamente, sustentar e apoiar fenómenos de regeneração social, sendo o museu instrumental na missão
de envolver todas as audiências nas questões identitárias e patrimoniais, bem como em processos de decisão
informados referentes a estas realidades. O museu oferece, ainda, a possibilidade de visitantes e comunidades
alcançarem o seu pleno potencial, pois pode atuar de forma a contribuir para a preservação e comunicação
do património que sentem como seu.
Simultaneamente, os museus estão cada vez mais conscientes de que não existe uma audiência, mas
sim uma pluralidade, uma massa de audiências separadas e independentes, cada uma procurando as suas
próprias experiências no seio do museu, com diferentes expectativas e, inclusivamente, diferentes estratégias
interpretativas.
Neste cenário, em constante evolução, é cada vez mais importante que os profissionais dos museus
conservem a sua paixão continuada por partilhar tanto conhecimento como entusiasmo pelos temas a que se
dedicam.
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Mosteiro/Museu: olhar com a Comunidade
MARIA TERESA AMADO, CHAIA/UÉ (Portugal)

RESUMO
Este artigo apresenta um website de musealização do Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, monumento
nacional fundado no início do século XII e localizado perto de Felgueiras e próximo de Guimarães, inserindo-o
numa proposta mais ampla de dinamização cultural e patrimonial.
A revalorização proposta para o Mosteiro beneditino, recentemente recuperado, pretende potencializar
o património artístico, religioso, histórico e cultural daquela antiga comunidade monástica, no seu todo,
com uma longa história sociocultural; e fomentar a apropriação desse património pela comunidade presente.
Assim, o projeto tem como principal objetivo o de envolver a participação da população local, especialmente
os jovens e as Escolas, e o de incentivar a colaboração das várias instituições regionais.
O website funciona como estrutura organizativa da musealização, com links específicos para Escolas,
Comunidade e Visitantes. Os blocos organizadores do projeto e do website são: a História do Mosteiro e o
Presente no Mosteiro. A História do Mosteiro, através dos núcleos O Conjunto (Igreja, Casa, Cerca), A Vida
no Mosteiro em 12 Objetos e A História de Pombeiro (Comunidade Monástica, Redes Familiares, e História
Local) abre à atualidade e ao desenvolvimento local através de Concursos, e dos núcleos Hoje, 365 dias em
redor do Mosteiro, Amigos, Escolas, Comunidade e Visitantes.
PALAVRAS-CHAVE: Património Histórico-cultural, Comunidades Monásticas, Comunidades Locais,
Valorização Patrimonial, Tecnologia Digital.

MONASTERY/MUSEUM: LOOKING WITH THE COMMUNITY*

ABSTRACT
This article suggests a museum web-site for the Monastery of Santa Maria de Pombeiro, a national monument
dating from the early 12th century, near to the town of Felgueiras and not far from the city of Guimarães. The
website is part of a broader effort to promote the cultural appropriation of this heritage.
The proposal for this recently rehabilitated benedictine monastery aims to develop the artistic, religious,
historic and cultural patrimony of the monastery as a whole, taking into account the long history of the institution,
in order for it to be appropriated by the local community as a means for its development. The principal aim
is to draw in the local population, namely young people and schools and to promote collaboration between
local institutions.The web-site helps to structure the museum, with specific links for Schools, Community and
Visitors. The building blocks of the project are History of the Monastery and the Monastery in the here and now.
In the website, the History of the monastery is presented under various thematic groups, namely, Buildings
(Church, Monastery), The Story of the Monastery in 120 objects and the History of Pombeiro (Monastic

Community, Family Networks and Local History). Alongside, present day themes also appear, namely Today —
365 days in the life of the Monastery, Friends of the Monastery, Schools, Community and Visitors.
KEYWORDS: Cultural Heritage, Monastic communities, Local Communities, Heritage Promotion,
Digital Technologies.

Este artigo corresponde à apresentação concreta do website de musealização do Mosteiro beneditino de
Santa Maria de Pombeiro, inserindo-o numa proposta mais ampla de apropriação cultural e patrimonial. Este
website chama-se o “Mosteiro de Pombeiro: um olhar com a Comunidade”.
O Mosteiro, monumento nacional fundado no início do século XII e localizado perto de Felgueiras e
próximo de Guimarães e de Tibães, foi recentemente recuperado, integrando-se na Rota do Românico 1.
A revalorização aqui proposta pretende potencializar globalmente o património artístico, religioso,
histórico e cultural daquela antiga comunidade monástica, integrando-o na realidade presente. Este projeto
de dinamização tem como principal objetivo o de envolver a participação da população local, especialmente
os jovens e as Escolas, e o de fomentar a colaboração progressiva das várias instituições e entidades regionais.
Num ponto inicial, prévio à explicitação do website, justificam-se as razões da sua escolha e a conceção
de património subjacente a ela.

1. PORQUÊ O MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE POMBEIRO?
A escolha deste monumento baseou-se na relevância da sua história e do seu património, na relação com o seu
presente 2. Vejamos brevemente as principais razões:
O Mosteiro, para além das suas riquíssimas memórias, incorpora um vasto, antigo e diversificado
património: histórico, arqueológico, documental, artístico, arquitetónico, religioso e sociocultural.
A qualidade artística e a singularidade arquitetónica da igreja: concretamente, as suas características
românico-barrocas, a fachada e as suas duas absidíolas originais, as torres maneiristas, com coruchéus
barrocos, a escultura e o baixo-relevo, a importante tumultuária medieval, o altar-mor 3, a talha dourada e a
pintura, para além da original monumentalidade do claustro neoclássico.
Considerámos que a igreja, o claustro e a cerca fazem de Pombeiro um espaço próprio no contexto
da rede monástica beneditina portuguesa: a igreja, pela sua elegância e integração de estilos (românico,
maneirista, barroco e neoclássico) é, por si, uma lição de história da arquitetura religiosa ocidental; a área
do claustro, inacabado e em ruínas, singulariza-se pela função e pela ostentação neoclássica, evocando o
claustro da Sé e fachadas palacianas brasonadas de Braga; e a cerca, pela organização do espaço monástico
enquanto unidade de conjunto, com o jardim e as suas áreas agrícolas, de arborização e de mata, de oração e
de descanso, integrando a igreja e o edifício principal na respiração da natureza.
1
2
3

O Mosteiro de Pombeiro é o primeiro Monumento da Rota, do Românico, atualmente alargada a mais de 50.
Um primeiro esboço deste projeto foi apresentado no Colóquio “Eneias — O património artístico das ordens religiosas entre o liberalismo e a
atualidade”: ”O Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro: uma luz nova com os olhos da Comunidade (no prelo).
Fr. José de Santo António Ferreira Vilaça executou o programa barroco da igreja. Apesar das semelhanças do altar-mor com Tibães, Robert
Smith considera que Santa Maria de Pombeiro é a joía da arte do escultor, que foi para Pombeiro em 1770 (Smith,1972:495).

Apesar de o Mosteiro estar hoje praticamente vazio, com exceção da igreja, dispomos de avultada
documentação escrita com grande detalhe informativo sobre a casa dos monges, o couto e a freguesia de
Pombeiro, desde a Idade Média até à extinção do Mosteiro.
Existe documentação para o período medieval, nomeadamente com o seu Costumeiro 4 do século XIII,
seguindo a reforma de Cluny (Silva,1995). E, a partir dos finais do século XVI, quando esta comunidade se
integra na Congregação da Ordem Beneditina e passa a depender da Casa-Mãe de Tibães, existem os Estados
de Pombeiro. Eles fornecem relatórios anuais sobre a vida e o funcionamento do Mosteiro, e, em particular,
sobre a ampliação do convento no século XVIII e a sua reconstrução nos inícios do XIX, depois de um
incêndio que o destruiu totalmente 5, sobre a construção do aqueduto, do cuidado posto, tanto na portaria,
no recibo e no portão do mosteiro, como na casa do abade e dos hóspedes, etc. Estas referências evidenciam
como o programa construtivo barroco, de ampliação e de ornamentação da igreja, se impregna no mosteiro,
nas construções anexas, e nos muros das cercas.
Para além das informações sistematizadas por Frei Leão de S.Tomás, abade de Tibães, em Beneditina
Lusitana, 1644-1651, frei António de Assunção Meireles, nos finais do século XVIII reúne novos materiais
em O Mosteiro de Pombeiro (Meireles,1942).
Finalmente, o original Dietário do Mosteiro de Sancta Maria de Pombeiro, escrita por um beneditino,
relata aquela realidade religiosa entre 1807 e 1816, integrada na vida política nacional e europeia. É narrada
com particular viveza e detalhe a invasão dos franceses em 1809 (Coutinho,2011).
Esta excelente base documental possibilita, a partir de hipóteses rigorosas, “recriar” com objetividade
importantes aspetos daquele complexo monástico. Através das tecnologias digitais é possível, de forma
empática, mostrar o que já não existe, dar a percecionar ao visitante as materialidades passadas. É o caso da
simulação da evolução arquitetónica da fachada da igreja românica no período medieval, ainda com o galilé,
e sem torres; da construção românica que foi parcialmente reformulada no maneirismo, e profundamente
modificada ao longo do período barroco. Estas informações, associadas aos vestígios arqueológicos 6, ajudam
a reconstituir os espaços do couto e as suas funções 7, incluindo a delimitação da primeira cerca do Mosteiro,
com a sua agricultura e arborização.
A documentação existente tem ainda uma enorme vantagem: ela já foi estudada e publicada. Dispomos
de várias monografias históricas, arqueológicas e artísticas sobre o Mosteiro.
Este património arqueológico, artístico e arquitetónico ganha outro significado se for analisado
integrando-o numa compreensão diacrónica do território, da história e da vida socioinstitucional do Mosteiro.
O couto de Pombeiro localiza-se numa espaço muito fértil, cortado pelo rio Vizela e ladeado por vários
rios, e situa-se na zona da estrada romana que ligava Trás-os-Montes a Braga (vestígios ainda presentes nos
troços de calçada e na ponte medieval). Na Idade Média, ele era cruzado por dois importantes eixos viários:
o que ligava Trás-os-Montes ao Porto, passando por Amarante, e o que comunicava entre a Beira, Porto,
4
5
6
7

São particularmente úteis as referencias às construções anexas ao mosteiro, nomeadamente o hospital, a hospedaria, o refeitório e os
dormitório dos conversos, a escola dos noviços, as oficinas.
A igreja, apesar de colada à ala norte, foi pouco atingida — possivelmente por ter sido reconstruída nos anos 80, do século X VIII. O
incêndio no Mosteiro surgiu no seguimento das segundas invasões francesas, comandadas pelo general Loyson (Coutinho,2011).
Os levantamentos arqueológicos no Mosteiro encontraram esqueletos e sepulturas, mas também moedas, cerâmicas, pedaços de azulejos e de
vidros, etc.
Do edifício construído no século XVI é possível delimitar a dimensão do claustro (menor que o do século XVIII) e conhecer a distribuição
das diversas atividades monásticas pelas três alas — oração, reunião e estudo; dormitórios; refeitório; cozinha e dispensas. Como existe
informação detalhada para a zona das sacristias, capítulo, livraria e oratório, tornam-se percetíveis as modificações introduzidas pela
construção barroca. A existência de apenas um claustro, associado à sua dimensão, revela tratar-se de um edifício de estrutura média.

Guimarães e Braga, estando por isso no caminho de Santiago de Compostela (sabe-se, pelo seu Costumeiro,
que no século XIII existia um hospital e um albergue ao lado da igreja).
O Mosteiro, possivelmente do século IX — mas com existência documental no lugar de Pombeiro desde
finais do século XI, recebeu de D. Gomes Echiegues a carta de doação em 1102, e de D. Tereza, carta de Couto
em 1112, com privilégios e justiça própria —, é uma das mais antigas instituições monásticas do território,
integrando-se na rede dos domínios beneditinos da província de Entre Douro e Minho, com um papel ativo
na reorganização do território.
A organização do Couto de Santa Maria de Pombeiro, e a escolha dos seus abades, vai estar desde o
seu início intrinsecamente ligada às estruturas senhoriais de Entre Douro e Minho, e à História de Portugal,
nomeadamente, na primeira dinastia, à Família dos Celanova e dos Sousa (Sousões) que detinha o seu
padroado 8, e aos Teles de Meneses, Barbosa, Lima, e Mello 9. Aliás a abóbada do galilé da igreja, panteão dos
Sousa 10, era uma verdadeira galeria de heráldica, pois nela estavam pintados os principais brasões das famílias
portuguesas.
Este domínio beneditino, que estendia os seus territórios até Vila Real no reinado de D. Sebastião 11,
foi acumulando bens imóveis e padroados ao longo da Idade Média (através de doações reais e da Família
dos Sousa), chegando a possuir 37 igrejas e um rendimento anual só comparável aos Mosteiros de Arouca
e dos Crúzios de Coimbra. E, a partir dos finais do século XVI, quando integra a Congregação Beneditina,
Pombeiro é o Mosteiro que apresenta maiores ingressos, a seguir a Tibães, Casa-Mãe.
Estas informações revelam como uma divulgação organizada e bem estruturada da vida do Mosteiro
de Santa Maria permite dar conhecer a evolução artística e arquitetónica daquele conjunto monástico, as
suas vivencias e o seu quotidiano. Permite ainda compreender a importância da história daquela comunidade
monástica, integrada nos domínios beneditinos, a história local com as suas redes familiares, e a história
socioinstitucional da Província e do Pais, ao longo de oitocentos anos.
Do ponto de vista socioeconómico e cultural possibilita “reconstituir” o complexo comunitário (miniurbe), nos aspetos senhorial e religioso, doméstico e agrícola.
Todo este conhecimento integrado da história de Pombeiro, e do que era o modo de vida monástico numa
comunidade beneditina com estas características, tem subjacente a noção de realidade patrimonial entendida no
seu todo, como um conjunto globalmente articulado, que integra a comunidade e a ela se destina prioritariamente.
Visão patrimonial do passado numa perspetiva de atualidade: a sua utilidade é servir o presente.
Valorizar é descobrir e fomentar processos de aproximação das pessoas às realidades patrimoniais,
estabelecendo nexos e aproximando, pois não me relaciono com o que não entendo, não gosto, me é distante.

8

Os Sousa, são uma das mais antigas famílias do Reino, tendo desempenhado um papel ativo na Reconquista e na Independência de Portugal.
Remontando as suas origens aos tempos dos visigodos, instalaram-se no Vale do Sousa antes da nacionalidade.
No século XI, D. Egas Gomes de Sousa, nobre do Condado Portucalense, tornou-se senhor da Terra de Sousa e de Felgueiras, e governador
da comarca Entre Douro e Minho,. Foi o primeiro a usar o nome de Sousa.
No início do século XII D.Gonçalo Mendes Sousa, o Bom, filho de Mem Viegas de Sousa, conselheiro de D. Afonso Henriques, já detinha o
padroeiro de Pombeiro (Família Celanova). Participou na batalha de Ourique e na reconquista de Lisboa. Foi pai de Mendo Sousa, que deu
origem aos Sousões (Mattoso,1998:47).
9 Os abades do Mosteiro pertenciam à Família dos Sousa de Ribavizela, com nomeação perpétua. Quando este ramo da família se extingue,
nos finais do século XIII, com Gonçalo de Garcia e Sousa, o Mosteiro passa a ser governado por abades comendatários, iniciando-se um
processo de declínio. D. António de Mello foi um dos seus principais abades. Com D. António Prior do Crato, o último abade comendatário,
o Mosteiro beneditino entra numa nova fase de reorganização, passando a integrar a Congregação da Ordem, recentemente criada.
10 Ainda se encontra uma inscrição funerária alusiva a D. Vasco Mendes de Sousa, sepultado no galilé.
11 Com D. Sebastião, os monges beneditinos de Pombeiro viram-se forçados a transferirem metade das suas rendas (cerca de 4.000 cruzados)
para os monges Jerónimos — decisão que gerou uma longa desavença entre o Mosteiro e a Casa Real. Os beneditinos cederam as rendas das
propriedades localizadas na comarca de Vila Real, onde detinham o padroado de 29 igrejas.

Como dinamizar culturalmente a história de uma comunidade monástica? Aquela experiência terá
ainda algo a dizer-nos hoje? O que é verdadeiramente específico de Pombeiro? Qual o génio do lugar?
Como se poderia partilhar esse seu carácter singular e único com os visitantes? O que poderá um conjunto
monástico dizer a pessoas urbanas, e a jovens que vivem no seu quotidiano de forma tão radicalmente
diferente?
As características mais originais e positivas do atual espaço envolvente de Pombeiro são as suas marcas
de ruralidade, infiltradas de casario, próprias do povoamento no Minho, com a permanência ainda de matas,
estruturas pedestres medievais, agrícolas e artesanais. Elas, de algum modo evocam as produções e as redes
de sustentabilidade (casa da adega e da eira, eira, lagar do azeite e do vinho, ponte, casa arrendada) em que
assentava a vida económica do Mosteiro (Alves, 2011:208-212). Ao invés, quando já inseridos em densas
malhas urbanas, torna-se quase abstrato vivenciar a ligação da comunidade à terra.
As condições naturais possibilitaram em Pombeiro uma certa conservação dessas realidades. O que
facilita a redescoberta da importância do valor da Natureza, da sua ordem e dos seus tempos. Facilita também
a sua sustentabilidade em termos do próprio equilíbrio humano e dos grupos de vizinhança.
Paralelamente, um dos fatores mais favoráveis da região é a elevada densidade da população juvenil.

2. VALORIZAR: COM QUEM, COM QUE MEIOS, PARA QUEM?
Assim, considerámos as marcas de ruralidade e a densidade da população juvenil os eixos de valorização do
Mosteiro e da identidade local: para além dos “tradicionais” Visitantes, a Comunidade e as Escolas são os
principais públicos-alvo.
São dois os principais objetivos desta proposta: dar a conhecer e apropriar. Entender e divulgar
a identidade do Mosteiro como conjunto monástico, no seu todo, com uma longa história sociocultural e
cronológica; e incentivar a apropriação desse património pela comunidade presente.
Através da relação com a Comunidade pretende-se recuperar as memórias da história local a seguir à
extinção das ordens religiosas; e recuperar aspetos da cultura popular, dispersos e praticamente em desuso:
tradições orais, costumes, saberes, formas de vida e de lazer. A Comunidade e o Mosteiro, ao incorporarem
esse património, fixam-no, divulgam-no, dando-lhe atualidade e novas vivencias.
Paralelamente, o Mosteiro-Museu, ao orientar as suas atividades museológicas segundo os programas e
projetos das Escolas, está a dar a conhecer a História do Mosteiro aos jovens numa perspetiva de vivência e
de desafio à sua apropriação, em termos de presente e de futuro.
Pretende-se assim revitalizar um sentido de comunidade e de pertença territorial, para que ela volte a
agregar-se em redor do espaço do Mosteiro. Esse novo sentido de comunidade territorial é criado a partir de
uma vontade cultural e de memórias, e já não por relações de poder e de dependência.
Por isso, os grandes blocos organizadores do projeto e do website “ Mosteiro de Pombeiro: Olhar com a
Comunidade” são: a História do Mosteiro e o Presente no Mosteiro.
A História do Mosteiro, através dos núcleos O Conjunto (Igreja, Casa, Cerca), A Vida no Mosteiro
em 12 Objetos e A História de Pombeiro (Comunidade Monástica, Casas Senhoriais e Redes Familiares, e
história Local e Política), abre à atualidade, ao desenvolvimento local e aos interesses das populações, através
de Concursos, e dos núcleos Hoje, 365 dias em redor do Mosteiro, Amigos, Escolas, Comunidade e Visitantes.

O website funciona como estrutura organizativa do projeto, com links integrados e específicos para
Escolas, Comunidade e Visitantes. O website é a cara e a cabeça da dinamização cultural e patrimonial
do Mosteiro, o seu elemento mais interativo e o principal instrumento de uma ligação sustentável com a
Comunidade. Para isso, o website funcionará, articulado com um programa regular e sistemático de exposições,
festivais, espetáculos, cursos e outro tipo de atividades recreativas e educativas.
Embora o Mosteiro não seja um museu virtual, o website funcionará como elemento organizador e
dinâmico a par das atividades expositivas. Na dinamização do projeto, o website tem três funções que se
encadeiam: congrega de forma articulada e coerente os materiais e promove a sua ampla difusão; implementa
e incentiva de forma lúdica as atividades que disponibiliza, adaptando-as aos diferentes públicos; finalmente,
através da rede de difusão criada, volta a agregar esses “públicos-virtuais”, incorporando muitas dessas
experiencias no site, através dos blogs, etc.
Pela estrutura e pelas caraterísticas interativas de um website e para evitar redundâncias, a apresentação
da orgânica do website, bem como dos principais objetivos e conteúdos de cada núcleo temático, é feita no
próprio site, tanto mais quanto a edição desta obra é em e-book.
Mosteiro de Pombeiro: Olhar com a Comunidade:
http://mosteirodepombeiro.wix.com/teste

Concluindo,
Como se referiu, a dispendiosa reabilitação arquitetónica da Igreja e do Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro
foi concluída, bem como as despesas de infraestruturas a nível museológico, com a inserção do Mosteiro na
Rota do Românico.
No entanto, como se mostrou, nem interior nem exteriormente a estrutura arquitetónica barroca da
igreja se pode esgotar num programa de valorização do românico, nem o Mosteiro no seu todo, e como
conjunto monástico, se confina à Igreja.
A partir do website Mosteiro de Pombeiro: Olhar com a Comunidade, a curto prazo e começando com
poucos meios, seria possível dar vida e viver em redor do Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro. A edição
de um guia didático e a criação de um sistema áudio nos principais pontos e objetos da Igreja e do Mosteiro,
dispensavam a formação e a manutenção de guias, autonomizando os visitantes. E essa divulgação pode ser
incorporada no site do Mosteiro, através de podcasts.
O sentido de comunidade de pertença com uma dimensão de espacialidade territorial poderia ser ainda
mais incentivado com a paralela integração deste Monumento Nacional na rede de Mosteiros beneditinos,
nomeadamente com uma articulação cultural mais estreita e dinâmica entre os Mosteiros de S. Martinho de
Tibães, de Santa Maria de Pombeiro, e de S. André de Rendufe (em fase final de recuperação) 12. A ligação

12 Rendufe e Pombeiro foram os dois primeiros mosteiros a integrarem a Congregação dos Mosteiros Beneditinos de Portugal e Brasil, com a
Casa Mãe em Tibães.

natural ao Mosteiro de Tibães, pela similitude das suas histórias 13, pela dependência a partir do século XVI,
e pela proximidade geográfica, permite complementar e diferenciar os projetos. De imediato, Pombeiro pode
rentabilizar as infraestruturas já disponibilizadas pela Casa-Mãe, em particular a hospedaria, e a sua dinâmica
turístico-cultural. E Tibães pode dar a conhecer aos seus visitantes um mosteiro beneditino em que a proposta
barroca não destruiu a arquitetura primitiva da igreja, mas a incorporou e ampliou, conservando a base
românica e maneirista da sua fachada.
Por outro lado, o Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro ser hoje propriedade do Município de Felgueiras,
do Estado, sob a tutela da DRCN, da Igreja (Diocese do Porto), e espiritualmente dos beneditinos, é um ótimo
incentivo à criação de programas versáteis, complementares e integrados. Também a este nível, a proposta
de/Pombeiro Mosteiro-Museu pode servir de estímulo, de exemplo e de desafio sobre as vantagens e as
possibilidades de abertura de uma colaboração conjunta no desenvolvimento da identidade e da cultura local.
É o Monumento Nacional do Concelho, e identifica aquele espaço desde os primórdios da nacionalidade.
Finalmente, gostaríamos que este modelo de projeto com o seu website fosse entendido como um exemplo
de dinamização e um protótipo a adaptar a outras realidades patrimoniais e museológicas, em função das suas
características específicas.
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Os mosaicos romanos descontextualizados.
Alguns exemplos em coleções de Museus Arqueológicos
nacionais e estrangeiros
MARIA DE FÁTIMA ABRAÇOS, Instituto de História da Arte, FCSH/UNL (Portugal)

RESUMO
Neste estudo pretendemos demonstrar de que forma os museus arqueológicos nacionais e estrangeiros podem
contribuir para o conhecimento e divulgação dos mosaicos romanos, que foram levantados e se encontram hoje
nas reservas ou em exposição fora do seu contexto, proporcionando assim aos investigadores a possibilidade
do seu estudo, quanto aos lugares de origem (?), às diferentes intervenções que suportaram, ao estudo dos
seus motivos geométricos e figurativos, entre outros. Não podemos esquecer a importância que estes bens têm
para o usufruto de todo o tipo de públicos.
A partir da segunda metade do século XIX, algumas figuras individuais e institucionais, protetoras
dos achados arqueológicos, tentaram dar a conhecer e salvaguardar esses bens, tentando proteger também
os mosaicos romanos. Era prática comum proceder ao levantamento (arranque) dos mosaicos do local da
descoberta e encaminhá-los para os museus. Muitas foram as intervenções no sentido da conservação e
restauro deste património, mas nem sempre as opções foram as mais acertadas.
Em Portugal, mais de trinta museus guardam nas suas coleções mosaicos, ou melhor, fragmentos de
mosaico de que nem sempre conhecemos a sua proveniência. O estado de desagregação de alguns é de tal
modo grave, que nos impossibilita de proceder à sua análise, outros encontram-se depositados em locais, onde
não é possível aceder-lhes.
Procuraremos apresentar intervenções para o levantamento e salvamento de mosaicos que se encontravam
nas ruínas de Apameia, na Síria e que graças à intervenção belga se encontram hoje expostos nos Musées Royaux
d’Art et d’Histoire, em Bruxelas. Ainda neste âmbito dos mosaicos descontextualizados, faremos referência a uma
pequena coleção de mosaicos de Balquis, Síria, hoje pertença do Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa.
PALAVRAS-CHAVE: mosaico romano, museus, mosaico in situ, mosaico descontextualizado,
levantamento (arranque) de mosaicos, conservação e restauro.

ROMAN MOSAICS OUT OF CONTEXT. SOME EXAMPLES IN COLLECTIONS OF NATIONAL
AND FOREIGN ARCHAEOLOGICAL MUSEUM*

ABSTRACT
In this study we intend to demonstrate how national and foreign archaeological museums can contribute to
the knowledge and dissemination of Roman mosaics, which were collected and are now in the reserves or

exhibited out of their context, by giving researchers the possibility of studying them — the various interventions
they’ve underwent, the study of their geometric and figurative motifs, among others. We can not forget the
importance of these items for the usufruct of all types of public.
From the second half of the nineteenth century onwards, some individual and institutional figures,
protecting the archaeological findings, tried to divulge and safeguard these goods, while trying to protect the
Roman mosaics as well. It was common practice to remove the mosaics from the discovery site and send them
to the museums. There were many interventions in the conservation and restoration of this heritage, but the
options were not always the right ones.
In Portugal, more than thirty museums keep mosaics in their collections, or rather fragments of mosaic
of which we do not always know the provenance. The state of disaggregation of some of them is so serious
that it makes it impossible to analyze them, while others are deposited in places where it is not possible to
access them.
We will try to present interventions for the lifting and salvaging of mosaics that were found in the ruins
of Apameia, Syria, which thanks to Belgian intervention are now exhibited in the Musées Royaux d’Art et
d’Histoire, in Brussels. Also within this scope of decontextualized mosaics, we will refer a small collection of
mosaics from Balquis, Syria, owned by the National Museum of Archaeology, in Lisbon.*
KEYWORDS: Roman mosaics; Museums; in situ mosaic; decontextualized mosaic; mosaic surveying;
Conservation and restoration.*

Em Portugal, só a partir da segunda metade do século XIX, o século em que o Homem europeu sentiu a
necessidade de conhecer o seu passado, é que algumas figuras, individuais e institucionais, protetoras dos
achados arqueológicos, tentaram dar a conhecer e salvaguardar esses bens, tentando proteger também os
mosaicos, que se iam descobrindo, porque todos esses vestígios do passado poderiam contribuir para explicar
a nossa origem e redescobrir o mundo greco-latino, que os intelectuais do século anterior consideraram o
berço da civilização. 1

BANDEIRA FERREIRA E OS MOSAICOS DE TRÓIA
Este papel coube, em primeiro lugar, à Sociedade Arqueológica Lusitana (S.A.L), criada, em 1850, para
proceder às escavações das ruínas de Tróia. Tendo esta Sociedade declinado e desaparecido seis anos mais
tarde, os bens arqueológicos, que tinham sido postos a descoberto, foram também desaparecendo com o
tempo e só nos anos trinta do século XX, Marques da Costa, a partir do espólio arqueológico e documental

1

Dos mosaicos, que iam sendo descobertos, eram destacados os tesselatos com os motivos figurativos e eram colocados num suporte de gesso
ou cimento e muitas vezes encaixilhados, passando a circular pelos antiquários ou eram adquiridos para integrar coleções particulares ou
de museus. Este procedimento foi comum em Portugal, conforme o atestam a mais de meia centena de fragmentos de mosaico do acervo do
MNA, na sua maioria, recolhidos desde a segunda metade do século XIX, de estações arqueológicas descobertas na região do Algarve. Mais
de trinta museus guardam mosaicos ou fragmentos de mosaicos nos seus acervos, mas na sua maioria não têm registo da sua descoberta e
levantamento. Quando se escavavam estruturas com mosaicos, raramente se faziam registos minuciosos dos achados e da sua integração
arquitetónica e muitas vezes, estas peças, não recebiam número de inventário.

deixado pela S.A.L., “pôde reconstituir mental e graficamente as casas romanas de Tróia” 2 e os seus mosaicos.
Na década de cinquenta, as escavações dirigidas por Manuel Heleno 3 e executadas por Bandeira Ferreira
voltaram a trazer à luz do dia, apenas uma parte dos mosaicos deixados in situ.

Figura 1 — Desenho de mosaico in situ (Tróia) executado por Bandeira Ferreira, Diário da campanha de 1956 (AMNA)

A superfície destes pavimentos vai sendo cada vez mais reduzida e os vestígios vão sendo cada vez mais
escassos. O Museu Arqueológico de Lisboa guarda cerca de oito dezenas de fragmentos provenientes desta
estação e milhares de tesselas soltas.

POSSIDÓNIO DA SILVA E A SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO MUSIVO
Coube, na década de setenta do século XIX, ao Arquiteto Possidónio da Silva continuar a pugnar pela
salvaguarda do património artístico Nacional e também pela salvaguarda do património mosaístico, que
tentou resgatar da destruição total ou parcial no lugar de Martim Gil, Leiria. Por falta de verbas e de interesse
das instituições que salvaguardavam estes bens, Possidónio, apenas, conseguiu salvar e fazer transportar para
o Museu Arqueológico do Carmo, o mosaico que considerou mais significativo quanto à policromia e técnica
de execução e assistiu, impotente, à delapidação dos que ficaram no local. Atualmente, o Museu do Carmo
guarda apenas dois fragmentos de mosaicos, que não apresentavam número de inventário, nem qualquer
outro tipo de registo (Abraços 2005: 241-245).
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Costa, A. I. Marques da (1930-31) “Estudos sobra algumas estações da época luso-romana nos arredores de Setúbal”. Archeologo Português,
vol. XXIX, 20-24).
Este Diário de escavação estava incluído no Arquivo Manuel Heleno do MNA. Inédito e que apresentámos em apêndice na nossa tese de
doutoramento (Abraços 2006: 143-146). Apresentámos e transcrevemos as matérias que diziam respeito à descoberta e redescoberta de mosaicos.
Gabriel Pereira já tinha procedido a sondagens nesta área e encontrado parte do mosaico do atrium da casa escavada por Bandeira Ferreira,
conforme é referido neste diário de escavação.

Figuras 2 e 3 — Desenhos dos fragmentos dos mosaicos existentes no Museu do Carmo, Lisboa. Dimensões: (44×54×6,5cm) e
(44,5×90×12cm).

As descrições apresentadas nos catálogos são sumárias, ou não correspondem aos dois fragmentos de mosaicos,
que ainda existem, pelo que não temos elementos suficientes, que nos possam dar a conhecer a proveniência
exata destas peças. Sabemos que após a morte de Possidónio da Silva (1896), os seus herdeiros reclamaram
a coleção particular de artefactos aí depositados pelo seu familiar. Esta poderá ser uma justificação para o
desaparecimento de alguns dos mosaicos. Desconhecemos ainda os preceitos de cedência de peças a outras
instituições ou a coleções particulares.

Estácio da Veiga e os mosaicos do Algarve
Nesta mesma década, Estácio da Veiga concluía a Carta Archeologica do Algarve (1877-78) e tendo reunido
uma vastíssima coleção de materiais romanos com o objetivo de fundar o Museu Arqueológico do Algarve,
que por vicissitudes várias não chegou a ver concretizado, reuniu nesta coleção mais de meia centena de
fragmentos de mosaicos. Este espólio recolhido por Estácio da Veiga viria a formar o núcleo inicial do Museu
Etnográfico Português (1893). Dele destacamos os mosaicos, que se mantiveram intactos e emoldurados até
1988, altura em que um financiamento atribuído pelo Instituto Português do Património Construído (IPPC)
permitiu substituir os suportes originais por novos suportes ligeiros de resina epoxida. Pensamos que este
procedimento poderia ter sido evitado. Tratando-se de mosaicos de pequenas dimensões, que, em média,
oscilam entre 50 e 35 centímetros de lado, poderiam manter o suporte original, procedendo-se apenas à sua
consolidação. Assim, perdemos toda a informação que esses suportes nos podiam fornecer, para além de
termos perdido o desenho original e as verdadeiras dimensões do fragmento. Esta intervenção alterou o aspeto
e o desenho dos motivos de alguns dos mosaicos e provocou a desagregação de tesselas noutros. O fragmento
com o número de inv.: 18685 de Pedras d’El-Rei (Abraços 2011, p. 71) apresenta-se muito danificado e as
tesselas continuam a desagregar-se, conforme podemos verificar na figura 5.

Figuras 4 e 5 — Mosaico de Pedras d’El-Rei, 1988 (antes do restauro) e desenho feito depois do restauro (F. Abraços e C. Viegas, 2005) .
AFMNA

No nosso estudo comparativo das dimensões dos mosaicos, antes e depois do restauro, verificámos que a
intervenção feita ao nível do suporte alterou as dimensões do tesselato (Abraços 2006: 256). Quinze dos vinte
e dois fragmentos viram aumentadas as suas dimensões de 1 a 9 cm no comprimento e de 1 a 3 cm na largura.
Cinco apresentam medidas inferiores depois de restaurados.

Figuras 6 e 7 — Mosaico do Montinho das Laranjeiras, Alcoutim e desenho realizado depois do restauro (F. Abraços, 2003). AMNA

Destacamos também o caso do mosaico do Montinho das Laranjeiras, o mosaico do peixe, inv.:18754 (Abraços
2005.Anexo I, ficha 325), que perdeu 9 cm no comprimento e 2 na largura.

Leite Vasconcelos e a salvaguarda dos bens mosaísticos
Voltando aos nossos pioneiros oitocentistas da defesa patrimonial, lembramos Leite Vasconcelos, o primeiro
diretor do Museu Etnográfico Português, que revelou grande interesse na salvaguarda dos bens mosaísticos,
adquirindo para o museu cerca de uma dezena de mosaicos, entre eles o de Póvoa de Cós (Alcobaça),
descoberto em 1902 e que considerou digno de conservação e estudo. Sobre a aquisição problemática deste
mosaico manifestou o seu desagrado referindo que: “em todos os paises civilizados se dá, effectivamente,

grande apreço aos mosaicos (...) Mas infelizmente, (em Portugal), por effeito da ignorancia provinciana, taes
reliquias, quando por acaso se tem encontrado, hão sido descuidadosamente destruidas, para se satisfazer
algum fim immediato.”

Figura 8 — Mosaico de Póvoa de Cós. Desenho de G. Gameiro, AFMNA

Este mosaico de Póvoa de Cós recebeu suporte de cimento armado, na década de 40 do século XX. Na
década de 80 foi levantado e fragmentado em dezanove painéis, que ficaram depositados na reserva do museu.
(Abraços 2005. Anexo I, ficha 112) e volvidos cem anos sobre a sua descoberta, apenas a parte do emblema
central voltou a ser alvo de restauro na oficina do Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas, onde foi
restaurado por Carlos Beloto. Preparado com um novo suporte ligeiro e dividido em quatro placas, em que o
preenchimento das lacunas e dos cortes foram feitos com tesselas de resina sintética magnetizadas com íman

para fazer a junção destas ao suporte (Abril, 2005). Consideramos a utilização de tesselas de resina sintética,
na integração de lacunas, pouco científica. Sentir e saber escutar a obra de arte é fundamental: dela recebemos
toda a informação explícita e implícita. Deve-se recuperar a técnica manual antiga e assegurar uma perfeita
compatibilidade com os materiais musivos originais, tentando restituir a legibilidade da obra.

ANTÓNIO AUGUSTO GONÇALVES E O LEVANTAMENTO DOS PRIMEIROS MOSAICOS
DE CONÍMBRIGA
Regressando à última década do século XIX, lembramos o trabalho de António Augusto Gonçalves, que em
1899, procedeu ao levantamento dos primeiros mosaicos de Conímbriga e à sua transferência para o Instituto
de Arqueologia de Coimbra. Estes “mosaicos conservaram uma camada pouco espessa de argamassa original
e foram encaixilhados, fixados e completados com gesso.” 4
Foi com um subsídio de 200.000 réis, atribuído pela rainha D. Amélia, que a Secção de Arqueologia
do Instituto de Coimbra realizou os primeiros trabalhos de que resultou a descoberta de quatro mosaicos
estudados nos anos sessenta por Bairrão Oleiro.
“Infelizmente, as referências a essas sondagens de 1899 são pouco precisas. Segundo Virgílio Correia,
António Augusto Gonçalves foi apenas o orientador, pois o executor teria sido um práctico, o pintor Eliseu,
que as fez segundo um velho processo hoje condenado, sondando os terrenos com alvião e, nos pontos que se
afiguravam mais prometedores, abrindo valas e retirando o que se encontrava, sem outras preocupações que
fossem além da recolha de objectos com interesse artístico ou museológico.” 5
Acrescenta Bairrão Oleiro que “não é fácil precisar o local exacto da descoberta dos mosaicos. Faltam
referências escritas suficientemente pormenorizadas, as pesquisas foram desarticuladas e dispersas, porquanto
abrangiam pontos hoje totalmente escavados e outros em que ainda se não voltou a trabalhar, e não é possível
associar os pavimentos então recolhidos a quaisquer estruturas arquitectónicas.” 6 Sabemos hoje que o mosaico
foi arrancado da sala 6 da Casa de Cantaber. (Abraços 2006. Anexo I:113-118). Tendo em conta que um dos
mosaicos atingia os 17 m2, Adília Alarcão considera, o levantamento e o tratamento deste mosaico, um
trabalho notável. Em 1912, foram mudados para o Museu Machado de Castro, onde ficaram em exposição
e em 1961 foram transferidos para o Museu Monográfico de Conimbriga, onde a equipa de restauro da
DGEMN os desligou do suporte antigo e os assentou em placas de cimento armado.
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Adília Alarcão e Carlos Beloto (1987) — Restauro de Mosaico, IPPC, Lisboa, p. 14
Oleiro, J. M. Bairrão (1973) “Mosaicos de Conímbriga encontrados durante as sondagens de 1899”,Conímbriga, 12, p. 67-158.
B. Oleiro (1973) — pp. 74.

Figura 9 — Painel retirado do mosaico de Conímbriga para oferta à Rainha D. Amélia e conservado no Palácio da Ajuda. Fotografia da
autora, Junho 2003

Encontra-se na reserva do Museu do Palácio Nacional da Ajuda um fragmento de mosaico emoldurado e
decorado com um moinho de peltas com nó de Salomão ao centro, que foi oferecido, em 1899, à Rainha D.
Amélia pela Secção de Arqueologia do Instituto de Coimbra, como forma de agradecimento pelo apoio moral
e material à exploração arqueológica efetivada em Condeixa-a-Velha, a antiga Conimbriga, como foi noticiado
no Tribuno Popular de 15 de Novembro de 1899: “Instituto de Coimbra. O sr. Antonio Garcia Ribeiro de
Vasconcelloz foi a Lisboa offerecer a Sua magestade a rainha srª D. Amelia um painel, que mede cerca de
um metro quadrado, com mosaico encontrado nas ruinas de Condeixa a Velha. O painel tem uma magnifica
moldura de carvalho com a dedicatoria, em letras de porcelana e ouro com pregos de prata, da secção de
Archeologia do Instituto a sua magestade a rainha, que foi quem auxiliou pecuniariamente as explorações alli
feitas ha tempo. S. Magestade mostrou-se muito reconhecida pella offerta, dizendo achar-se satisfeita por ter
concorrido para que realizassem aquellas explorações. (...).” 7
Este fragmento de mosaico emoldurado foi retirado do mosaico original em 1899. Cerca de um quarto
desse mosaico ficou exposto no chão de uma das salas do Museu Monográfico de Conimbriga, até à última
remodelação do Museu. Encontra-se agora exposto junto à entrada das ruínas.
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Manuel Heleno e a equipa de restauro do Opificio delle Pietre Dure de Florença
Queremos também destacar o papel de Manuel Heleno e as diligências que fez para trazer a Portugal a equipa de
restauro do Opificio delle Pietre Dure de Florença. A vinda a Portugal desta brigada de restauradores italianos
tornou possível encarar de forma mais segura o problema do levantamento e consolidação de mosaicos.
Conhecidas as técnicas de arranque e assentamento e os resultados da sua aplicação foi possível começar a
aplicá-las em Conimbriga. 8 O modus operandi adotado, pela equipa de restauradores do Arquiteto Orlandini,
diretor do Opificio, consistia na substituição do suporte do painel original por um suporte em cimento armado
em rede seguida da recomposição dos painéis destacados
No verão de 1951, por iniciativa da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, uma equipa
do Museu Etnológico, que coadjuvou os italianos, procedeu, em Conimbriga, sob a orientação de Manuel
Heleno, ao levantamento e consolidação do mosaico do Sileno. Tinha-se planeado arrancá-lo e colocá-lo,
depois de restaurado, no mesmo lugar. Na altura utilizavam-se dois métodos de levantamento: um feito com
a ajuda de rolo, outro feito a partir do levantamento do mosaico por secções, seguido de desbaste do opus
signinum. Manuel Heleno preferiu o segundo método por:
“manter melhor a pureza das figuras e a sua posição, evitando a deformação que a elasticidade da tela
necessariamente provoca no processo do rolo. Por isso se dividiu o mosaico em 18 secções, que foram
sucessivamente arrancadas, tratadas, restauradas e assentes no primitivo lugar. Certamente algumas
deficiências se notarão neste trabalho. Mas ele ficará como a primeira tentativa feita em Portugal para
consolidar e restaurar in situ os mosaicos lusitano-romanos do nosso território e libertá-los da máscara
de areia com que se oculta e danifica a sua beleza.” 9
Os operários, que trabalhavam em Conimbriga por conta da DGEMN familiarizaram-se com as novas técnicas
ensinadas pelos funcionários do Museu Etnológico durante o verão de 1951 e continuaram a aplicar a mesma
técnica para os restantes mosaicos.
No entanto, o novo método da aplicação do cimento, defendido pelos restauradores europeus, confirmado
na Carta de Atenas e posto em prática pela equipa de Florença, tem-se revelado negativo. A oxidação dos ferros
das estruturas internas do cimento provocou a dilatação destes, o arqueamento das placas e consequentemente
o rebentamento da camada de aderência das tesselas. A migração de sais solúveis para a superfície dos mosaicos
cobriu-os com uma película acinzentada de difícil remoção. Os efeitos térmicos provocaram o rebentamento
do cimento e a deslocação das tesselas.
Perante estes resultados, este método foi sendo substituído ao longo da década de sessenta por uma nova
metodologia para o levantamento e armazenamento dos pavimentos musivos e que substituiu a técnica do
cimento armado.
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Figuras 10 e 11— Conímbriga. O legado da equipa de Florença (B. Oleiro, 1964)

A oficina de restauro de Conímbriga, pondo em prática o novo método, continua a sua tarefa tentando
responder aos diferentes pedidos de restauro de mosaicos de várias estações arqueológicas, no sentido de
consolidar e restaurar os mosaicos in situ ou por outro lado, consolidar ou substituir os antigos suportes de
cimento armado por suportes sintéticos e ligeiros.

Figuras 12 e 13 — Na primeira figura, os técnicos de restauro Afonso Oliveira e Manuel Henrique Santos do Museu Monográfico de
Conímbriga procedem à supressão da tela superficial de um dos painéis do mosaico das Musas. A segunda figura mostra o painel já com o
suporte ligeiro de favo de alumínio.

Intervenções e métodos de restauro musivo
A par da oficina de restauro de Conimbriga foram surgindo, ao longo das duas últimas décadas do século XX,
empresas privadas de restauro de materiais arqueológicos. A primeira foi criada, em Condeixa, por Carlos
Beloto, ex-técnico restaurador de Conimbriga e que procedeu ao restauro de muitos mosaicos no sul do país.
Outras empresas têm surgido, como a Signinum. Rui Cabral, técnico restaurador desta empresa, executou,
em 1997, o restauro de alguns mosaicos, in situ, de Conimbriga. Pedro Braga, técnico restaurador da empresa
Era-Arqueológica, Lta., ocupou-se, em 1998, do restauro de quatro mosaicos de Milreu, que revestem as salas
localizadas junto ao canto nordeste do peristilo central da villa. É importante salientar a preocupação que
este técnico-restaurador mostrou ao proceder ao estudo do relevo das salas e optar por manter as pendentes
originais dos pavimentos, criando um sistema de drenagem canalizado por baixo do tesselato, aproveitando
as lacunas deste, nas partes mais baixas das salas, para localizar os sumidouros. Para o reassentamento dos
mosaicos sobre argamassa fresca refez todas as camadas segundo o modelo de Vitrúvio. Apesar de todas as
intervenções de restauro e do acompanhamento e manutenção dos pavimentos e estruturas, verificamos que
alguns deles se encontram em muito mau estado de conservação. As intempéries, as variações de temperatura,
as infiltrações e infestações, bem como os milhares de turistas, que visitam este sítio, quase sempre sem
acompanhamento, apesar da existência de um Centro Interpretativo, continuam a ser as causas da degradação
destes bens que se encontram in situ. É urgente uma intervenção de salvamento destes mosaicos e das estruturas
arqueológicas da estação, que por se encontrar numa região de muito turismo, tem sido ao longo dos séculos,
alvo de vandalismo. Já Leite Vasconcelos lamentava que: “ os bellos mosaicos romanos de Milreu, ao pé de
Faro, tem sido pouco a pouco destruidos por quem lá vae para os ver! Cfr. O Arch. Port., IV, 223. — D’estes
mosaicos até já chegaram fragmentos a Leiden! Ahi encontrei eu um ou dois, no Museu Archeologico, em
uma das minhas viagens à Holanda. (Vasconcelos, 1903:148).
Muitas têm sido as intervenções no sentido da conservação e restauro deste património, mas nem
sempre as opções têm sido as mais acertadas. Atualmente, tem-se evitado o levantamento de mosaicos e

tem-se procurado outras soluções. Uma solução é proteger os mosaicos por reenterramento: os mosaicos
ficam permanentemente cobertos com uma camada de areia, bem lavada, cobrindo todo o mosaico com um
mínimo de areia de 10 cm de espessura. Outra solução é manter os mosaicos periodicamente a descoberto:
intercalando uma camada de geotextil entre a areia e o mosaico. Esta solução mantém as características do
meio e evita danos provocados pela remoção periódica da areia.
Para qualquer das soluções é essencial uma manutenção muito cuidada: deve haver um controle da
erosão e do recobrimento aluvionar. É necessário estudar a drenagem natural do sítio e muitas vezes é preciso
introduzir drenagem artificial. Deve-se também calendarizar a verificação periódica do estado de conservação
dos mosaicos, com base documental, recorrendo ao desenho, à fotografia e ao video.
A conservação dos mosaicos tende para a sua preservação in situ para que melhor se possa entender
a sua inserção e função na casa. O mosaico só será removido se se encontrar em muito mau estado de
conservação, com as tesselas em desagregação e o sítio onde estiver inserido for destruído, nesse caso depois
de se fazer a escavação das camadas subjacentes, o mosaico deve ser removido, tratado, guardado ou exposto
em local adequado.
Os levantamentos de mosaico que se têm efetuado ultimamente têm como fim o estudo das camadas
subjacentes, a necessidade de continuação dos trabalhos de escavação, a consolidação do leito de assentamento
do mosaico, o tratamento do tesselato e a sua colocação em novo suporte e consequente restituição à situação
original. No entanto, há que ter em consideração que cada caso é um caso, e que é necessário ponderar as
diferentes opções de proteção antes de ser tomada qualquer decisão. O clima, a geologia e a pedologia variam
de Norte para Sul e do litoral para o interior dando origem a uma grande diversidade de ambientes, por isso é
necessário fazer-se uma monitorização de todos os mosaicos e elaborar uma carta de risco para cada estação,
seguindo o exemplo do que tem sido feito no Rabaçal, que desde 2003, tem reunido uma equipa de âmbito
internacional, cuja diversificada experiência profissional permitiu refletir sobre os problemas e ensaiar medidas
de conservação preventiva. Realizaram-se algumas experiências sobre sistemas de proteção preventiva com
areia, intercalada com geotêxtil e/ou com argila expandida, de acordo com diferentes estratificações, bem
como a aplicação de diferentes ervicidas. Numa pequena área, ensaiou-se a exposição do tesselatum protegido
com uma cobertura simples depois de previamente limpo e consolidado. Todas estas experiências foram
monitorizadas ao longo de um ano e diagnosticadas de três em três meses. De um modo geral a monitorização
demonstrou que a areia continuava a ser o sistema de melhor versatilidade e eficácia e que os ervicidas não
afetavam particularmente os mosaicos. Por outro lado o mosaico posto a descoberto, reagiu positivamente
à exposição durante o ano. Nos encontros de 2004 e 2005, atendendo aos bons resultados da exposição e
cobertura provisória, optou-se, por realizar experiências análogas às anteriores, em áreas de outros sectores
do sítio. Este trabalho tem sido realizado com o apoio da Câmara Municipal de Penela, da Universidade
de Coimbra e o trabalho de voluntariado de vários especialistas. Consideramos que é urgente proceder à
elaboração de uma Carta de Risco para os bens mosaísticos e que para isso contamos com os apoios das
universidades, das empresas públicas e privadas, dos colecionadores, das Associações Culturais de Defesa do
Património, do apoio monetário e logístico das autarquias e Secretaria de Estado da Cultura e do Mecenato,
mas nos dias de hoje os apoios para os bens culturais são escassos. Não queremos ser pessimistas, mas
continuando com uma política de abandono dos sítios arqueológicos, os mosaicos in situ e mesmo os que se
encontram nos museus sem manutenção, não sobreviverão por muito tempo para fruição futura.
Dos mais de 250 sítios arqueológicos com mosaicos apenas são alvo de trabalhos de manutenção e

observação constante os mosaicos das estações da região de Braga; do Freixo em Marco de Canavezes; Paço
de Vasconcelos em Ansião; Conimbriga; Rabaçal; Prado Galego, em Pinhel; Santo André de Almoçageme, em
Sintra; Freiria; Oeiras; Frielas; Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros em Lisboa; Quinta das Longas;
Torre de Palma; Herdade das Argamassas; Cerro da Vila e Milreu. Não quer dizer que muitas outras estações
não tenham os seus mosaicos protegidos, mas não são alvo de monitorização constante. Os mosaicos de mais
de 80% das nossas estações arqueológicas estão em risco.
Procurámos apresentar, com alguns exemplos, o modus operandi a que foram sujeitos alguns mosaicos,
que se encontram atualmente em contexto, no sítio arqueológico, ou descontextualizados integrando as
coleções de Museus. No entanto, e tendo em conta, que na reserva do Museu Nacional de Arqueologia
(MNA) e em muitos outros museus estrangeiros, se encontram mosaicos provenientes da Síria, um património
descontextualizado devido à comercialização, negócio ilegal muito praticado nesta região, que desde o terceiro
milénio a.C. é o traço de união entre o mundo mediterrânico e o extremo oriente. Mas também, muitos dos
bens patrimoniais deste território têm sido protegidos e conservados fora do seu local de origem e circulado
ao abrigo do intercâmbio cultural e de cooperação existente entre estados, conforme o protocolo realizado no
início do século XX entre a Síria e a Bélgica para os mosaicos de Apameia.

O levantamento dos mosaicos de Apameia, Síria e a intervenção belga
O imenso campo de ruínas de Apameia foi visitado por muitos viajantes ocidentais desde o início do século
XX, o que motivou a sua exploração sistemática, a partir de 1928. Coube a uma equipa belga o árduo
trabalho de trazer à luz os tesouros adormecidos. Nos termos do acordo de partilha, entre a Síria e Bélgica,
foram trazidos para Bruxelas os mosaicos hoje expostos nos Musées Royaux d’Art e d’Histoire, no Parque
do Cinquentenário: os mosaicos do pórtico da grande colunata, os mosaicos da sinagoga e da catedral e o
mosaico da “grande caçada” da residência do governador, entre outros.
Estes mosaicos foram levantados do seu local de origem, em painéis com uma dimensão entre um
e dois metros quadrados e foram restaurados graças ao paciente trabalho de Jean Lahaye. O mosaico da
“grande caçada” da residência do governador foi descoberto na campanha de 1935, tendo-se procedido ao
seu levantamento imediato, cortando-o em cinquenta e dois painéis. Foram feitos decalques, em aguarela, das
partes cortadas, de modo a facilitar e executar com precisão o fecho das juntas na recolocação dos painéis no
museu. Em 1946, devido a um incêndio, o mosaico necessitou de um segundo restauro, que se realizou de
1960 a 1965, de modo a apresentar-se tal como se pode admirar hoje. 10

10

Janine BALTY (1986) — Mosaïques d’Apamée, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles.

Figuras 14 e 15 — Aspeto do mosaico antes do último restauro, onde são visíveis as juntas de ligação entre os painéis. (Balty,1986, fig.
26) e aspeto atual do mosaico da “Grande caçada”, resultante do restauro de 1946. Não são visíveis as juntas de ligação entre os painéis.
Fotografia da autora, Maio 2005

Os mosaicos da Síria da coleção do Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa
Provenientes de Balquis, Selêucia do Eufrates estão depositados, na reserva do MNA, cinco fragmentos
de mosaicos que faziam parte de um pavimento musivo, que apresentava um painel central com o deus
Neptuno, como representação do Mar Mediterrâneo, rodeado pelas Províncias Romanas. Este mosaico foi
desmembrado em cerca de quarenta fragmentos, hoje espalhados por mais de uma dezena de proprietários.
Foram comprados pelo Cônsul de Portugal em Alepo e enviados para o Museu Nacional de Arte Antiga de
Lisboa, onde se mantiveram até 1951, altura em que passaram a integrar o acervo do Museu Nacional de
Arqueologia de Lisboa.
Em 1988, foram restaurados por Carlos Beloto. Foi-lhes retirado o caixilho de madeira e o suporte
de argamassa, tendo recebido um novo suporte ligeiro de resina epóxida, o que, mais uma vez, alterou a
constituição e a dimensão dos mosaicos, conforme podemos ver nas figuras 19-20 e 21-22.

Figuras 16, 17 e 18 — MNA, inv.:2002.5.3 (0,70×0,55 m); inv.: 2002.5.4 (0,69×0,59 m); inv. : 2002.5.5 (0,47×0,49m). AFMNA

Figuras 19 e 20 — MNA,inv.: 2002.5.1 (0,66×0,46 m); Antes e depois do restauro feito em 1988. (AFMNA e F. Abraços, 2006)

Figuras 21 e 22 — MNA, inv.:2002.5.2 (0,68×0,49 m). Antes e depois do restauro de 1988.(AFMNA e F. Abraços, 2006)

A conservação de mosaicos deve tender para a sua preservação in situ para que melhor se entenda a sua inserção
bem como o seu envolvimento arquitetónico. Os levantamentos de mosaicos que se realizam ultimamente têm
como fim o estudo das camadas subjacentes, a necessidade da continuação dos trabalhos de escavação, a
consolidação do leito de assentamento do mosaico, o tratamento do tesselato e sua colocação em novo suporte
e consequente restituição à situação original.
Não devemos esquecer que qualquer intervenção deverá ser reduzida ao mínimo indispensável,
devendo sempre ser acompanhada de um estudo aprofundado. As reconstruções a efetuar deverão limitarse à “anastilose”, ou seja, à reconstrução baseada unicamente em elementos seguros; é necessário garantir a
reversibilidade da intervenção, de maneira que, em qualquer momento, se possa alterar o que foi acrescentado.
No III Colóquio AISCOM (Associação Italiana para o Estudo e Conservação do Mosaico), realizado
em 1995, Gael de Guichen e Roberto Nardi 11 lembraram que alguma coisa mudou na década de 70, devido
ao papel do ICCM (International Committee for the Conservation of Mosaics), onde foram lançados os
fundamentos comuns para o confronto cultural e técnico. Esta iniciativa foi continuada com a organização de
um encontro trienal de especialistas sobre o tema da conservação do mosaico com a consequente publicação
de atas. Multiplicou-se a iniciativa no campo da formação e da informação.
Tem-se notado uma evolução no campo da consolidação in situ, uma maior atenção e respeito pela
estratigrafia e contextos arqueológicos, uma crescente sensibilidade e disponibilidade para informar. Observa11 Gael de GUICHEN e R. NARDI (1996) — “La conservazione dei siti archeologici: strategie, tecniche e strumenti. Il caso del mosaico, III
Colloquio AISCOM, Istituto Internazionale di studi Liguri (Bordighera, 6-10 dicembre 1995), Bordighera, p. 488.

se um lento e tímido aumento da prática de planificar as intervenções. “No passado, pensava-se no objeto,
hoje enfrenta-se a coleção; no passado pensava-se na sala, hoje pensa-se no edifício; dantes planificava-se
à semana, hoje planifica-se ao ano; dantes tudo se realizava em segredo, hoje informa-se. Hoje, procura-se
prevenir o dano aplicando medidas e técnicas de conservação preventiva”. 12 Roberto Nardi defende que a
solução ideal, mais viável e com custos mais baixos, será a proteção do mosaico in situ apenas com resguardo
feito por recobertura e com a apresentação feita por documentação. 13
A musealização deve ser feita dentro do contexto para melhor se entender o passado, no entanto não
podemos desaprovar todos os levantamentos de mosaicos, que foram realizados até meados do século XX,
porque devido a essas ações, que pontualmente condenamos, hoje podemos estudar e fruir a beleza de muitas
dessas peças musivas. Os mosaicos da Síria, atualmente, local de um dos maiores conflitos mundiais, são
exemplo disso. O conflito armado em curso na Síria é uma séria ameaça ao seu património cultural. Os
sítios arqueológicos são os mais vulneráveis à destruição, roubos e saques. A UNESCO, solicitou à polícia
internacional está e às autoridades dos países membros desta organização para reforçarem a vigilância nos
seus territórios, de modo a impedir o tráfico de bens culturais sírios ou de países vizinhos, em especial a
entrada e comercialização de mosaicos antigos furtados da Síria.
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Comboios em funcionamento. Bases para a sua
patrimonialização, criatividade e mudança social
ANTÓNIO PINTO PIRES, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Portugal)

RESUMO
O texto apresentado no âmbito da socio museologia, visa criar bases para a sua patrimonialização, valorizar
eixos de circulação turística em articulação com a exploração ferroviária em curso, que possam resultar num
todo nacional e integrado que se pretende gradual na sua forma de implementação ao nível dos territórios
abordados.
Procurarei com esta comunicação contribuir para uma abordagem construtiva e prospectiva de um
tema que tem permanecido numa inércia comprometedora de um segmento do património tão importante no
panorama do país.
PALAVRAS-CHAVE: Caminho-de-ferro, via estreita, patrimonialização, turismo ferroviário,
desenvolvimento sustentável.

OPERATING TRAINS. BASES FOR ITS HERITAGIZATION,
CREATIVITY AND SOCIAL CHANGE

ABSTRACT
This text presented within a socio-museology scope, aims at establishing the bases to the patrimonialisation
of these trains, valuing their touristic circulation axes in articulation with general ongoing railway exploration,
resulting in a national and integrated strategy, to be gradually implemented.
With this communication I will seek to contribute to a constructive and prospective approach to a theme
that has remained in a compromising inertia, relating to a segment of heritage so important in the country’s
panorama.*
KEYWORDS: Railways, narrow roads, patrimonialisation, railway tourism, sustainable development.*

Foto 1 — Locomotiva Alco 1501
Foto do autor

A carta de Nizhny Tagil, sobre o “Património Industria (PI)” refere que o mesmo PI compreende os vestígios
da cultura industrial que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetónico ou científico. Estes
vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e de refinação,
entrepostos e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia, meios de transporte e
todas as suas estruturas e infraestruturas, assim como os locais onde se desenvolveram atividades sociais
relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação.
Como refere o mesmo documento, a “arqueologia industrial” é um método interdisciplinar que estuda
todos os vestígios, materiais e imateriais, os documentos, os artefactos, a estratigrafia e as estruturas, as
implantações humanas e as paisagens naturais e urbanas, criadas para ou por processos industriais. A
arqueologia industrial utiliza os métodos de investigação mais adequados para aumentar a compreensão do
passado e do presente industrial.
A Carta de Riga é uma declaração de princípios que orientam a conservação, o restauro, a manutenção,
a reparação e a utilização do Equipamento Histórico Ferroviário, que é intervencionado.
Refere a mesma carta:
“As capacidades técnicas e científicas, juntamente com os requisitos necessários para preservar e operar o
Equipamento Histórico Ferroviário, dentro de uma cultura de segurança, devem ser usadas para salvaguardar
o património ferroviário”.
O objetivo de preservar e restaurar os objetos históricos ferroviários e suas práticas de trabalho associado,
é salvaguardá-los, quer seja objetos de significativo valor tecnológico, elementos para a história dos transportes
ou um meio de perpetuar conhecimentos tradicionais.
A manutenção de todos os aspetos do seu equipamento, e o funcionamento numa base regular é essencial
para a sobrevivência do Património Ferroviário. Colocar em funcionamento o Equipamento Histórico Ferroviário
com os procedimentos tradicionais e apresentá-los ao público, é um meio importante de interpretar esse material.

Identificar fins socialmente úteis para o Património Ferroviário, facilitará a sua preservação, mas esse
uso deve envolver as alterações mínimas necessárias, e essas alterações deverão ser completamente reversíveis.
Os finais do século XX possibilitaram uma confluência favorável de diversos fatores que permitiu que
o património industrial se regenerasse através de atitudes positivas que resultaram do aproveitamento de
diversas estruturas.
O impacto dessas atuações em alguns casos tiveram um reflexo muito importante nas transformações
económicas e tecnológicas dos territórios onde se inseriam de tal forma, que os mesmos territórios outrora
ameaçadas pela destruição ou pelo ostracismo revelaram que esses bens, uma vez preservados, tendiam a
valorizar-se à medida que começavam a escassear.
O próprio processo político-cultural fruto de uma releitura do processo histórico e da própria
democratização da sociedade, restitui o protagonismo desses testemunhos, com motivos de orgulho, para
que determinados conjuntos industriais, uma vez reabilitados, contribuíssem para a melhoria das paisagens
industriais e o progresso humano.
A própria terciarização da economia demonstrou que a segmentação da sociedade, ao valorizar-se
no âmbito do turismo e de recriação, criou novas formas de atracão criando potenciais interessados em
ofertas específicas e bem delimitadas. A oferta deixa de ser convencional para se tornar cada vez mais
diversificada
Nesta perspetiva e no âmbito da cultura as ofertas ampliam-se e renovam-se dando lugar às denominadas
industrias culturais que se refletem em toda a diversidade museológica, neste caso muito específico, complexos
industriais bem definidos e delimitados, identificadores de um território, permitindo perceber que onde
outrora havia uma atuação fortemente industrial emerge de novo cada vez mais como um potencial aliado do
desenvolvimento sustentável.
Essa consolidação e progresso desse mesmo património industrial dependerão inevitavelmente dos
seguintes fatores:

–– Do êxito das estratégias de promoção no âmbito dessas mesmas indústrias e culturais.
–– Da influência da sua formação no âmbito da educação formal e não formal.

Trabalhar a partir destes fatores deve permitir cada vez mais o estabelecimento das bases para compreender
estas novas variáveis cada vez mais importantes e que intervêm cada vez mais nestes novos processos de
industrialização quando o tema é o turismo industrial como parte importante do turismo cultural.
Pelas descobertas das relações existentes entre a envolvência e a atividade industrial; A constatação
da importância desses lugares pelo seu enquadramento; A determinação das relações existentes entre esse
mesmo lugar e todo o conjunto do território; O estabelecimento de relações criadas no âmbito dessa mesma
aculturação industrial.
Uma leitura atenta da paisagem facilita-nos essa apreensão na sua globalidade como paisagem industrial
no âmbito da ferrovia pelas pautas de valores que se foram criando e que cadenciaram modos de vida
propulsionadores de atividade e bulício em zonas interiores que pareciam ostracizadas pelo tempo.

Cada vez mais o turismo industrial entra no campo do ócio das sociedades desenvolvidas o que apenas
não se traduz só em visitas a museus ou instalações caídas em desuso, mas sobretudo um desejo crescente
de conhecer os complexos industriais que se encontram em funcionamento lançando cada vez mais novos
desafios aos responsáveis destes conjuntos patrimoniais.

DINÂMICAS DE ENVOLVIMENTO
COMBOIOS EM ATIVIDADE — OPERACIONALIZAÇÃO
Os comboios em atividade constituem a essência fundamental de um museu ferroviário por alguns aspetos
que se enumeram:

–– A dinamização que se proporciona através da exibição viva de peças emblemáticas que integram o
espólio do museu.
–– A visibilidade que esta dinamização proporciona à (s) estrutura (s) que integram e exibem o espólio
museográfico.
–– As mais-valias que podem advir para o Museu e localidades que o integram através da criação de um
calendário elaborado para o efeito.
–– A possibilidade de envolvimento de aficionados ligados ao sector da exploração do material circulante,
tais como maquinistas, pessoal oficinal e outros.
–– A ampliação de dinâmicas no âmbito da conservação e restauro de material circulante.
–– A criação de um departamento devidamente estruturado no seio do Museu que permita por em ação
esta divisão específica.
–– Elaboração de um calendário de forma a exibir periodicamente o material em funcionamento
designado para o efeito.

A implementação dos comboios em atividade pode desencadear no seio do MNF um processo que se
pretende fortemente abrangente no âmbito da preservação do material ferroviário.
Em Portugal a preservação de material circulante tem estado sempre a cargo da EMEF, Empresa de
Manutenção de Equipamento Ferroviário e de empresas contratadas para o efeito.
Seria desejável que esta prática de recuperação de peças se estendesse a outros sectores, nomeadamente
no seio das próprias oficinas do Museu criando dinâmicas de envolvimento do próprio museu, com possível

apoio da sociedade civil, os quais e através dos seus contributos diretos permitir que algum do material que
se encontra por preservar possa assumir outros contornos na sua própria valorização.

O PANORAMA DA VIA ESTREITA EM PORTUGAL
É neste contexto que a via estreita representou sempre um segmento de enorme peso no panorama do
caminho-de-ferro português pela especificidade dos territórios em que se embrenhava. Em toda a envolvente
da cidade do Porto, das regiões do Douro, Dão e Vouga. Estamos a falar de uma extensão considerável de
linhas férreas e com as respetivas companhias, sobre as quais se foi urdindo ao longo dos tempos um historial
de enorme diversidade. A génese das respetivas companhias, o traçado das suas linhas, o material circulante,
a arquitetura dos edifícios, as formas de exploração ferroviária, etc.
O panorama museológico ferroviário português cedo percebeu este segmento e foi com acuidade que se
procedeu à musealização, preservação e recato de muito do seu material circulante que se exibe nas diferentes
secções museológicas onde pode ser admirado: Macinhata do Vouga, Lousado, Arco do Baúlhe, Chaves e Bragança.
A complexidade da musealização destes espaços apenas incidiu sobre o aspeto de mostra do mesmo em
termos estáticos nunca se tendo previsto outras formas de exibição dinâmicas e de movimentação de algumas
peças.
A movimentação dinâmica pode fazer-se com as peças aí expostas, podendo, em alguns casos, ser
concebidos veículos adaptados para o efeito, segundas vias em melhores condições de funcionamento, com
possibilidade de utilização ocasional de modo a ser utilizadas e usufruídas pelos públicos visitantes.
Tais procedimentos são todavia possíveis de por em prática em locais como Arco do Baúlhe, Macinhata
do Vouga/Sernada do Vouga, Lousado e Chaves.
No caso do complexo Macinhata/Sernada do Vouga, os exemplos internacionais têm demonstrado nesta
matéria que a reutilização, quer de determinados espaços de estações, quer de linhas de tráfego reduzido, se
têm revelado de grande importância a saber:

–– Pela visibilidade que conferem às estruturas museológicas através da exibição do respetivo material
circulante.
–– Pelas sinergias geradas por esta captação de fluxos ocasionais mas cadenciados.
–– Pelo incremento do turismo ferroviário e demais valias económicas que podem advir à volta destes
locais de exibição e demonstração.
–– Pelo envolvimento das populações do país, locais e autóctones, de estrangeiros, de aficionados, no
usufruto direto e participativo nestas práticas museológicas.
–– Pelas possibilidades que estes centros podem gerar no aspeto da formação profissional, especialização
técnica, preservação e recuperação de material circulante.

–– Pela consequente cascata de fixação de pessoas, mesmo que ocasional, se pode gerar neste locais mais
afastados dos grandes centros.
–– Pelas possibilidades de envolvimento das autarquias locais nas políticas de preservação e fomento do
turismo ferroviário.

SERNADA DO VOUGA

Foto 2 — Estação de Sernada do Vouga
Foto do autor

A estação de Sernada do Vouga tem uma importância inqualificável no panorama do caminho-de-ferro
português nomeadamente na história da exploração ligada à via estreita.
Foi um centro deveras importante no âmbito da tração a vapor e do diesel tendo ali funcionado um
importante complexo oficinal em perfeitas condições de reutilização e integração numa estrutura de cariz
museológico.
Localiza-se num epicentro de um trajeto ferroviário que permite se proceda à implementação de uma
exploração ferroviária de cariz turístico/museológica, de características únicas permitindo coexistir com a
exploração normal ainda em atividade, quer no sentido de Aveiro, quer no sentido de Espinho.
Por se tratar de um complexo ferroviário com características adequadas para o efeito, permite se proceda
à concentração de muito do material que se encontra disperso pela rede e que aqui pode ter uma outra
visibilidade, forma de preservação, exibição e utilização.
Falamos de material que se encontra na Régua, Tua, Livração, a título de exemplos.

Por se tratar de uma zona que goza de uma excelente localização geográfica, proximidade à linha do
Norte e de dois grandes eixos rodoviários, A 25 e A 1, por ser um local tranquilo, são fatores que possibilitam
a colocação em prática de um conjunto de atuações perfeitamente exequíveis num contexto puramente
ferroviário.
O panorama no âmbito da preservação do material circulante revela-se deveras preocupante em zonas
do país onde por via do abandono de infraestruturas o seu estado tem atingido níveis alarmantes, sobretudo
no que respeita ao material circulante aí deixado, o qual, a não ser devidamente recatado, corre o risco
inexorável de não se poder preservar, ou a sua preservação ficar bastante comprometida e bem mais onerada.
Exemplos:

ESTAÇÃO DA LIVRAÇÃO

Foto 3 — Estação da Livração — Automotora Nohab
Foto do autor

Nesta estação estão depositados veículos de elevado interesse no panorama da via estreita a saber: 2 automotoras
Nohab, uma delas em muito mau estado de conservação por se encontrar no exterior à mercê dos atos de
vandalização, duas locomotivas a vapor, devidamente resguardadas e alguns vagões de via estreita.
Uma das instalações onde se encontra resguardado algum deste material, já se encontra aberto e sujeito
à intrusão de estranhos que têm vindo a danificar o material ali existente.
As automotoras Nohab, movidas a diesel, reúnem todas as condições para ser colocadas em funcionamento,
o mesmo sucedendo com as locomotivas a vapor.
A estação dispõe ainda de um conjunto de infra estruturas que convinha preservar na sua totalidade com
a possibilidade futura de aí se desenvolverem atuações de animação ligadas ao setor turístico e empresarial

ESTAÇÃO DO TUA
Encontram-se ali depositadas o que resta das carruagens napolitanas cada vez mais vandalizadas e em
acentuado estado de degradação. Estes veículos foram o expoente máximo da via estreita que operaram
sobretudo nos comboios suburbanos do grande Porto e terminaram a sua carreira na linha do Tua.
Alguns destes veículos estão indiciados para museu reunindo na sua totalidade excelentes condições
para operarem ao nível da exploração turística na via estreita.
A estação dispõe ainda de um conjunto de infra estruturas que convinha preservar na sua totalidade com
a possibilidade futura de aí se desenvolverem atuações de animação ligadas ao setor turístico e empresarial.

Foto 4 — Estação do Tua — Carruagens napolli
Foto do autor

ESTAÇÃO DA RÉGUA
Existe nesta estação uma composição de via estreita, composta de uma locomotiva a vapor e três carruagens
de varandim, que apesar de resguardada em vedação própria, tem sido objeto de grafitização.

Foto 5 — Estação da Régua — Composição de via estreita
Foto do autor

Encontra-se ainda uma carruagem de 1ª classe, até há bem pouco tempo em bom estado de conservação,
agora em acentuado estado de vandalização, não deixando de ser estranho, quando a mesma se encontra
estacionada no perímetro da própria estação. Os restantes veículos de interesse museológico, como um furgão
ali estacionado, seguem o mesmo caminho.

Foto 6 — Estação da Régua — Carruagem de via estreita
Foto do autor

Sob a forma de pedestal e em espaço ajardinado, encontra-se uma locomotiva a vapor que funcionou como
trator de manobras, exposta aos elementos, sempre sujeita à degradação decorrente dessa situação.
Nesta estação são desenvolvidas animações sazonais até à estação do Pinhão, no período de verão, de
comboios turísticos ocasionalmente tracionados a vapor ou diesel com êxito assinalável.
A estação dispõe ainda de um conjunto de infra estruturas que convinha preservar na sua totalidade com
a possibilidade futura de aí se desenvolverem atuações de animação ligadas ao setor turístico e empresarial

ESTAÇÃO DO ARCO DO BAÚLHE
Uma secção museológica com um excelente espólio, e que dispõe de um “lay-out”, isto é, uma estação quase toda
desimpedida de obstáculos que lhe permitiria por comboios em atividade sem elevados custos de adaptação.
Nesta secção existe uma automotora a gasolina que funciona ocasionalmente, diverso material que
reúne condições específicas para ser exibido in situ, existindo porém outros veículos com possibilidade
de movimentação ocasional, o que poderia tornar este local, num pólo de excelência dos comboios em
funcionamento.
Dispondo actualmente de uma ecovia de até Amarante, seria uma mais-valia de elevado interesse para o
setor turístico ferroviário e a região.

Foto 8 — Estação do Arco do Baúlhe
Foto do autor

ESTRATÉGIAS DE ACTUAÇÃO NO ENTRONCAMENTO
VIA LARGA
O Entroncamento, pela sua centralidade, e ser a sede da Fundação do Museu Nacional Ferroviário, entidade
responsável pela gestão de grande parte do espólio ferroviário de interesse museológico e em vias de
funcionamento, reúne as condições fundamentais para poder desenvolver uma política de dinamização dos
comboios em actividade com origem no próprio museu.

Foto 9 — Edifício sede do Museu Nacional Ferroviário
Foto do autor

Estratégias de operacionalização:

1. Material de tração diesel a curto prazo
–– Tractor Sentinel, a pintar nas cores originais.
–– Locomotiva da série 1400 English Electric.
–– Locomotiva 1800 English Electric.

2. Material de tracção diesel médio prazo
–– Tractor GE, General Electric.
–– Locomotiva 1200 Brissoneau et Lotz.

–– Locomotiva Alco 1501, Almeida e Castro.

3. Material diesel automotor curto prazo
–– Automotora Allan 304, com possibilidade de acoplar com 1 ou 2 reboques.
–– Automotora UDD/UTD da série 600
–– Automotora Nohab M 111, com possibilidade de acoplar com o reboque R 101.

4. Material de tração eléctrica curto prazo
–– Locomotiva 2501
–– Locomotiva 2551

5. Material Rebocado curto/médio prazo
–– Comboio Schindler, material convencional composto pelas 4 carruagens existentes no Entroncamento
a recuperar de forma progressiva.
–– Comboio Schindler, comboio panorâmico do vinho do Porto depositado em Contumil, a solicitar
disponibilização à CP.
–– Comboio misto AB671 com carruagem existente no Entroncamento + carruagem C8 550existente na
secção museológica de Estremoz.
–– Comboio Budd — Integração das carruagens de 1ª e 2ª classes (dois exemplares) que fazem parte do
espólio no Entroncamento.
–– Comboio Sorefame — Integração das carruagens entregues ao Museu para o efeito dos tipos A9, B11
e SR.
–– Comboio Camas — Carruagens WL existentes no Entroncamento + carruagem Uhansa, ex sud +
Carruagem WL(Lx) pertencente ao comboio socorro da zona centro, localizado na Pampilhosa.

MATERIAL DE TRAÇÃO A VAPOR — MÉDIO PRAZO
Tendo por base as indicações de especialistas nesta matéria, nomeadamente da ARMF (Associação para
a Recuperação de Material Ferroviário — Lérida), com larga experiência nesta área, a existência de uma

pequena máquina a vapor, constitui uma peça fundamental para a exibição de material vapor vivo, pela sua
versatilidade bem como pelos baixos custos de consumo em carvão despendido.
Disponibilização de uma locomotiva da série 001 a 004 para o efeito, das mais simples recuperar e
colocar em funcionamento podendo ser a 001 que se encontra na secção museológica de Estremoz por se
encontrar em melhores condições para o efeito.

ESTRATÉGIAS DE UTILIZAÇÃO
CIRCULAÇÃO DO MATERIAL
A locomotiva a vapor 001 pode circular com muita facilidade rebocando individualmente qualquer dos veículos
que se indicam:
–– Reboque Allan
–– Reboque Nohab
–– Carruagem B600
–– Carruagem C550
–– Carruagem Schindler
–– Pode ser integrado o vagão J1
–– Outras a definir

Este segmento de exploração permite a elaboração de um calendário diversificado o qual permite exibir
com a periodicidade definida diverso tipo de material indicado para o efeito evitando que se caia numa
monotonia de exibição.

LOCAIS DE CIRCULAÇÃO
1. Movimentação semanal na área museológica
É fundamental a definição de um espaço disponível para o efeito na zona museológica que permita a circulação
das composições nas devidas condições de segurança.

Para o efeito sugere-se a disponibilização das linhas de saco frente ao antigo armazém de víveres, linha do
antigo cais de mercadorias.
A entrada para os comboios pode ser efectuada num destes locais. O trajecto pode iniciar-se a partir
dos mesmos até à triagem e de recuo até às imediações do jardim da locomotiva 094, donde se efectuará o
regresso ao local de partida.
Por questões de segurança e dado que o comboio terá que ser concebido em moldes de ida e volta, pode
admitir-se que o mesmo circule com duas unidades motores em ambos os lados, diesel + unidade rebocada +
diesel ou diesel + unidade rebocada + vapor.

2. Viagens de média distância — Médio Prazo
Este sector de utilização dos comboios do MNF pode surgir no seguimento das práticas encetadas com o
mesmo material circulante utilizado nos circuitos internos do Museu.
Estas viagens destinam-se a dar uma outra visibilidade às actividades do MNF de modo a proporcionar
uma dinâmica de utilização e usufruto do material circulante apto a circular, permitindo rentabilizar deste
modo os custos de exploração.
Proporcionar a circulação de comboios temáticos e emblemáticos em viagens de média distância
entendidas como circuitos de ida e volta.

DINÂMICAS DE ENVOLVIMENTO
1. COMBOIOS EM ACTIVIDADE
A implementação dos comboios em actividade pode desencadear no seio do MNF um processo que se pretende
fortemente abrangente no âmbito da preservação do material ferroviário.
Em Portugal a preservação de material circulante tem estado sempre a cargo da EMEF, Empresa de
Manutenção de Equipamento Ferroviário e de empresas contratadas para o efeito.
Seria desejável que esta prática de recuperação de peças se estendesse a outros sectores, nomeadamente
no seio das próprias oficinas do Museu criando dinâmicas de envolvimento do próprio museu, com possível
apoio da sociedade civil, os quais e através dos seus contributos directos permitir que algum do material que
se encontra por preservar possa assumir outros contornos na sua própria valorização.

2. MODELISMO TRIPULADO
O modelismo tripulado é uma modalidade que tem tido uma expressão muito diminuta no nosso país. Apenas
se conhece à APAC, Associação Portuguesa de Amigos do Caminho de Ferro, e uma pessoa a título individual,
alguma dinâmica pontual nesse sentido iniciada por John de Mascarenhas, que conceberam para o efeito duas
locomotivas a vapor.

Foto 10 — Parque de modelismo tripulado — Oreneta — Barcelona
Foto do autor

Foram desenvolvidas outras apostas na área do diesel e esta associação, a APAC, com as suas composições
tem dinamizado diversas acções em alguns pontos do país.
Esta modalidade de modelismo tripulado, que deu origem aos denominados parques ferroviários, tem
conhecido na vizinha Espanha sobretudo na Catalunha, um enorme incremento sendo conhecidos até ao
momento 24 parques de animação.
A essência destes parques assenta sobretudo, nos casos aludidos, no amadorismo profissional de
associações de amigos do caminho-de-ferro as quais têm construído dezenas de instalações abertas ao público
nos fins-de-semana, realizando circulações com todo o tipo de comboios muitos deles autênticas jóias do
modelismo, ora movidos a diesel ou energia eléctrica, ora a vapor.
Estes parques têm gerado uma verdadeira afeição por esta temática sobretudo pelo envolvimento que
têm suscitado nos mais diversos escalões etários.
A tipologia dos comboios utilizados caracteriza-se pela bitola das linhas a saber: 5” (127mm), 71/4”
(184mm) e 10” (254mm).
Os veículos motores são regra geral construídos a partir de modelos reais concebidos à escala adaptados
à bitola que se definiu.
Para o usufruto dos utilizadores são construídos os mais diversos tipos de vagões descobertos ou tapados,
que permitem transportar dezenas de pessoas nos parques concebidos para o efeito.
Alguns destes parques estão localizados em parques públicos urbanos contribuindo enormemente para
a sua requalificação e valorização através do dinamismo que lhes é impresso pelos seus dinamizadores.
A partir da primavera até final do outono estes parques conhecem uma frequência inusitada
constituindo um importante segmento de animação do sector ferroviário, das estruturas de concepção
e preservação deste material circulante e sobretudo das estruturas museológicas às quais possam estar
vinculados.

Propõe-se que no âmbito da actuação e das actividades do MNF se proceda à implementação deste tipo
de animação a qual pode assumir duas vertentes:
Criar uma estrutura no seio do próprio museu através da implementação de um percurso que percorra
toda a área museológica permitindo que todos os interessados possam desfrutar das colecções exibidas
utilizando para o efeito um meio de deslocação perfeitamente enquadrado no contexto museológico.
Poder proporcionar, e em parceria com elementos da sociedade civil, a dinamização de um circuito destas
características num parque da cidade permitindo deste modo proporcionar o envolvimento dos cidadãos
que se possam interessar por esta temática, permitindo que se tornem nos principais co-responsáveis e
dinamizadores das acções a levar a cabo.
3. DIMENSÃO EMPRESARIAL E DE FORMAÇÃO
Numa perspectiva mais lata e visando sobretudo a formação e o desenvolvimento, o MNF pode estabelecer
parcerias com a EMEF e outras empresas do sector, envolvendo o Centro de Emprego e Formação Profissional,
no sentido de se criarem linhas de actuação que visem proporcionar a criação de uma escola de formação e
aprendizagem que possa abranger os mais diversos campos na área da preservação ferroviária, a saber:

–– Trabalho de madeiras.
–– Trabalho do ferro e chaparia.
–– Trabalho de mecânica.
–– Trabalho de pintura.
–– Trabalho de electricidade.
–– Concepção de veículos.
–– Seria desejável que os laboratórios destas práticas fossem as instalações do próprio museu.
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Museus, Territórios e Comunidades.
O Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento
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RESUMO
Na dinâmica da nova museologia, tendencialmente adaptada em todo o mundo desde a instituição do ICOM,
na década de 1940, o museu deixou de ser apenas um lugar-comum de conservação e mostra dos tesouros
acumulados, sendo agora um lugar aberto de produção de cultura, de acordo com as especificidades e
possibilidades das suas coleções.
Os estudos históricos sobre a temática ferroviária contribuíram para a evolução deste novo ramo do saber.
Deve-se incentivar a comunidade a participar ativamente na identificação, estudo, interpretação, proteção e
conservação do património fomentando as políticas públicas da cultura moderna que não podem continuar a
separar o património cultural da criação contemporânea.
O Museu Nacional Ferroviário é um museu de todos os ferroviários e de toda a população envolvidos no
sistema ferroviário e na utilização do transporte ferroviário no nosso país e, por isso mesmo, tem de ser posto
ao serviço dos territórios e das suas comunidades…
PALAVRAS-CHAVE: museu, património industrial, Museu Nacional Ferroviário, território, comunidade.

MUSEUMS, TERRITORIES AND COMMUNITIES,
THE NATIONAL RAILWAY MUSEUM AT ENTRONCAMENTO

ABSTRACT
In the dynamics of new museology, tend to be adapted throughout the world since the imposition of ICOM, in
late 1940, the Museum is no longer just a commonplace of conservation and shows the accumulated treasures,
being now a place open for the production of culture, in accordance with the specificities and possibilities of
their collections.
Historical studies on the train-themed contributed to the evolution of this new branch of knowledge.
Should encourage the community to participate actively in the identification, study, interpretation, protection
and conservation of heritage by promoting the public policies of modern culture that can no longer separate
the cultural heritage of contemporary creation.
The National Railway Museum is a Museum of all rail and of the entire population involved in the
rail system and in the use of rail transport in our country and, therefore, must be put at the service of the
territories and their communities...
KEYWORDS: Museum, industrial heritage, National Railway Museum, territory, community.

O MUSEU INDUSTRIAL
Na dinâmica da nova museologia, tendencialmente adaptada em todo o mundo desde a instituição do ICOM
(Conselho Internacional de Museus), na década de 1940, o museu deixou de ser apenas um lugar-comum
de conservação e mostra dos tesouros acumulados, sendo agora um lugar aberto de produção de cultura, de
acordo com as especificidades e possibilidades das suas coleções.
Numa época em que os vestígios das primeiras fases da industrialização estão a desaparecer, torna-se
indispensável a salvaguarda da sua memória e algum do património mais significativo, seja ele móvel ou
imóvel, uma tarefa que compete aos museus.
Ao intervir no património industrial, os museus podem ajudar a delinear, ou mesmo serem
protagonistas, a nível de estratégias, de intervenção no meio as quais, passam pela reflexão sobre a relação
entre a desindustrialização e as políticas de constituição dos acervos. A seleção dos testemunhos materiais a
preservar é um aspecto da maior importância mas, também, o levantamento oral junto dos trabalhadores e da
interpretação dos processos fabris e dos circuitos de produção correspondentes aos espaços e equipamentos
industriais, desenvolvendo as suas potencialidades como recurso ao desenvolvimento sustentado e como
produtos da identidade cultural. A formação da Paisagem Industrial 1, passa pelas evidências técnicas: os
açudes, as levadas, os aquedutos, os canais, linhas, pontes e estações de caminho-de-ferro; mas passa, também,
pelas evidências industriais: a fábrica, enquanto monumento da civilização industrial, a revolução energética
como a hidráulica, a eólica, o vapor e a eléctrica e, ainda, pelas evidências sociais: a habitação operária, os
bairros sociais e as cidades fabris.
O património industrial reveste um valor social como parte do registo de vida dos homens e mulheres
comuns e, como tal, confere-lhes um importante sentimento identitário.
Na história da indústria, da engenharia, da construção, o património industrial apresenta um valor
científico e tecnológico, para além de poder também apresentar um valor estético, pela qualidade da sua
arquitetura, do seu design ou da sua concepção. O património industrial deve ser considerado como uma
parte integrante do património cultural em geral. Contudo, a sua proteção legal deve ter em consideração
a sua natureza específica. Ela deve ser capaz de proteger as fábricas e as suas máquinas, os seus elementos
subterrâneos e as suas estruturas no solo, os complexos e os conjuntos de edifícios, assim como as paisagens
industriais. As áreas de resíduos industriais, assim como as ruínas, devem ser protegidas, tanto pelo seu
potencial arqueológico como pelo seu valor ecológico.
A salvaguarda e valorização do património industrial em Portugal datam do início dos anos 80 do século
passado, uma a duas décadas depois do seu aparecimento na Inglaterra, na Bélgica, França, Holanda, Alemanha
e na América do Norte. “Desde esse momento, tanto a salvaguarda e valorização, como a génese dos museus
industriais andaram associados à consciencialização do significado das etapas e períodos da industrialização
em Portugal e dos objetos a eles inerentes, como à observação das transformações económicas, sociais e
culturais ocorridas após a “revolução dos cravos” (25 de Abril de 1974) … Fez entrar na esfera do património
outras comunidades, como os operários e os mineiros, os técnicos e os engenheiros industriais” 2.
Embora com algum atraso relativamente aos países mais desenvolvidos, também em Portugal se deu
a revolução industrial, a partir do século XIX, à custa da então moderna tecnologia do vapor. Em Portugal
1
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o nascimento, o desenvolvimento e o surgir da salvaguarda e valorização do património e da arqueologia
industrial foram o primado dos fundamentos culturais além de se tornarem as bases teóricas, de concepção e
de projeto do aparecimento dos museus industriais, em embrião desde 1984 3.
Com o passar dos anos, também o caminho-de-ferro, sentiu necessidade de preservar as suas memórias.
Começaram por ser as empresas de caminho-de-ferro a ter esse papel por essa Europa fora, nomeadamente
na Inglaterra, Holanda, França e Espanha só para dar alguns exemplos.
Apesar de ter sido na Inglaterra que nasceu o caminho-de-ferro, foi na Holanda e na França que abriram
os primeiros Museus Ferroviários sendo até, na Noruega, que existe o mais antigo Museu na Europa, desde
1896.
Nasceram fruto de entusiastas ferroviários que após anos e anos de colecionismo, viram as suas peças serem
integradas em organizações culturais as quais, deram origem aos museus dos vários países, independentemente
da sua dimensão, escala ou natureza. São museus que se reveem na sua história ferroviária e social, a qual pode
ser visitada e sentida por todas as gerações, já que esses museus permitem a interatividade, nomeadamente
para os jovens que podem assim conhecer um passado que só lhes é presente em fotos e filmes, além de sites
bem construídos e apelativos. A Carta de Riga 4 diz-nos, no seu Artigo 5: “Que o Património Ferroviário deve
refletir não apenas a sua importância como sistema de transporte, mas também quando apropriado, a sua
origem histórica e o seu impacto na comunidade”.
Um museu ferroviário está integrado num conceito amplo de museologia industrial. A produção de
uma locomotiva como de todo o material circulante é um resultado da produção industrial. Executa-se em
oficinas de indústria pesada. Depende do processo industrial de cada momento histórico da industrialização.
Assim, uma museologia ferroviária deve espelhar as origens industriais da construção dos caminhos-deferro enquanto infraestrutura territorial e transporte de material circulante destinado ao serviço público, às
mercadorias e ao trabalho mineiro, agrícola e industrial.
Em Julho de 1948, lançava-se a ideia da constituição de um “Museu dos Caminhos-de-Ferro de Portugal”,
tendo por base a publicação de uma reportagem acerca da comemoração do centenário dos caminhos-de-ferro
ingleses, atendendo à exposição em Darlington de diversos materiais ferroviários, com os quais se originou
o “Museu de Caminhos de Ferro” de York, um dos mais conceituados a nível mundial, solicitando-se aos
leitores que avançassem com ideias e indicassem peças ou documentos que pudessem ter interesse para o novo
Museu 5. Em Outubro de 1949, dava-se conta dos preparativos da comemoração do primeiro centenário dos
caminhos-de-ferro portugueses, a comemorar-se a 28 de Outubro de 1956, onde se dava conta que a Direção
Geral, sensibilizada com a notícia publicada em Julho de 1948, “... mandou proceder ao inventário de todas
as peças ou documentos de interesse ...” 6. Esta notícia foi divulgada por toda a rede ferroviária apelando-se
a todos os ferroviários e familiares para colaborarem nesta iniciativa. Uns anos depois, em 1968, o “Diário
do Ribatejo”, publicava a notícia de que a Escola de Maquinistas e Fogueiros, situada no Entroncamento, iria
encerrar passando todo o seu espólio para a Câmara Municipal, pretendendo-se instalar naquele local um
futuro museu ferroviário 7.
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MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO
O Projecto-Lei do Museu Nacional Ferroviário, votado em 20 de Julho de 1991, passaria a Lei nº 59/91, com
publicação em Diário da República, a 13 de Agosto onde, no seu Artigo 2º, se dizia que o local da sua sede era
no Entroncamento denominando-se “Museu Nacional Ferroviário Engenheiro Armando Ginestal Machado”.
Identificados os edifícios passíveis de serem integrados no Museu Nacional Ferroviário, antigas estruturas
do caminho-de-ferro, como a central eléctrica, a oficina de vapor e áreas envolventes, o armazém de víveres,
entre outras, decorria, ao mesmo tempo, um apelo do Presidente da Câmara Municipal a todos os munícipes,
para que procedessem à entrega de material ferroviário, documentação e testemunhos destinados a ser
integrados no futuro espólio do Museu.
A inauguração oficial do museu ocorreu a 21 de Junho de 1997 quando o Primeiro-ministro, António
Guterres, inaugurou a 1ª Exposição de Material Circulante, no Entroncamento.
Poupado pelas guerras europeias, o material existente no nosso país é muito e de qualidade, permitindo
ao MNF reunir uma valiosa coleção de material circulante para mostrar aos seus visitantes numa área útil de
exposição, com cerca de 46500 m2. Entretanto, diversas obras de intervenção arquitectónica e de construção
civil arrancaram em Novembro de 2010 no Museu Nacional Ferroviário, envolvendo dois edifícios: Armazém
de Víveres e duas naves da Oficina do Vapor. O projeto foi cofinanciado pelo QREN — Programa Operacional
do Centro, no âmbito das Parcerias para a Regeneração Urbana sendo também apoiado pelo Instituto Turismo
de Portugal, no âmbito do PIT — Programa de Intervenção do Turismo.
As origens do Entroncamento ligadas à atividade ferroviária e a parceria que existe entre a Câmara
Municipal do Entroncamento e a Fundação do Museu Nacional Ferroviário, garantem a oportunidade de
construção de um modelo a seguir, no panorama nacional, de estudo, de conservação e valorização do
património histórico, cultural e tecnológico de um território, aproveitando as sinergias articuladas pelas
iniciativas do Município, da administração central e as entidades privadas em redor de um tema presente
nas raízes históricas do Entroncamento e do País, assumindo uma visibilidade e funcionalidade estruturante
na malha urbana e que permite perspectivar para o futuro formas de abordagem com evidentes valências
pedagógicas, culturais e ambientais. Por tudo isto, “…o museu deve ser também capaz de traduzir em valor
acrescentado a sua existência no seio de uma comunidade fundada e desenvolvida em paralelo com os
caminhos-de-ferro” 8.
As obras de transformação de imóveis antigos e ou degradados em espaços museológicos tornaram-se, ao
longo dos tempos, um campo privilegiado para a materialização de sucessivas experiências sobre conservação
e restauro.
Ao converter as antigas oficinas em equipamento cultural e conseguindo participar na reconfiguração
da paisagem e do espaço urbano, o Museu Nacional Ferroviário vai recuperando as referências identitárias
importantes para a construção e a transmissão das memórias colectivas, entre a população e as comunidades
locais, associadas à cultura ferroviária e à sua história. Este ciclo de comunicação, destinado a públicos e
interlocutores muito variados, vai muito para além da comunidade local, já que o interesse pela temática da
museologia ferroviária transcende fronteiras não só locais, regionais e nacionais mas, também, internacionais.
Vai sendo cada vez maior o número de pessoas que, dotadas de maior sensibilidade ou mais esclarecidas, encara
a preservação e a valorização do património ferroviário como um processo de evolução cultural sustentável.
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De facto, as identidades e memórias coletivas são forjadas num processo contínuo e dinâmico onde o passado,
o presente e o futuro são indissociáveis entre si.
Pelo seu alcance mediático e pela sua dimensão simbólica, enquanto elementos preponderantes na
pontuação das paisagens urbanas, os museus converteram-se em eixos privilegiados do consumo cultural de
massas. Os vários edifícios do campus museológico, no Entroncamento, têm tudo para oferecer desde a sua
arquitetura à arte.
Um dos principais desafios que se coloca à equipa encarregue de constituir uma unidade museológica
a partir de uma edificação pré-existente é a adaptação desse edifício de tal forma que os pressupostos (os
funcionais e os estéticos) do novo museu não sejam comprometidos.
E se as edificações a intervencionar tiverem sido unidades industriais, maior o interesse, particularmente
se com a unidade museológica se pretender a apresentação de acervos industriais. Isto acontece devido às
funcionalidades dos diferentes espaços arquitectónicos: as que foram projetadas para a unidade industrial e as
que serão definidas para o museu.
A estratégia a seguir tem de assentar no pressuposto de que se deverá, tanto quanto possível, manter a
memória das funcionalidades dos vários espaços. Assim, o museu irá desenvolver as suas áreas procurando
atribuir aos espaços ocupados, funções museológicas semelhantes ou aproximadas daquelas que esses espaços
haviam já conhecido no tempo da produção industrial. São as implicações sociais, económicas, políticas, só
para citar algumas, da implantação e desenvolvimento de uma indústria que foi tão absorvente em termos de
mão-de-obra local, as quais são de perpetuar no Museu, não se limitando as exposições permanentes ou de
longa duração à mostra das máquinas e ferramentas mas, também, a par dos homens que nelas trabalharam
e que delas viveram.
Com a generalização das novas tecnologias e com o papel dos multimédia, oferece-se aos museus
uma perspectiva quase ilimitada de comunicação dos seus conteúdos, de difusão dos seus acervos e de
desenvolvimento da sua ação educativa. A concretização da educação patrimonial cabe, em primeiro lugar,
às instituições culturais e formativas destacando-se, neste domínio, as atribuições e funções dos museus e das
escolas. A legislação portuguesa, nomeadamente no que estabelece como bases da política e do regime de
proteção e valorização do património cultural, reconhece e incentiva o papel das estruturas associativas do
património. A educação patrimonial constitui, de facto, um importante instrumento estratégico de promoção
e vivência da cidadania. Num projeto de educação patrimonial, direitos e deveres são indissociáveis. O
património, é pois, indissociável da memória colectiva, a qual, em primeira análise, define o seu conteúdo
e é condicionante essencial dos critérios de identificação e de reconhecimento, ou de seleção e, em última
análise, de apropriação, pela comunidade a que pertence. Também por isso, não é de mais sublinhar o papel
das instituições, nomeadamente daquelas que tutelam os museus e a educação, a investigação e o património.
O MNF ajudará os portugueses a reconhecerem-se na história do caminho-de-ferro além de que,
socialmente, irá ajudar a perpetuar a memória dos naturais do Entroncamento nomeadamente, sobre a
educação, a vida, a alimentação, a família, a habitação, o trabalho e o transporte. Permitirá ainda à região
conhecer, entre outros aspectos, como este meio de transporte trouxe novas profissões e, ao país, “interessará
como a especificidade do trabalho na ferrovia contribuiu para modificar as práticas e as formas de trabalho” 9.
A análise do campo museológico vem demonstrar que o Museu se instalará num complexo ferroviário
9

Ver, MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO. PROGRAMA MUSEOLÓGICO PRELIMINAR, Comissão Instaladora do Museu Nacional
Ferroviário, Setembro de 2004, p. 10.

industrial, no ponto de vista museológico estabelecendo, assim, a ligação entre o contentor e os conteúdos, por
via das coleções que dispõe, sobretudo material circulante que vai ser exposto sobre linhas ferroviárias nas
oficinas industriais e na Rotunda de Locomotivas, arquitetonicamente recreada para o efeito. Entre o material
circulante, constam conjuntos específicos que podem ser mostrados como composições especiais e próprias:

–– a máquina a vapor D. Luís, construída em Inglaterra em 1862; o furgão nº 1, construído em 1888,
em França; o Salão D. Maria Pia, fabricado na Bélgica, oferta do rei de Itália a sua filha e o Salão
do Príncipe, que fazia parte do “Comboio Real”; o vagão Jota nº 1, fabricado nas Oficinas Gerais da
CP, em Lisboa, em 1875; as locomotivas a vapor, conhecidas por “ratinhas”, nºs 004 e 005, esta, de
caldeira vertical construídas na Bélgica em 1882 e 1901, respectivamente; a locomotiva a vapor 070,
construída em 1944, nas Oficinas Gerais da CP, em Lisboa; a locomotiva a vapor 2049, a mais antiga
existente em Portugal, construída em 1857, na Inglaterra e a locomotiva a vapor 550, de 1924.

Para além disso, o complexo industrial é, ainda, uma paisagem ferroviária, com todas as suas características,
dada a dimensão da área envolvida.
O conjunto de objetos de transporte e industriais que estão em depósito constituem o acervo, por
excelência, do património ferroviário com os quais se poderão estabelecer os conteúdos das exposições
permanentes e temporárias.

TERRITÓRIOS E COMUNIDADES
Os estudos históricos sobre a temática ferroviária contribuíram para a evolução deste novo ramo do saber. A
década de 1990 é, também, a época do envolvimento social dos utentes do caminho-de-ferro, impulsionados
por movimentos já existentes nos Anos 60, 70 e 80 do século XX. Sendo o património um conjunto de
recursos herdados do passado, estamos diante de um reflexo e uma expressão dos valores, crenças, saberes e
tradições 10. Há sempre uma ligação permanente entre as pessoas e os lugares. Uma comunidade cultural não
é uma comunidade fechada mas, sim, aberta.
Cada pessoa tem a responsabilidade de respeitar o seu próprio património e o dos outros,
salvaguardando o bem comum pois o valor social do património obriga ao aumento dos conhecimentos sobre
as suas potencialidades culturais, sociais e económicas e da sua utilização, onde as políticas económicas e
de desenvolvimento não poderão deixar de considerar os interesses inerentes ao valor património. Devese incentivar a comunidade a participar ativamente na identificação, estudo, interpretação, proteção e
conservação do património fomentando as políticas públicas da cultura moderna que não podem continuar
a separar o património cultural da criação contemporânea. O património ferroviário associou contentores
(edifícios de arquitetura ferroviária e industrial) e conteúdos (os bens culturais ferroviários móveis) tendo sido
percepcionada todo uma sequência de valores que resultaram na conservação e restauro das composições e
10 MARTINS, Guilherme d’Oliveira, “Património como valor humano”, 100 Anos de Património: Memórias e Identidade. Portugal 1910-2010,
Coord. Científica, Jorge Custódio, Lisboa: IGESPAR, I.P., 2010, pp. 337-340.

veículos históricos. “Todas as colectividades territoriais devem identificar, inventariar e proteger os vestígios
industriais que pretendem preservar para as gerações futuras” 11.
É normal que quando se fala de património ferroviário o associemos logo às locomotivas a vapor. Esse é
o nosso imaginário, a uns porque viveram essa época, a outros porque só ouviram falar ou só as tenham visto
em imagens. Mas a preservação ferroviária não se pode restringir à salvaguarda de material circulante da era
do vapor (principalmente locomotivas, carruagens e vagões), nem tão-somente à conservação e salvaguarda
de material circulante. Há que preservar os instrumentos de trabalho e o património edificado, este espalhado
por toda a rede ferroviária, bem característico de certas épocas e, ou de determinadas funções ligadas à
circulação dos comboios e que dada a sua importância é urgente conservar, se queremos manter a nossa
memória ferroviária colectiva. São os depósitos de água, as rotundas, as tomas de água, os edifícios e seus
belos painéis de azulejos, tanto património a degradar-se no dia-a-dia, que urge inventariar para conservar e
restaurar.
A divisão da antiga CP em várias empresas ferroviárias passou a ser uma vantagem para o Museu
Nacional Ferroviário, dado que, a instituição museológica será o cimento cultural de ligação de toda a família
ferroviária, família dispersa que terá no museu um elemento de referência da sua história, do património comum
e da epopeia portuguesa dos caminhos-de-ferro. O museu precisa de se ligar à cidade, aos entroncamentenses,
aos seus jovens e aos menos jovens. Criar empatia com os jovens através das escolas e convidar ferroviários
quer no ativo, quer reformados, para que com as suas histórias ligadas à profissão, protagonizadas por eles
próprios ou de que tenham sido testemunhas, possam transmitir conhecimentos, ciência e valores aos mais
jovens que vão perdendo a sua identidade em relação ao elo fundador da cidade.
O Museu Nacional Ferroviário é um museu de todos os ferroviários e de toda a população envolvidos no
sistema ferroviário e na utilização do transporte ferroviário no nosso país e, por isso mesmo, tem de ser posto
ao serviço dos territórios e das suas comunidades de pertença, uma pertença que é de todos nós…
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O Forte de São Miguel Arcanjo — Nazaré
ROGÉRIO MECA, Liga dos Amigos da Nazaré (Portugal)
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THE FORT OF SÃO MIGUEL ARCANJO IN NAZARÉ, PORTUGAL
KEYWORDS : Heritage, Nazaré, fort, light house, museum.

— A HISTÓRIA DA ANTIGA VILA DA PEDERNEIRA E DO SEU PORTO
A partir da Idade Média, a faixa litoral de Portugal alterou-se geograficamente e a Lagoa da Pederneira atraiu
navegadores e povoadores.
A póvoa marítima de Paredes praticamente desapareceu, fixando-se na Pederneira que, como altruísta e
boa anfitriã, a acolheu afavelmente.
Chegou por mar e instalou-se na “sub-vila”, zona sobranceira ao mar na agora designada Nazaré,
existindo ainda hoje uma rua com esse topónimo.
Vítimas de novos assoreamentos, instalou-se definitivamente junto ao velho orago na Pederneira,
originando a invocação divina de Nossa Senhora das Areias.
Os monges cistercienses de Alcobaça, ajudados pela população local, fecharam completamente a lagoa.
O povoamento do Sítio iniciou-se no séc. XVII, influenciado pelo Santuário de Nossa Senhora da Nazaré,
pelos numerosos peregrinos e devido à decadência da Pederneira.

— A CONSTRUÇÃO DO FORTE E A DEFESA DO PORTO E DA COSTA ATLÂNTICA
Para defesa da costa, atendendo à passagem de navios piratas, D. Sebastião, aconselhado pelo Engenheiro
Francisco de Holanda, mandou construir o Forte de São Miguel Arcanjo, denominado Porto da Pederneira.
Em 1593, o Engenheiro Frei João Vicensio Casal submeteu à apreciação do Capitão Geral do Reino
de Portugal, o Conde de Portalegre, a planta do sítio da Pederneira e do Forte, mas o perigo dos pescadores
aumentou, pois a fama dos seus calafates atraía os navegadores menos escrupulosos.
Filipe I de Portugal, preocupado com a defesa do litoral para protecção dos navios vindos do Oriente e
do Brasil, guarneceu os pólos fortificados da costa, protegendo a população que só na Pederneira e no Sítio
tinham relativa defesa, pois a parte junto ao mar — agora designada Nazaré — possuía escassos locais para
armazenagem de redes.

Facto preponderante foi a comunicação do Capitão Manuel Gomes Pereira, natural da Pederneira, a D.
João IV, de uma grande perseguição dos inimigos nesta costa, correndo perigo as populações, informando-o
quais as madeiras necessárias para a construção e manutenção das naus e armadas que estavam a seu cargo
no Porto da Pederneira.
Só em 1641 foi terminada a obra do “Forte de São Miguel da Pederneira”, como então era designado.

— AS INVASÕES FRANCESAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Em Novembro de 1807, o exército francês, sob o comando do General Junot, invadiu Portugal.
Para substituição da guarnição do Forte de São Miguel Arcanjo, chegou ao Sítio da Nazaré um
destacamento, chefiado por um oficial português, com cerca de cinquenta homens. Existiam sete peças de
artilharia em bronze, de grosso calibre prontas para fazer fogo e alguns soldados com ordem de seguir para
Cascais auxiliando na defesa de Lisboa.
Com o Forte de São Miguel Arcanjo à deriva e ocupado por soldados franceses, a população da Pederneira
ficou à mercê de ocupações, roubos e perseguições, como aconteceu com o saque ao Santuário de Nossa
Senhora da Nazaré.
Ajudados pelos académicos de Coimbra e de outras localidades, com pólvora, chuços, espingardas,
foices, os indignados sublevaram-se, mataram dois soldados franceses e tornaram os restantes prisioneiros.
Como represália, as forças do General Thomieres, com cerca de três mil homens, devastaram as populações,
incendiando casas e embarcações.

— A INSTALAÇÃO DO FAROL NO FORTE DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Em 1903, efectuaram-se obras de consolidação e restauro e avisaram-se os navegantes da instalação de uma
luz, tendo somente o farol começado a funcionar em 1907.

— AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO FORTE DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Entre 1938 e 1941 e 1980 e 2000, supervisionadas por entidades nacionais, executaram-se novas obras de
consolidação e restauro.
Em 2009, com a articulação das entidades nacionais, da Câmara Municipal da Nazaré e da Liga dos
Amigos da Nazaré, realizaram-se obras de consolidação dos alicerces e restauro, reabilitação e requalificação
do espaço envolvente.

— A PROPOSTA DA LIGA DOS AMIGOS DA NAZARÉ DE REUTILIZAÇÃO DO FORTE DE
SÃO MIGUEL ARCANJO COMO ESPAÇO MUSEOLÓGICO
A Liga dos Amigos da Nazaré, associação criada em 15 de Maio de 1956, com o objectivo de defesa do
património do Concelho da Nazaré, dá especial atenção ao monumento emblemático que é o Forte de São
Miguel Arcanjo.
Tendo como exemplo os países desenvolvidos da Europa, pretende esta associação honrar a História
Nazarena, divulgando-a, num espaço museológico no Forte de São Miguel Arcanjo revivendo significativos
tempos históricos.

Nazaré, São Miguel Guilhim. 29 Fevreiro 2004. Autor: Tinta Azul

O trabalho apresentado é fruto de análise realizada a diferente documentação ao longo de muitos anos, com
especial relevo para o texto e imagens do livro “O Forte de S. Miguel Arcanjo Monumento Histórico-Militar
do séc. XVII” da autoria do Dr. João L. Saavedra Machado, recentemente falecido, que foi fundador e 1º
Director do Museu “Dr. Joaquim Manso”, na Nazaré.

ROGÉRIO MECA, nascido em 24 de Janeiro de 1947 em Lisboa, é orgulhosamente descendente de diversas gerações de
nazarenos. Desde sempre amante de História, licenciou-se nessa área pela Universidade Aberta. Sócio da Liga dos Amigos
da Nazaré há nove anos, é Presidente da Direcção desta associação, pelo terceiro mandato consecutivo, desde 2 de Junho
de 2007.
Nas Direcções que tem presidido, contacta activamente com o Ministério da Defesa Nacional, Secretaria de Estado da
Cultura e Câmara Municipal da Nazaré, tendo em vista a concretização da instalação dum espaço museológico no Forte
de São Miguel Arcanjo, monumento simbólico da Nazaré. Simultaneamente providenciou diversos colóquios e exposições,
destacando-se a comemorativa do Bicentenário das Invasões Francesas, que, além do Museu “Dr. Joaquim Manso”, da
Nazaré e de outras entidades locais, teve a colaboração do Museu Militar e do Museu do Traje, de Lisboa e do Museu
“Dr. Leonel Trindade”, de Torres Vedras. A exposição teve como objectivo relembrar as manifestações patrióticas do Povo
Nazareno no Forte de São Miguel Arcanjo.
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RESUMO
Os valores culturais são um dos principais fatores de identificação, memória coletiva e coesão de um
determinado território, num mundo cada vez mais globalizante.
O inventário de bens culturais e o desenvolvimento de mecanismos para a sua proteção e valorização,
é uma tarefa essencial para a qual todos devemos contribuir, mas, onde os organismos do Estado com
responsabilidades específicas na matéria, devem ter um papel preponderante, nomeadamente, definindo
orientações e estratégias de atuação.
Desde inícios dos anos 70 o Estado Português começou a desenvolver esforços para criar instrumentos
legais para a gestão e ordenamento do território, de uma forma integrada, sendo que alguns diplomas legais
têm vindo a reconhecer a conservação e valorização do património cultural, e dos vestígios arqueológicos,
como um dos objetivos a atingir.
Os organismos da administração central responsáveis pelo património cultural português têm vindo a
participar nas comissões que elaboram e procedem à revisão dos instrumentos de gestão territorial.
Neste artigo analisaremos a forma como os Planos Diretores Municipais de 1.ª geração abordaram
a questão da salvaguarda do património arqueológico e apresentaremos uma proposta metodológica para
tornar mais eficaz a salvaguarda do património arqueológico ao nível dos Planos Diretores Municipais que se
encontram em revisão.
PALAVRAS-CHAVE: Património arqueológico, metodologia, salvaguarda, ordenamento do território
municipal, inventário.

THE PROTECTION OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN MAJOR PLANNING SCHEME: THE
EXAMPLE OF TOWN PLANNING SCHEME

ABSTRACT
Cultural heritage it´s a main source of identity, collective memory, and cohesion of a country in a globalizing world.
An inventory of cultural and archaeological heritage and the development of policies for their protection
and enhancement, it’s main task that everyone should participate, but where central authorities of areas
intended have special responsibilities, defining norms and strategies of action.
Since early 70’s, the Portuguese authorities have been developing legal mechanisms to manage country
planning schemes, and some of those laws have been recognizing the conservation and valorization of cultural
heritage, and archaeological sites, as an aim to reach.
The central authorities with specials responsibilities in cultural heritage have been participated in
commissions that elaborate and revise the country planning schemes, aiming to implement rules for the
protection of archaeological sites and areas.
In this paper we will analyze how the first country planning schemes deal with the protection of
archaeological heritage, and we will present a methodological approach to try to improve the protection of the
archaeological heritage in the town planning scheme.
KEYWORDS: Archaeological heritage, methodology, protection, town planning scheme, inventory.

1. INTRODUÇÃO
A preservação do património arqueológico constitui uma matéria à qual só recentemente foi reconhecida
especificidade na legislação nacional.
A partir de 1974, a salvaguarda do património cultural conhece uma evolução significativa com a
publicação de instrumentos legais, cuja aplicação foi conferida a organismos da administração central, criados
para o efeito. Funcionando em paralelo com instituições quase centenárias, como a Direcção Geral dos
Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), é aos novos serviços que vão ser atribuídas as competências
específicas em matéria de salvaguarda do património arqueológico.
Neste contexto, precedendo a publicação da primeira lei de bases, surge em 1980 o Instituto Português
do Património Cultural (IPPC), criado pelo Decreto Regulamentar n.º 34/80, de 2 de agosto. Entre as suas
obrigações, destacam-se a promoção da «(…) pesquisa, cadastro, inventariação, classificação, recuperação,
conservação, protecção e salvaguarda dos bens móveis e imóveis que pelo seu valor histórico, artístico,
arqueológico, bibliográfico e documental, etnográfico ou paisagístico constituam elementos do património
cultural do País.» (alínea a) do Artigo 2.º, bem como a definição de «(…) directrizes para a defesa, conservação
e enriquecimento do património estético, histórico, arqueológico e paisagístico do País.» (alínea c) do Artigo
2.º). A orgânica do novo instituto integrava, pela primeira vez no quadro da administração central, um serviço,
designado «Departamento de Arqueologia», cujas competências, definidas no Artigo 30.º, se centravam
exclusivamente na preservação e valorização do património arqueológico.

Cinco anos depois, em 1985, é publicada a Lei de Bases do Património Cultural (Lei n.º 13/85, de 16 de
julho), cujo articulado veio enquadrar as competências do IPPC. Neste diploma, o património arqueológico
é objeto de um conjunto de artigos específicos (Artigos 36.º a 42.º) que definem conceitos e determinam
as formas de proteção, reconhecendo os bens arqueológicos, móveis e imóveis, como património nacional.
Simultaneamente distinguem a investigação científica das intervenções de carácter preventivo, instituindo
regras para o estudo dos sítios arqueológicos e estabelecendo a obrigatoriedade da implementação de medidas
de salvaguarda, no âmbito de operações urbanísticas.
Os princípios definidos pelo diploma de 1985 são efectivamente incorporados na legislação relativa
ao ordenamento do território, primeiro em 1998, com a publicação da Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, que
estabelece as Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo e, posteriormente, com o DecretoLei n.º 380/99, de 22 de setembro que institui o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT).
É ainda obrigatório referir neste processo evolutivo, o facto da presença crescente do património
arqueológico nas políticas de gestão do ambiente e do ordenamento do território ter sido potenciada pela
revelação, no ano de 1994, da existência de um conjunto inédito de gravuras rupestres, do Paleolítico Superior,
disseminadas por uma extensa área abrangendo os concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Pinhel, Figueira de
Castelo Rodrigo e Meda. A sua identificação, operada no decurso dos trabalhos de prospeção de terreno do
Estudo de Impacte Ambiental da construção de uma barragem hidroeléctrica, culminou em 1995, no meio
de uma acesa polémica e intenso envolvimento da opinião pública, na suspensão do projeto e na criação de
uma reserva arqueológica denominada «Parque Arqueológico do Vale do Côa» (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 42/96, de 22 de março). Dotado de instrumentos legais para o estudo, preservação, conservação
e valorização dos vestígios, importa salientar, no âmbito da temática do presente artigo, a suspensão por dois
anos dos planos diretores dos municípios envolvidos, visando o estabelecimento de medidas preventivas que
acautelassem a salvaguarda do conjunto rupestre (entretanto, classificado como Monumento Nacional pelo
Decreto n.º 6/2013, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 86, de 6 de maio de 2013 e inscrito na lista
de Património Mundial da UNESCO), bem como o respetivo enquadramento paisagístico, enquanto decorria
a elaboração do plano geral de intervenção para a área em causa (Decreto Lei n.º 50/99, de 16 de fevereiro).
Mas o desenvolvimento das políticas de ordenamento territorial e de reabilitação urbana impôs a necessidade
de revisão da lei de 1985, adequando os objetivos e princípios da gestão do património cultural aos novos
instrumentos legais. Tornou-se ainda indispensável incorporar na legislação nacional, as recomendações europeias.
É neste contexto que é publicada a Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro que estabelece as bases da política
e do regime de protecção e valorização do património cultural. A salvaguarda do património arqueológico,
consignada nos Artigos 74.º a 79.º. remete para alguns dos princípios estabelecidos anteriormente, como
sejam as intervenções de carácter preventivo e o inventário nacional, desenvolvidos neste articulado de forma
mais detalhada; é introduzida a figura de «parque arqueológico», definindo as linhas orientadoras para a sua
criação e gestão, e instituída a obrigatoriedade de obtenção de informação sobre os vestígios arqueológicos
sempre que se verifique a necessidade de afetação, determinando que «Aos bens arqueológicos será desde logo
aplicável, nos termos da lei, o princípio da conservação pelo registo científico.» (número 1 do Artigo 75.º).
Presentemente incumbe à Direção Geral do Património Cultural (DGPC), criada pelo Decreto-Lei n.º
115/2012, de 25 de maio, a aplicação em conjunto com as Direções Regionais de Cultura (DRC), da legislação
relativa à salvaguarda do património cultural.

2. PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS DE 1ª GERAÇÃO: ENQUADRAMENTO LEGAL
2.1 Decreto-Lei n.º 208/82 de 26 de maio e Decreto-Lei n.º 69/90 de 2 de março.
A nova figura do Plano Diretor Municipal (PDM) foi introduzida pela Lei n.º 79/77 de 25 de outubro, porém,
somente em 1982 surge o Decreto-Lei n.º 208/82 de 26 de maio, o qual veio a ser revogado pelo Artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 69/90 de 2 de março.
No Decreto-Lei n.º 208/82 de 26 de maio, o PDM é definido como «(…) um instrumento de planeamento
de ocupação, uso e transformação do território do município pelas diferentes componentes sectoriais da
actividade nele desenvolvida e um instrumento de programação das realizações e investimentos municipais
que, respeitando as normas urbanísticas existentes, constituirá um meio de coordenação dos programas
municipais com os projectos de incidência local dos departamentos da administração central e regional,
articulando-se com os planos ou estudos de carácter nacional e regional.»
Uma importante inovação deste diploma é a possibilidade de elaboração de um plano diretor intermunicipal,
permitindo a associação de dois ou mais municípios.
Foi também definido um prazo de vigência «(…) para um horizonte temporal de longo prazo (…) não
podendo este, contudo, ser inferior a 5 nem superior a 12 anos.». Todavia, da análise infra apresentada sobre
os concelhos que constituem a sub-região de nível II (NUTS II) Região de Lisboa e Vale do Tejo, verifica-se
um claro incumprimento deste prazo.
Na definição dos objetivos dos PDM’s está contemplado o Património Cultural, ainda que agrupado
com outras áreas. Assim, lê-se na alínea d) do número 2 do Artigo 3.º, o seguinte: «Garantir a conveniente
utilização dos recursos naturais, do ambiente e do património cultural.».
O Artigo 9.º refere que «Através da regulamentação da prática urbanística, o plano director municipal
disporá genericamente sobre (…) protecção (…) do património cultural (…)».
De acordo com o número 4 do Artigo 12.º do mesmo Decreto-Lei as Comissões de Acompanhamento
eram definidas, «(…) por despacho conjunto dos membros do Governo, que superintendam nos serviços
representados nas mesmas (…).», estabelecendo-se ainda na alínea c) do número 8 do Artigo 12.º, que o
relatório final da Comissão de Acompanhamento deverá tratar, entre outros aspetos, da «Salvaguarda de
recursos naturais ou de elementos do património cultural cuja protecção esteja a cargo do Estado ou das
regiões administrativas».
Entretanto, com a publicação do Decreto-Lei nº. 69/90 de 2 de março é dado um novo avanço ao
nível da proteção do património cultural, mas, apenas, no que se refere ao património edificado. Assim,
define-se na alínea c) do número 1 do Artigo 5.º como um dos princípios e objetivos gerais na elaboração,
aprovação e execução dos planos «A compatibilização da protecção e valorização das áreas agrícolas e
florestais e do património natural e edificado, com a previsão de zonas destinadas a habitação, industria
e serviços».
Por outro lado, no Artigo 10.º onde se definem os elementos fundamentais dos planos, é integrado no
número 6 «A planta actualizada de condicionantes assinala as servidões administrativas e restrições de
utilidade pública, incluindo (…) as áreas de protecção a imóveis classificados (…)».
Quanto à revisão dos PDM o número 3 do Artigo 19.º estabelece que «(…) devem ser revistos antes de
decorrido o prazo de 10 anos a contar da sua entrada em vigor ou da sua última revisão.».

2.2 Lei n.º 13/85 de 6 de julho
Nesta primeira lei de bases referia-se que o Património Cultural Português era «(…) constituído por todos
os bens materiais e imateriais que, pelo seu reconhecido valor próprio, devam ser considerados como de
interesse relevante para a permanência e identidade da cultura portuguesa através do tempo.” (Artigo 1.º),
sendo um dever de todos os cidadãos preservar, defender e valorizar o património cultural, constituindo,
«(…) obrigação do Estado e demais entidades públicas promover a salvaguarda e valorização do património
cultural do povo português» (Artigo 2.º).
Para o efeito, um dos mecanismos previstos para a salvaguarda do património cultural, passava, segundo
o número 8 do Artigo 21.º, por «Todos os planos de ordenamento territorial, nomeadamente os de urbanização,
deverão considerar e tratar de maneira especial o património cultural existente na sua área, quer se trate de
imóveis classificados quer de imóveis em vias de classificação, propondo medidas de valorização em todos
os caso.».
Relativamente ao património arqueológico, quer fosse constituído por bens móveis ou imóveis, o mesmo
era considerado património nacional (Artigo 36.º), em relação ao qual o número 1 do Artigo 44.º referia
que «A protecção, conservação, valorização e revitalização do património cultural deverão ser consideradas
obrigatórias no ordenamento do território e na Planificação a nível nacional, regional e local.».
Verifica-se, portanto, que houve o cuidado de legislar no sentido dos instrumentos de gestão territorial
darem especial atenção ao Património Cultural, no âmbito das políticas de ordenamento do território, dandose particular destaque aos elementos que se encontravam classificados ou em vias de classificação, até porque
nos termos do número 1 do Artigo 22.º os mesmos se assumiam como servidões administrativas.

1.3 Análise dos Planos Diretores Municipais de 1ª geração
Procedeu-se à análise da forma como as primeiras publicações dos PDM’s abrangidos pela NUT II — Lisboa
e Vale do Tejo, trataram ao nível do Regulamento, Planta de Condicionantes e Planta de Ordenamento, as
questões relativas à salvaguarda do património cultural, e, em particular o património arqueológico.
Embora a NUT II seja constituída por 52 municípios, para efeitos da presente amostragem apenas
foram considerados 50 PDM’s (já que não foi possível aceder on line à primeira publicação do PDM de Vila
Franca de Xira e da Moita). A informação foi obtida através da consulta do Sistema Nacional de Informação
Territorial da Direção-Geral do Território, em www.dgotdu.pt durante o mês de setembro do corrente.
As primeiras publicações dos PDM’s da NUT II ocorreram entre 1993 e 2002, verificando-se uma
concentração maioritária nos anos de 1994, 1995 e 1997. Curiosamente cinco foram publicados já no início
século XXI, nomeadamente, Golegã, Coruche, Salvaterra de Magos, Caldas da Rainha e Ourém, estes dois
últimos 20 anos após a publicação do Decreto-Lei n.º 208/82 de 26 de maio.

ANO DE PUBLICAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS DE 1ª GERAÇÃO

Classe de Espaço Cultural

No que diz respeito à Classe de Espaço Cultural e ainda que se verifique um considerável número com esta
definição ao nível do Regulamento, não deixa de ser curioso verificar que alguns dos últimos planos publicados
não apresentam esta categoria, respetivamente, Salvaterra de Magos, Caldas da Rainha e Ourém.
Verifica-se ainda que nem todos os planos respeitam esta classe, em alguns casos agrupam-se temáticas
distintas, definindo-se, por exemplo, a Classe de Espaço Cultural e Natural, em, Alpiarça, Loures e Alcanena.
Neste último, o Artigo 41.º apresenta o seguinte articulado: «Os espaços culturais e naturais integram áreas
«naturais ou humanizadas» de elevado valor ecológico, paisagístico, histórico ou patrimonial, nos quais se
privilegia a salvaguarda das suas características essenciais.»
Também o PDM de Almeirim, publicado em 1993, portanto um dos primeiros desta primeira geração,
se destaca pela diferença de conceitos, definindo no seu Artigo 7.º — Áreas de protecção e de enquadramento
— «(…) todas as faixas e zonas de interesse biológico, paisagístico, cultural e ecológico, às quais é dado o
atributo máximo de condicionamento, de forma a garantir a sua permanência e a evolução dos processos
a elas ligados.», nomeadamente, «Áreas de protecção a estações arqueológicas ou arqueossítios;» «áreas de
protecção a valores do património cultural edificado.»

No PDM de Lisboa, publicado em 1994, apesar de não haver a classe Espaço Cultural (já que todo o
perímetro do plano foi considerado classe de Espaço Urbano), o património senso lato, foi tratado com alguma
especificidade. O articulado referia-se ao «Inventário Municipal de Património», aos «Imóveis e Conjuntos
Edificados Integrados no Inventário Municipal do Património» e às «Áreas de Potencial Valor Arqueológico».
Estas últimas, eram classificadas em 2 níveis, sendo definidas para cada uma delas as condicionantes a observar
aquando da realização de obras, tendo em vista a salvaguarda e valorização do património arqueológico e das
áreas de interesse arqueológico, tipificando-se os trabalhos arqueológicos que deveriam ser efetuados.

Referência às servidões administrativas culturais

Constata-se que a maioria dos PDM’s faz referência às servidões administrativas culturais, apresentando,
inclusivamente, a listagem dos imóveis classificados ou em vias de classificação, dando resposta ao número
8 do Artigo 21.º e ao número 1 do Artigo 22.º da Lei n.º 13/85 de 6 de julho. Em alguns casos, ainda
que pontuais, também se aproveitava o Regulamento para listar os imóveis que o município pretendia vir a
classificar.

Listagem do Património Arqueológico

Este gráfico indica-nos que mais de metade dos PDM’s em análise não apresenta ao nível do Regulamento a
listagem do património arqueológico concelhio. Ora, não deixa de ser interessante comparar os resultados
deste gráfico com o anterior, onde se verifica exatamente o contrário, refletindo a relevância que foi dada
às servidões administrativas culturais emanadas da própria Lei n.º 13/85 de 6 de julho. O reflexo desta

legislação nos Regulamentos e também a não integração da Tutela do Património Cultural, ou, de arqueólogos
desta entidade, nas Comissões de Acompanhamento teve como consequência que o património arqueológico
não classificado, parte integrante do Património Cultural, não fosse muitas vezes integrado nas listagens
apresentadas.
Deve ainda salientar-se que da análise efetuada, constata-se que nos casos em que é apresentada a
listagem do património arqueológico, esta efetivamente não reflete a realidade arqueológica dos municípios,
sendo muito reduzido o número de sítios arqueológicos listados, os quais correspondem em alguns casos
a sítios classificados, ou, a sítios alvo de trabalhos arqueológicos, por vezes patrocinados pelas próprias
autarquias. Não era efetuado um trabalho de caracterização do património arqueológico concelhio baseado
num levantamento bibliográfico e de campo sistemático.
Todavia, há uma excepção que deve ser realçada, trata-se do caso do PDM de Almeirim, um dos primeiros
a ser publicado (1993), onde foram integrados os sítios da Carta Arqueológica do Concelho de Almeirim, fruto
de um trabalho de prospeção arqueológica do concelho, e que é parte integrante deste PDM, sobressaindo
pela positiva no território analisado.

Artigo de Salvaguarda do Património Arqueológico no Regulamento

Não deixa de ser curioso e até surpreendente comparar este gráfico com o anterior, tendo em conta que
se verifica que a maioria dos PDM’s integram no seu Regulamento artigos de salvaguarda do património
arqueológico. Aliás, se tivesse sido dado cumprimento ao diposto no articulado o património arqueológico
teria sido muito mais salvaguardo e valorizado pelos municipios no âmbito desta primeira geração de PDM’s.
Desta forma, não podemos deixar de citar alguns regulamentos tendo em conta o seu carácter inovador para
a época, nomeadamente, o de Almeirim:
«7.3 — Zonas de protecção a estações arqueológicas ou arqueossítios:
7.3.1 — Os locais sítios, edifícios, ruínas ou estações de valor arqueológico estão demarcados
sinteticamente na PO, que, por sua vez, se baseia na carta arqueológica do concelho de Almeirim.
7.3.2 — É considerada uma zona non aedificandi em todos os locais, sítios edifícios e estações de valor
arqueológico registados no PO, conforme definido na planta arqueológica.
7.3.3 — A reserva arqueológica será obtida a partir da área real da estação, mais o perímetro de 50 m,

desde os limites externos da área referida, perímetro que constituirá a zona especial de protecção.
7.3.4 — As acções a desencadear pela CMA, no âmbito da protecção arqueológica, basear-se-ão numa
postura municipal referente ao património arqueológico onde se indicam as reservas municipais.
7.3.5 — Os sítios inventariados na carta arqueológica nacional não podem ser objeto de qualquer tipo
de obras, sem que previamente seja consultado o Departamento de Arqueologia do Instituto Português
do Património Cultural (IPPC).
(…)
7.3.7 — A CMA fiscalizará as obras de demolição e ou construção que se realizem no espaço
correspondente à área de reserva dos subsolo do antigo Real Paço de Almeirim, de modo a salvaguardar
as estruturas e o património móvel do demolido palácio (v. carta arqueológica de Almeirim e plano de
salvaguarda do Centro Histórico de Almeirim — versão revista PDM).
7.3.8 — A CMA, de acordo com a Convenção Europeia de Protecção ao Património Arqueológico e a
legislação portuguesa, não permitirá escavações clandestinas e esclarecerá a população da natureza da
propriedade dos achados do subsolo pertencentes à comunidade.».
Também o PDM da Chamusca (1995) tem um redação muito semelhante ao de Almeirim, repetindo o articulado
constante do 7.3.2; 7.3.3; 7.3.4; 7.3.5, e, 7.3.8. Porém, não apresenta listagem do património arqueológico,
nem implanta os sítios arqueológicos na planta de ordenamento.
Ainda que menos completo do que os anteriores e misturando o património arqueológico com o
património natural, temos no PDM de Alcanena (1994) o Artigo 49.º — Achados arqueológicos e naturais,
com a seguinte redação:
«a) Quando da realização de obras ou movimentos de terras se verificar a descoberta de vestigios
arqueológicos ou formações naturais, como grutas e algares, as obras deverão ser suspensas e notoficadas
a Câmara Municipal de Alcanena e o Instituto Portugês do Património Arquitetónico e Arqueológico
(IPPAR), no mais curto prazo de tempo, por forma a permitir a execução de escavações e prospecção
de emergência. Poderá a Câmara Municipal de Alcanena suspender a licença de obras se tal não for
cumprido.
b) Nos locais onde se já tenha verificado o aparecimento de vestígios arqueológico ou naturais, poderá o
municipio determinar que a 1ª fase das obras seja obrigatoriamente acompanhado por técnico indicado
para o efeito.».
Já publicado em 2000 o PDM da Golegã, contempla na sua Secção V o Património Arqueológico, respetivamente,
no Artigo 29. º — Condicionamentos:
«1 — Quem tiver encontrado ou encontrar, em terreno público ou particular, quaisquer testemunhos
arqueológicos fica obrigado a dar imediato conhecimento à Câmara Municipal da Golegã, que por sua
vez informará de imediato a entidade competente a fim de serem tomadas as providências convenientes.
2 — Em áreas onde se presume a existência de bens arqueológicos é obrigatória a execução de trabalhos
prévios de prospecção, como condição do licenciamento de obras que envolvam a transformação da
topografia ou da paisagem.

3 — No caso de obras ou trabalhos em curso, quando forem encontrados testemunhos arqueológicos,
aqueles devem de imediato ser suspensos até determinação em contrário pela Câmara Municipal da
Golegã, sem prejuízo de autorização da entidade competente.
(…).».

Identificação do Património Classificado na Planta de Condicionantes

Apenas o PDM de Alcochete (1995) e do Barreiro (1994), não identificam o património classificado na Planta
de Condicionantes. À época o primeiro não tinha nenhum imóvel classificado, enquanto o segundo tinha
apenas um imóvel classificado como Monumento Nacional. Este gráfico parece pois, refletir o conteúdo da Lei
do Património Cultural então em vigor, a qual dava grande relevância ao património classificado, bem como
do Decreto-Lei nº. 69/90 de 2 de março, onde o número 6 do Artigo 10.º define como sendo um dos elementos
fundamentais do plano, a planta atualizada de condicionantes assinalando as servidões administrativas e
restrições de utilidade pública, nomeadamente as áreas de proteção a imóveis classificados.

Identificação do Património Arqueológico na Planta de Ordenamento

Contrariamente ao gráfico anterior, constata-se que o património arqueológico não é identificado na Planta
de Ordenamento na maioria dos PDM’s , reflectindo a pouca expressão que os mesmos tinham na legislação

em vigor, que não vinculava a obrigatoriedade dos mesmos serem sinalizados, tal como o que acontecia com
as servidões administrativas culturais. Aliás, dos 28 PDM’s que não identificam o património arqueológico na
Planta de Ordenamento, é de referir, que 5 contemplam apenas o património arqueológico classificado, caso
de Peniche, Cadaval, Mafra, Torres Vedras e Setúbal.
Saliente-se que apesar de alguns municípios não sinalizarem o património arqueológico na Planta de
Ordenamento, possuem no Regulamento articulado para a sua salvaguarda. São exemplos, Caldas da Rainha,
Alenquer, Amadora, Azambuja, Sintra, Alcanena, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Entroncamento,
Golegã, Ourém, Santarém, Sardoal, Palmela e Sesimbra, num total de 17 municipios.

Carta de Património Arqueológico

O reduzido número de PDM’s com Cartas de Património Arqueológico, caso de Mafra, Almeirim e Cartaxo,
reflecte o pouco investimento que era feito pelos municípios na caracterização do património arqueológico no
âmbito do Estudos de Caracterização, os quais na sua maioria não contemplavam esta análise temática.
Aliás, com a criação do IPA grosso modo a partir de 1998, nas então designadas Comissões Mistas de
Acompanhamento foi efetuado um enorme esforço para que o património arqueológico passasse a integrar
os Estudos de Caracterização de Diagnóstico, onde fossem contemplados para além de trabalhos de pesquisa
bibliográfica e das bases de dados patrimoniais, trabalhos de prospeção arqueológica, contribuindo para
a salvaguarda do património arqueológico e simultaneamente para a actualização da Carta Arqueológica
Nacional.

3. PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS DE 2ª GERAÇÃO: ENQUADRAMENTO LEGAL
Somente a partir dos finais dos anos noventa, do século passado, é que a política de ordenamento do território
passou a dispor de um instrumento legal integrador, com a publicação da Lei n.º da 48/98, de 11 de agosto,
que estabelece as bases da política de ordenamento do território e urbanismo. O diploma definia os objectivos
e princípios do ordenamento do território, estabelecendo o conjunto dos Instrumentos de Gestão Territorial
(IGT), de âmbito nacional, regional e local que permitia a sua concretização.
Esta lei foi recentemente, revogada pela Lei n.º 31/2014 de 30 de maio, que estabelece as bases gerais
da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, continuando, a salvaguarda do

património cultural a integrar os princípios basilares (alínea h) do Artigo 2.º), constituindo simultaneamente
um direito e um dever do Estado e dos cidadãos.
Esta lei está regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de setembro, o qual aprofundou os
conceitos, objetivos e conteúdos dos vários IGT. Este diploma foi revisto 10 vezes, sendo a alteração mais
profunda a do Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de fevereiro, cuja alínea c), do número 1, do Artigo 85.º
estabelece «A definição dos sistemas de protecção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e
florestais, identificando a estrutura ecológica municipal.», como um dos vetores do modelo de organização
do município. A última alteração a este decreto (sobre o local de publicação dos elementos gráficos dos IGT)
consta do Decreto-Lei n.º 2/2011 de 6 de janeiro.
Finalmente, refira-se que o relatório que integra o Programa Nacional de Ordenamento do Território
(PNPOT), aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, alerta para o seguinte: «(…) Não obstante a
atenção pelo património cultural centra-se ainda demasiado na conservação do monumento isolado ou
em conjuntos singulares de especial valor histórico-arquitectónico (…). Importa realçar os riscos a que
o património arqueológico está sujeito, nomeadamente nas áreas urbanas e rurais sujeitas a acções que
envolvam revolvimento de solos, assim como o património submerso. A especificidade do património
arqueológico recomenda que se prossiga e acelere o processo da sua inventariação.» (p. 83).

4. PROPOSTA METODOLÓGICA A ADOTAR NO ÂMBITO DA REVISÃO DE PDM’S
Como se demonstrou a identificação, proteção e valorização dos valores culturais nos instrumentos de
gestão territorial, previstos no PNPOT que se esquematizam no Anexo I, está consagrada na legislação em
vigor, cabendo assim aos organismos do Estado com responsabilidades específicas nesta matéria, um papel
preponderante, nomeadamente, definindo orientações e estratégias de atuação.
Ora, face às lacunas que eram percetíveis nos PDM’s de 1ª geração, sobretudo ao nível da caracterização
efetiva e sistemática do património arqueológico, a qual deveria integrar os estudos de caracterização e
diagnóstico, ter uma representação cartográfica real e suportar as normas de salvaguarda deste património,
apresenta-se uma proposta metodológica, visando contribuir para uma maior eficácia da salvaguarda do
Património Arqueológico.

4.1 Estudos de Caraterização e Diagnóstico
Assim, para a fase de elaboração dos Estudos de Caraterização e Diagnóstico, colocam-se dois cenários, e
respetivas metodologias de trabalho:
Cenário 1 — Não existe carta arqueológica, nem trabalhos recentes na área do concelho que permitam
ter uma sistematização atualizada dos sítios arqueológicos. Neste caso deverá:
1. Proceder-se a uma efetiva caracterização e valoração dos elementos patrimoniais arqueológicos, através
de trabalhos de levantamento e prospeção arqueológica que permita a atualização e sistematização
do conhecimento;

2. Este trabalho deve ser realizado por um arqueólogo conforme determina a legislação aplicável (Lei
n.º 107/2001 de 8 de Setembro);
3. O levantamento da situação de referência arqueológica deve conferir especial atenção aos sítios
arqueológicos, aos conjuntos históricos urbanos e às áreas de grande concentração de vestígios
arqueológicos;
4. Apresentar uma listagem com todos os elementos do património arqueológico, acompanhada de uma
ficha de inventário individual, de onde constem pelo menos: a descrição, a localização administrativa,
a georeferenciação, o grau de proteção, a cronologia e respetiva valoração;
5. Devem ser claramente referenciadas as fontes e bibliografia usadas no âmbito do trabalho;
6. Os dados coligidos deverão ser objeto de valoração científica e patrimonial diferenciada, se necessário
de carácter gradativo, com base em critérios previamente definidos (por exemplo: raridade, estado
de conservação, valor histórico-científico, inserção paisagística, monumentalidade, grau de proteção,
etc)
7. Esta valoração deverá suportar um zonamento com expressão cartográfica e regras de salvaguarda
a constar no Regulamento.

Cenário 2 — Existe carta arqueológica ou trabalhos arqueológicos recentes na área do concelho que
permitem obter uma sistematização atualizada dos dados. Neste caso poderá prescindir-se da prospeção
arqueológica, devendo, contudo, serem implementados os restantes procedimentos referidos nas alíneas 1) a
7) supra referidas.
Os dados obtidos com o procedimento atrás explanado serão, conforme referido na alínea 7), projetados
em cartografia, a qual é materializada em cartas de património, que por sua vez serão vertidas na Planta
de Ordenamento e/ou na Planta de Condicionantes, permitindo operacionalizar as regras contidas no
Regulamento. A eficiência da cartografia depende do seu grau de precisão e da sua capacidade de eliminar
equívocos ou dúvidas aquando da sua aplicação.
A sinalética a utilizar nas plantas deverá possuir fiabilidade que permita a leitura e sobreposição dos projetos
urbanísticos com as áreas correspondentes aos vestígios arqueológicos. Para uma efetiva operacionalização do
articulado do Regulamento no referente à proteção e salvaguarda dos elementos do património arqueológico
identificados, independentemente dos símbolos utilizados, preconiza-se o seguinte:

–– Sempre que se conheçam os seus limites físicos, os elementos indicados como sítios arqueológicos
deverão ser sinalizados como polígonos representativos da sua real dimensão;

–– Quando não se conheçam os seus limites físicos, torna-se imprescindível assinalá-los com buffers de
100m de raio em solo não urbano e de 50m de raio em solo urbano, marcados a partir do ponto
coordenado. Apesar das áreas sinalizadas serem uma representação hipotética do sítio arqueológico,
estes buffers constituem uma medida preventiva de salvaguarda do património arqueológico, não sendo,
contudo, comparáveis com as zonas de proteção legal dos bens classificados ou em vias de classificação;
–– Os elementos arqueológicos indicados como achados isolados deverão ser assinalados apenas como
um ponto indicativo;
–– Todos os elementos arqueológicos deverão ser discriminados através de numeração correspondente a
uma listagem nominal apresentada na Legenda.

Será pois imprescindível, que cada autarquia possua a sua Carta Arqueológica atualizada, já que se trata
de um instrumento fundamental para a gestão e salvaguarda do seu património, contendo a caraterização e a
delimitação o mais objetivas possível de cada sítio arqueológico.

4.2 Proposta de plano
–– Regulamento:
No Regulamento devem constar normas para a salvaguarda, proteção e conservação dos elementos patrimoniais
identificados nos Estudos de Caraterização, com base na valoração atribuída a cada ocorrência patrimonial.
Estas normas podem assumir um caráter gradativo correspondente ao zonamento que for definido em
cartografia.

–– Planta de Condicionantes
Sinalizar os elementos do património arqueológico classificado ou em vias de classificação na Planta de
Condicionantes.

–– Planta de Ordenamento
Sinalizar os elementos do património arqueológico não classificado na Planta de Ordenamento.

4.3 — Avaliação Ambiental Estratégica
Paralelamente à elaboração dos «Estudos de Caraterização e Diagnóstico», o Decreto-Lei n.º 232/2007 de
15 de junho, prevê que seja efetuada a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do Plano. Este procedimento
deve identificar, descrever e avaliar os efeitos significativos no ambiente das propostas do plano, devendo ser
realizada ao longo, e de forma integrada, com o procedimento de elaboração do plano.

A primeira fase consiste na definição do âmbito que é da responsabilidade da autarquia, cabendo-lhe
juntamente com a equipa da AAE, proceder à identificação das opções estratégicas e respetivos objetivos com
potenciais implicações ambientais.
Esta definição materializa-se no «Relatório de Definição de Âmbito», tendo como objetivo determinar o
âmbito da avaliação ambiental a realizar, o alcance e nível de pormenorização da informação, cujos resultados
serão apresentados num relatório ambiental. Desta forma, este documento identifica os «Fatores Ambientais»
e respetivos critérios que irão estruturar a Avaliação da proposta a ser desenvolvida.
Se num determinado concelho o património cultural tiver peso e relevância para ser considerado como
um «Fator Crítico de Decisão» (FCD), então devem ser avaliados no relatório ambiental os efeitos do plano
sobre o fator ambiental, propondo-se a seguinte metodologia:

–– Definição de Critérios:
Por exemplo: Valorização do Património Cultural, onde se avalie o aproveitamento do património cultural para
funções de valorização e fruição cultural e os riscos de destruição que recaem sobre os mesmos decorrentes
da alteração do uso do solo.
–– Definição de Indicadores
Por exemplo: Considerar o número de sítios e áreas com interesse arqueológico, o número de áreas com
interesse patrimonial e a percentagem de sítios valorizados/musealizados.
O Relatório Ambiental, enquanto produto da AAE, deve refletir a análise dos efeitos do Plano no património
e simultaneamente contribuir para um Plano que salvaguarde, minimize, potencie e permita a fruição do bem
patrimonial.
No caso de já terem sido realizados trabalhos arqueológicos de campo no âmbito dos Estudos de
Caraterização e Diagnóstico, esta avaliação dispensa a realização de novos trabalhos.

5. RESULTADOS PRÁTICOS. APRESENTAÇÃO DE DOIS CASOS CONCRETOS:
CONSTÂNCIA E LISBOA
Em resultado da aplicação da estratégia supra definida, foi possível incluir no Regulamento do PDM de
Constância, a definição de valores culturais, a respetiva listagem nominativa, o regime de salvaguarda e
proteção a aplicar e a sinalização em Planta de Condicionantes ou Planta de Ordenamento, (cf. Anexo II).
No caso de Lisboa, tal como referido anteriormente, a salvaguarda do património arqueológico do
município encontra-se contemplada no respetivo IGT desde 1994. A experiência adquirida com a sua
operacionalização nas décadas seguintes, com particular incidência para a informação recolhida no âmbito
das ações arqueológicas realizadas na sequência da implementação das medidas relativas ao património
arqueológico, impulsionou de forma significativa a carta arqueológica da cidade, sustentando a alteração da
delimitação das áreas de sensibilidade arqueológica. Assim, a revisão de 2012 considera três áreas de valor
arqueológico (ao invés das duas definidas em 1994), distinguindo entre as de «valor patrimonial arqueológico
consolidado» (Nível I), as de «potencial arqueológico elevado» (Nível II) e as «condicionadas de potencial

valor arqueológico» (Nível III). O regime de salvaguarda e proteção a aplicar encontra-se definido no artigo
33.º do Regulamento e os limites dos três níveis encontram-se sinalizados na Planta de Qualificação do Espaço
Urbano, desdobramento da Planta de Ordenamento (cf. Anexo III).
Estamos em crer que a replicação destes exemplos, constituirão ferramentas mais eficazes para a
salvaguarda do património cultural em geral e do património arqueológico em particular.

6. SÍNTESE
O património cultural, é na maioria dos casos, resultado de um processo criativo individual ou coletivo
intimamente relacionado com as vivências, costumes, hábitos e crenças, de uma determinada comunidade, ou
das estratégias que essa comunidade se obrigou a desenvolver para fazer face às mais variadas contrariedades,
quase sempre associados a circunstâncias económicas particularmente favoráveis, que permitiram canalizar
meios financeiros e humanos, para a produção dos mais variados bens culturais, que muitas vezes pretendem
exaltar ou enfatizar os feitos dessas comunidades, ou realçar um determinado estatuto social.
Estes são alguns dos fatores que contribuem para que o património cultural, possa ser visto como uma
espécie de herança de uma comunidade ou de um território, fonte de memória coletiva e fator de grande
coesão de um determinado território para fazer face a uma sociedade cada vez mais globalizante, onde a
uniformização parece ser o objetivo final e onde a identidade de cada povo parece esbater-se.
Julgamos pois que esta proposta metodológica, fomenta o inventário do património arqueológico,
promove a sua salvaguarda no âmbito deste instrumento de gestão e ordenamento do território municipal, e
complementada com a Avaliação Ambiental Estratégica, contribui para que o Património Arqueológico seja
entendido como um recurso territorial que deve ser integrado no âmbito do Turismo Cultural, permitindo a
sua divulgação e fruição pela comunidade.
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ANEXO I — ÂMBITO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
Planos Sectoriais com incidência territorial
Planos Especiais de Ordenamento do Território:
NACIONAL

–– Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas;
–– Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas;
–– Planos de Ordenamento da Orla Costeira;
–– Planos de Ordenamento dos Estuários.

REGIONAL

Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT)
Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território
Planos Diretores Municipais (PDM)
Planos de Urbanização (PU)

MUNICIPAL

Planos Municipais
Planos de Intervenção em Espaço Rural (PIER)
de Ordenamento do
Território (PMOT) Planos de Pormenor Planos de Pormenor de Reabilitação Urbana (PPRU)
(PP)
Planos de Pormenor de Salvaguarda (PPS)

ANEXO II — REGULAMENTO DO PDM DE CONSTÂNCIA (CUJA FASE DE CONSULTA PÚBLICA
TERMINOU EM SETEMBRO DE 2014)
VALORES CULTURAIS
«Identificação
1. Os valores culturais são constituídos pelo património edificado e arqueológico e etnográfico que, pelas suas
características, se assumem como valores de reconhecido interesse histórico, arqueológico, artístico, científico, técnico
ou social.
2. Os valores culturais, no concelho de Constância, são constituídos por:
a) Imóveis classificados;
b) Outros imóveis com interesse;
c) Património arqueológico.
3. Os valores culturais encontram-se representados e numerados na Planta de Ordenamento e no Anexo I deste
Regulamento.»
Regime
(…)
«3. Ao património arqueológico, constituído por elementos cuja localização é conhecida em resultado de estudos
realizados até à data, aplicam-se as disposições constantes na legislação em vigor sobre esta matéria e as seguintes
disposições:
a) Deve ser privilegiada a proteção, conservação e se possível, a valorização dos vestígios arqueológicos nele existentes;
b) Qualquer edificação ou modificação de solos fica condicionada a parecer da entidade competente;

c) A transformação de solos, revolvimento ou remoção de terrenos no solo, bem como a demolição ou modificação de
construções, têm que cumprir a legislação em vigor para a salvaguarda do património arqueológico.
4. Sempre que em qualquer obra, particular ou não, se detetarem achados arqueológicos, verificam-se as seguintes
disposições:
a) Os trabalhos são suspensos e tal facto tem que ser comunicado à Câmara Municipal, que procede conforme a
legislação aplicável;
b) O tempo de duração efetivo da suspensão dá direito à prorrogação automática por igual prazo da execução da obra,
para além de outras providências previstas na legislação em vigor;
c) Os trabalhos suspensos só podem ser retomados após parecer da entidade competente.»
— Planta de ordenamento
Foram sinalizados os elementos que constituem o património arqueológico cultural não classificado.
— Planta de condicionantes
Foram sinalizados os elementos do património cultural (arquitetónicos e arqueológicos) que estão classificados ou em
vias de classificação, com a delimitação da respetiva ZGP e ZEP.

ANEXO III — PDM DE LISBOA (AVISO N.º 11622/2012, PUBLICADO NO DR 2.ª SÉRIE, N.º 168, DE 30
DE AGOSTO DE 2012)
«SUBSECÇÃO II
Bens culturais imóveis de interesse arqueológico e geológico da estrutura patrimonial municipal»
Artigo 33.º
Áreas de valor arqueológico

1. As áreas de valor arqueológico, delimitadas na Planta de qualificação o espaço urbano, dividem-se em três níveis
arqueológicos:

b) Áreas de Nível Arqueológico I — áreas de valor patrimonial arqueológico consolidado: Área monumentalizada do
Castelo de São Jorge, Teatro Romano de Lisboa, Sé Catedral, Termas dos Cássios/Largo da Madalena, Largo da
Sé/Largo da Igreja de Santo António da Sé, Troços das Cercas Medievais de Lisboa, Galerias Romanas da Rua da
Prata e Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, locais com preexistências já identificadas de inegável valor e
potencialidade patrimonial;

c) Áreas de Nível Arqueológico II — áreas de potencial valor arqueológico elevado: Centros Históricos Antigos (área
delimitada pela Cerca Fernandina, incluindo a Mouraria, Bairro Alto e Encosta de Santana; Belém; Benfica; Carnide/
Luz; Paço do Lumiar/Lumiar; Charneca; Ameixoeira e Chelas), Fábrica Romana de Belém, Arqueossítios de Monsanto
(Montes Claros e Vila Pouca), Tapada da Ajuda e Sete Moinhos, locais onde já foram detetados testemunhos
arqueológicos e onde se presume a existência de maior densidade e ou espessura diacrónica de vestígios;

d) Áreas de Nível Arqueológico III — áreas condicionadas de potencial valor arqueológico: Zonas de Expansão Periférica
dos Núcleos Históricos, Núcleos Históricos Periféricos (Olivais Velho, Telheiras, Benfica, São Domingos de Benfica,

Campolide, Belém, Ajuda, Palma de Baixo e Palma de Cima), Frente Ribeirinha (interface fluvial antigo), Zonas
Pré-Industriais e Industriais de Primeira Geração, Estruturas Militares, Eixos Viários Fósseis, Arqueossítios da PréHistória à Época Romana e Aqueduto das Águas Livres, locais onde as informações disponíveis indiciam a existência
de vestígios arqueológicos.

5. Independentemente da zona da cidade em que se inserem, as operações urbanísticas obedecem ao disposto na
legislação em matéria de salvaguarda do património arqueológico.

6. Nas áreas de Nível Arqueológico I, os projetos de operações urbanísticas devem ser precedidos de estudo arqueológico
que promova a consolidação e valorização do uso patrimonial científico arqueológico e que integre, nomeadamente, a
caracterização e avaliação dos valores arqueológicos em presença que justificam a adequação das soluções propostas.

7. Nas áreas de Nível Arqueológico II, deve privilegiar-se uma metodologia de intervenção arqueológica prévia onde os projetos
de operações urbanísticas que impliquem qualquer impacto ao nível do subsolo são acompanhados, obrigatoriamente,
de plano de trabalhos aprovado pelo órgão competente da administração central, o qual deve contemplar a avaliação de
impactos ao nível do subsolo, descrevendo e fundamentando as ações e medidas a adotar para assegurar a identificação,
preservação e ou registo de valores arqueológicos cuja existência seja conhecida ou considerada provável.

8. Nas áreas de Nível Arqueológico III, a Câmara Municipal, mediante parecer técnico-científico, pode sujeitar as operações
urbanísticas que tenham impacto ao nível do subsolo a acompanhamento presencial da obra e à realização de ações
ou trabalhos, com vista à identificação, registo ou preservação de elementos de valor arqueológico eventualmente
existentes no local.

9. Os achados arqueológicos fortuitos são comunicados aos serviços competentes do Ministério da Cultura e da Câmara
Municipal ou à autoridade policial, nos termos da lei.

10. Para além das disposições do presente artigo, os planos de urbanização e de pormenor e as unidades de execução
devem contribuir para a salvaguarda do património arqueológico.»

ANEXO IV
Conceitos
–– Património Arqueológico
O património arqueológico é constituído por todos os vestígios, bens e outros indícios da evolução dos seres
humanos, e podem corresponder a depósitos estratigráficos, estruturas, construções, agrupamentos arquitetónicos,
sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outros natureza, bem como o respetivo contexto, quer estejam
localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio submerso, no mar territorial ou na plataforma
continental. (Artigo 74.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro)
–– Inventário
Procedimento previsto na lei que corresponde ao “… levantamento sistemático, atualizado e tendencialmente
exaustivo dos bens culturais existentes e com vista à respetiva identificação;” (alínea a) do Artigo 74.º da Lei n.º
107/2001 de 8 de setembro)

–– Carta Arqueológica
Levantamento arqueológico normalmente associado a uma área administrativa, onde com base na pesquisa
bibliográfica, consulta das bases de dados patrimoniais e trabalho de campo (prospeção sistemática ou seletiva) se
procede ao inventário dos sítios arqueológicos dessa área numa perspetiva diacrónica da ocupação humana. Tratase de um instrumento que apesar de poder ser continuamente completado é de extrema importância no âmbito do
ordenamento do território, devendo ser utilizado por todos aqueles que emitem pareceres técnicos no âmbito da
análise de projetos e obras.
–– «Endovélico»
Sistema de informação e gestão onde estão registados os sítios arqueológicos resultantes de trabalhos arqueológicos
de salvaguarda, investigação e valorização desenvolvidos em Portugal Continental, bem como da informação que
consta dos processos do arquivo histórico da arqueologia portuguesa e dos trabalhos de relocalização e identificação
de novos sítios realizados pelos serviços do Estado (www.dgpc.pt). O acesso ao «Endovélico» pode ser feito através
de registo no site da DGPC ou no Portal do Arqueólogo.
–– Carta de Património
Instrumento previsto no n.º 1 do Artigo 79.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro, e que consiste na sinalização das
áreas com interesse arqueológico ao nível do solo e subsolo dos aglomerados urbanos, tendo em vista o salvamento
da informação arqueológica neles contida.
–– Trabalhos Arqueológicos
«Trabalhos arqueológicos», todas as ações realizadas em meio terrestre e subaquático que, através de metodologias
próprias da arqueologia, visem a identificação, registo, estudo, proteção e valorização do património arqueológico,
efetuadas por meio de prospeções, sondagens, escavações, acompanhamentos arqueológicos, ações de registo
de contextos, estruturas arqueológicas e estratigrafia da arquitetura e ações de conservação e valorização em
monumentos, conjuntos e sítios». (alínea g) do Artigo 2.º do Decreto-Lei nº. 164/2014 de 4 de novembro, publicado
no DR, I.ª Série, n.º 213).
–– Prospeção arqueológica
Método não intrusivo, que consiste na observação da superfície do solo, sem implicar a remoção de terreno (n.º 1 do
Artigo 77.º da Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro), por um ou mais prospetores, com o intuito de verificar se existem
vestígios arqueológicos que denunciem uma ocupação antiga do local. Dos trabalhos realizados resultará sempre a
produção de um relatório técnico científico com a descrição dos trabalhos efetuados e os resultados obtidos (Artigo
14º e 15º do Decreto-Lei nº. 164/2014 de 4 de novembro).
–– Acompanhamento arqueológico
Em qualquer área onde se presuma a existência de vestígios arqueológicos, os trabalhos que nela venham a ter lugar,
podem vir a ser objeto de acompanhamento arqueológico, ou seja, um arqueólogo acompanhará em permanência e
observará todas as movimentações de terras que venham a ser efetuadas, descrevendo a estratigrafia observada, os
eventuais vestígios arqueológicos que sejam encontrados, procederá a uma breve limpeza dos mesmos, e ao respetivo
registo gráfico, fotográfico e implantação topográfica. Dos trabalhos realizados resultará sempre a produção de um
relatório técnico científico com a descrição dos trabalhos efetuados e os resultados obtidos (Artigo 14.º e 15.º do
Decreto-Lei nº. 164/2014 de 4 de novembro).
–– Sondagem arqueológica
As sondagens arqueológicas são utilizadas quando se pretende determinar o potencial arqueológico de uma
determinada área. Desta forma procede-se à implantação de uma quadrícula (dividida em unidades de 1 m ou outra),
que serão aleatoriamente escavadas de forma manual, até ser atingido o nível geológico ou camada arqueologicamente
estéril. Dos trabalhos realizados resultará sempre a produção de um relatório técnico científico com a descrição dos
trabalhos efetuados e os resultados obtidos (Artigo 14.º e 15.º do Decreto-Lei nº. 164/2014 de 4 de novembro).
–– Escavação arqueológica
Consiste na remoção manual de depósitos ou níveis arqueológicos, que se encontrem no solo, subsolo ou nos meios
subaquáticos, que tem por objetivo descobrir, conhecer e proteger o património arqueológico (n.º 2 do Artigo 77.º da
Lei n.º 107/2001 de 8 de setembro). A escavação arqueológica utiliza métodos e técnicas específicas para a remoção

dos depósitos por ordem inversa à sua deposição, numa determinada área. A escavação arqueológica termina quando
for detetado o nível geológico ou camada arqueologicamente estéreis. A escavação arqueológica implica ainda uma
fase de laboratório, onde serão devidamente lavados, marcados, e inventariados os diversos materiais arqueológicos
recolhidos durante a escavação arqueológica. Do conjunto destes trabalhos resultará sempre a produção de um
relatório técnico cientifico com a descrição dos trabalhos efetuados e os resultados obtidos (Artigo 14.º e 15.º do
Decreto-Lei nº. 164/2014 de 4 de novembro).
–– Regulamento
Conjunto de normas a serem observadas no âmbito da aplicação do PDM.
–– Planta de Ordenamento
Planta onde se «(…) representa o modelo de organização espacial do território municipal, de acordo com os
sistemas estruturantes e a classificação e qualificação do solos e ainda as unidades operações.» (alínea b) do Artigo
86.º do Decreto-Lei n.º 46/2009).
–– Planta de Condicionantes
Planta onde são «(…) identificadas as servidões e restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir
limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento.» (alínea c) do Artigo 86.º do DecretoLei n.º 46/2009).
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Que futuro para as Linhas de Torres? Interrogações sobre
uma rota histórica
FLORBELA ESTÊVÃO, Câmara Municipal de Loures (Portugal)

RESUMO
Entre 2007 e 2010, com prolongamentos até 2011, foi posta em execução a 1ª fase do projeto da Rota Histórica
das Linhas de Torres (RHLT), sobre o qual existe numerosa informação disponível. Aquela fase corresponde à
execução de um programa financiado por fundos europeus, e em torno do qual foi possível unir seis municípios
que igualmente contribuíram, em pessoal técnico e em meios financeiros, para o seu cumprimento. O grande
problema que se põe neste momento — em que os seis municípios se voltaram a reunir em torno de uma
associação criada para agilizar a gestão da continuidade do projeto — é, precisamente, o das condições da
sua sustentabilidade. Como é óbvio, essa sustentabilidade não depende apenas de questões financeiras, que
evidentemente são importante, mas de uma estratégia abrangente e diversificada que, só ela, poderá dar futuro
à RHLT.
PALAVRAS-CHAVE: Património; Rota Histórica; Linhas de Torres; Guerras Napoleónicas;
Sustentabilidade.

WHAT FUTURE FOR THE LINHAS DE TORRES? QUESTIONS ON A HISTORICAL ROUTE*

ABSTRACT
Between 2007 and 2010, with some extensions throughout 2011, the first phase of the Linhas de Torres
Historical Route (RHLT) project was implemented, with a significant amount of information being produced.
This phase corresponds to the execution of a program financed by European funds, around which it was
possible to gather six municipalities which also contributed, with human, technical and financial means, to its
accomplishment. The main problem at the moment — around which the six municipalities have established a
formal association in order to manage the project’s continuity — is precisely the conditions for its sustainability.
Obviously, such sustainability does not only depend on financial matters, which are of course important, but
on a comprehensive and diversified strategy able to provide RHLT with a future.*
KEYWORDS: Heritage; Historic Route; Lines of Towers; Napoleonic Wars; Sustainability.*

Entre 2007 e 2010, com prolongamentos até 2011, foi posta em execução a 1ª fase do projeto da Rota Histórica
das Linhas de Torres. Recentemente galardoada com o Prémio Europa Nostra 2014 1 representa a possibilidade
de concretização de um projeto intermunicipal em torno de um relevante conjunto da arquitetura históricomilitar, empreendimento que desde o seu início se assumiu como uma rota cultural e turística. 2 Constitui
assim um exemplo de patrimonialização de um dispositivo de defesa contra as invasões napoleónicas, que se
estende por um território vasto e muito diversificado.
Terminada a ameaça das invasões francesas, as construções militares de campo entraram em decadência
e algumas delas caíram mesmo no total olvido, até que, modernamente, um conjunto de autarquias 3 em cujos
territórios elas se implantam se uniu para, em colaboração, forjar e pôr em prática um plano de valorização:
o da recuperação e aproveitamento turístico-cultural deste património. 4 Tratou-se então de uma ação de
requalificação, convindo sublinhar que este é um processo que se encontra ainda em curso, e se integra na
ideia de criar um complexo de “lugares de memória”.
Uma das preocupações essenciais, e que de certo modo foi estruturante durante a fase inicial da constituição
da equipa intermunicipal, foi a noção clara da urgência em delinear uma estratégia que promovesse a preservação e
salvaguarda deste património. Tornava-se, portanto, necessário reunir esforços nesse sentido, e entre as várias ações
a concretizar estaria a sua classificação como conjunto e como valor nacional; essa seria a solução adequada uma
visão sistémica e integradora deste complexo, visão partilhada por todos. A sua classificação como conjunto além
de garantir, uma proteção legal, consolidava e validava de modo institucional o reconhecimento da sua importância
histórica e arquitetónica. Assim, a classificação como conjunto foi sempre um desígnio basilar. Para cumprir esse
intento cada município em articulação com o Ministério da Defesa (em particular com o Gabinete de Estudos
Arqueológicos da Direção de Infra-estruturas do Exército) e com o então Instituto Português do Património
Arquitetónico e Arqueológico (IPPAR) iniciou um aturado trabalho de campo: inventariação, diagnóstico e
caracterização de todas as estruturas existentes. Surpreendentemente, muitas delas, que mal se viam surgiram então
por entre vegetação densa, ou deixaram de estar “camufladas” por amontoados de terra sem significado. Fazer o
reconhecimento do existente e diagnosticar o seu estado de conservação permitiu a criação de um conhecimento
essencial para as fases subsequentes: a elaboração de um plano e a procura de linhas de financiamento.
Portanto, podemos remontar aos princípios de 2000 os primeiros encontros e reuniões de trabalho
entre os vários municípios preocupados, nessa fase, essencialmente com o rastreio deste património históricomilitar. Ou seja, remonta pelo menos a essa altura o embrião que do viria a ser em 2007 a Rota Histórica das
Linhas de Torres. Se enfatizo este aspeto é porque justamente considero que um dos fatores que contribuiu
para o seu sucesso foi o longo trabalho de maturação e de consolidação de uma equipa não só intermunicipal,
como multidisciplinar. Por questões de eficácia este grupo envolveu apenas aqueles municípios que possuíam
no seu território a 1ª e a 2ª Linhas Defensivas; mas em várias jornadas de reflexão e de divulgação, as restantes
linhas e outros aspetos do sistema defensivo não foram descurados, e, há a intenção de o alargar a outros
municípios a ação desenvolvida.
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A Rota Histórica das Linhas de Torres foi um dos 27 projetos premidos pelo Europa Nostra Awards de 2014, distinção que recebeu a 5 de
maio em Viena, na Categoria de Conservação, precisamente porque o júri reconheceu o trabalho desenvolvido ao nível da preservação e
salvaguarda deste importante conjunto de arquitetura histórico-militar de importância não só nacional, mas também europeu.
Sobre os objetivos deste projeto sugiro a consulta ESTÊVÃO, 2013: 61 e 62.
O projeto da Rota Histórica das Linhas de Torres tem um carater intermunicipal, caraterística ainda pouco comum no contexto nacional, na
medida em que envolve desde a sua génese um conjunto de municípios; Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres
Vedras e Vila Franca de Xira, em torno de um objeto comum: o Sistema Defensivo das Linhas de Torres Vedras.
A Rota Histórica das Linhas de Torres também foi premiada em 2012 pelo Turismo de Portugal na Categoria de Melhor Projeto Público de
Requalificação.

Como consequência desse esforço, em 2002 foi possível elaborar um Programa para a Salvaguarda,
Recuperação e Valorização das Linhas de Torres em parceria com o extinto IPAAR visando a preservação
e requalificação dos sítios históricos arqueológicos que fazem parte deste complexo. No entanto, a falta
de financiamento e constrangimentos políticos nacionais essencialmente relacionados com ciclos eleitorais
(SILVA, 2003), tornaram claro que o êxito do processo dependeria sobretudo da iniciativa dos municípios
e também das parcerias que estes pudessem estabelecer. Assim, em 2006 os seis parceiros já mencionados
organizaram-se numa Plataforma Intermunicipal para as Linhas de Torres (PILT). Esta nova estrutura embora
sem personalidade jurídica mas baseada em protocolos, permitiu assumir a liderança da elaboração de um
projeto concertado, essencial para qualquer candidatura a fundos europeus, tendo nessa data como parceiros
preferenciais o Exército Português (com destaque para o Gabinete de Estudos Arqueológicos da Direção
de Infra-estruturas do Exército), a também já extinta Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
(DGEMN), que teve um papel decisivo para as questões relacionadas com o planeamento de obras, o Instituto
de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR), a Direção Geral do Património Cultural
(DGPC) e o Turismo de Portugal.
Após vários anos de trabalho e de insistência por parte dos municípios promotores do projeto, e em
estreita colaboração com a Direção Geral do Património Cultural, este organismo de tutela abriu o processo
de classificação do conjunto 5, ou seja, assumiu que se trata de um sistema defensivo articulado e que vale
como um todo independentemente da maior ou menor monumentalidade dos elementos que o constituem.
Aliás, uma das particularidades deste complexo é justamente não possuir uma imponência arquitetónica que é
muitas vezes associada ao património defensivo militar, o que o não diminui em nada a sua relevância; de fato
sendo um sistema assente numa estratégia inovadora para a época é a conceção global que ele materializa no
terreno que o torna interessante.

5

O respetivo despacho de abertura apresenta uma justificação, que transcrevo: “ (…) 2— As decisões de arquivamento e abertura
fundamentaram-se no parecer da SPAA do CNC, segundo o qual os procedimentos iniciais apenas se detinham sobre parte (44) das
estruturas criadas no quadro da implementação das designadas Linhas de Torres, quando o que as tornou mundialmente conhecidas resulta
da tessitura de inúmeras e diferenciadas estruturas militares, dos fortes aos redutos, das baterias às estradas militares e aos escarpamentos,
muitas das quais se conservam, ou podem ser conservadas com ações adequadas de recuperação, como as já efetuadas pelos Municípios,
em cooperação com diferentes entidades, nacionais e internacionais, o que mais justifica o carácter sistémico do conjunto, impossível de
reconhecer na metodologia do procedimento cujo arquivamento se preconiza.
3— A presente proposta de classificação cumpre os seguintes critérios de classificação previstos no artigo 17º da Lei n.º 107/81, de 8
de Setembro: b) O génio do respetivo criador; d) O interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos; f) A
conceção arquitetónica, urbanística e paisagística; g) A extensão do bem e o que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva; h) A
importância do bem do ponto de vista da investigação histórica ou científica; i) As circunstâncias suscetíveis de acarretarem diminuição ou
perda da perenidade ou da integridade do bem.
4— A partir da publicação deste Anúncio, as 1.ªe 2.ªLinhas de Defesa a Norte de Lisboa durante a Guerra Peninsular, também conhecidas
como Linhas de Torres ficam em vias de classificação, de acordo com o n.º 5 do artigo 25.º da Lei n.º107/2001, de 8 de Setembro.” (in Diário
da República, 2.ª série, N.º 9, 14 de janeiro de 2013, pp.1838:1871)

Ilustração 1 — Reconstituição da paliçada de madeira no Reduto da Ajuda Grande (2010). Foto FE.

A primeira fase dos trabalhos da Rota histórica das Linhas de Torres teve efeitos positivos que concorreram
para essa classificação. De fato que não se tratou apenas de ações de intervenção pontual nas fortificações mas
incluiu todo um programa de estudo e divulgação.

Ilustração 2 — Pontos de visita da RHLT: Fonte: SILVEIRA (2012: 17)

Em termos práticos e em função das normas da linha de financiamento à qual se teve acesso 6, selecionaram-se
cerca de trinta fortificações para serem incluídas numa futura rede de circuitos, pensada de forma integrada
(à semelhança do modo como no passado tinha funcionado o próprio sistema defensivo); tais circuitos apoiarse-iam em seis centros de interpretação, hoje existentes, cada um em seu município. 7

6
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A Rota Histórica das Linhas de Torres candidatou-se a um programa de financiamento o EEA Grants 2007-2011, do Mecanismo do Espaço
Económico Europeu, o seu valor global fixou-se nos 6 milhões de euros, sendo cerca de 2 milhões de euros cofinanciados em 74,11% pelos
Estados doadores (Islândia, Liechtenstein e Noruega) e o restante foi suportado pelos municípios.
Utilizo muitas vezes o termo Musealização no seu sentido mais lato para descrever este processo, no entanto, talvez seja mais correto usar
neste contexto o termo Patrimonialização; as várias ações realizadas visaram atribuir valor, ou seja, de certo modo procuraram canonizar
qualquer coisa, colocar em suspensão: “Segundo o sentido comum, a musealização designa o tornar-se museu ou, de maneira mais geral,
a transformação de um centro de vida, que pode ser um centro de atividade humana ou um sítio natural, em algum tipo de museu. A
expressão “patrimonialização” descreve melhor, sem dúvida este princípio, que repousa essencialmente sobre a ideia de preservação de um
objeto ou de um lugar, mas que não se aplica ao conjunto do processo museológico. O neologismo “museificação” traduz a ideia pejorativa da
“petrificação” (ou mumificação) de um lugar vivo, que pode resultar de um processo e que encontramos em diversas críticas ligadas à ideia
de “musealização do mundo”.” in Conceitos-chave de museologia, 2013: 56 e 57.

Ilustração 3 — Vista do interior com um grupo de visitantes a verem um pequeno filme, Centro da Rota Histórica das Linhas de Torres de
Bucelas. Foto FE.

Estamos presentemente na fase final do processo de classificação do complexo como conjunto de valor
nacional, e podemos considerar que assim se atingirá um dos objetivos estratégicos iniciais, o reconhecimento
pleno deste valioso conjunto patrimonial. Evidentemente que outras etapas se avizinham e que podem passar
pela elaboração de uma candidatura a património mundial. O que importa é conseguir consolidar o valor
multifacetado este conjunto não só ao nível local, mas atingir também uma dimensão nacional e internacional,
pois ele inscreve-se na história da Europa dos inícios do século XIX.

Ilustração 4 — Capela de Nossa Senhora do Socorro, onde está também instalado o Núcleo da Serra do Socorro que apresenta informação
sobre os vestígios arqueológicos das várias ocupações humanas naquele local e uma réplica com alguma informação complementar sobre o
sistema de comunicação usado na época das Guerras Peninsulares nas Linhas de Torres Vedras. Foto FE.

A Rota Histórica das Linhas de Torres, como qualquer outro empreendimento do seu tipo, enfrenta vários
desafios e debilidades, assim como contém múltiplas potencialidades que a distinguem de outros projetos
culturais e de investigação, e também das restantes ofertas de rotas de turismo deste tipo, com carácter
cultural e natural (na linguagem dos operadores).
O fato de se estender por uma vasta região (atravessa a Estremadura portuguesa desde o rio Tejo ao
Atlântico) amplia a possibilidade de integrar outros valores patrimoniais, e portanto outros interesses e
consequentemente agregar vários tipos de públicos. Também é certo que esta heterogeneidade paisagística,
que engloba zonas marcadamente rurais, unidades de paisagem periurbanas, etc. poderá ser também um fator
de desvalorização.
Mas, que o desenho dos vários circuitos em rede que compõem esta rota, implicou e implica um esforço
de requalificação das zonas envolventes, criando mesmo nalguns casos zonas protegidas, como é o exemplo
da Área Protegida das Serras do Socorro e da Archeira. Outros exemplos podem ser igualmente enquadrados
nesta preocupação de ordenamento e requalificação de unidades do território; tal se traduz no caso do
município de Loures, com o projeto EUROSCAPES que delimitou 10 unidades de paisagem, algumas das
quais incorporam fortificações das Linhas de Torres, como sejam, por exemplo, os redutos da serra de Ribas.
Mas outros projetos de valorização ambiental diretamente relacionados com a Rota Histórica das Linhas de
Torres estão em desenvolvimento; exemplo disso é o circuito pedonal da zona ribeirinha de Vila Franca de
Xira (CONDE, 2009).

Ilustração 5 — Estrada militar e Escaparpamento de Ribas, duas estruturas que fazem a ligação ao Reduto do Mosqueiro e ao Reduto de
Ribas (Fanhões/Loures) que integram o Circuito de Ribas e parte do GR3 da RHLT. Foto FE.

Infelizmente sabemos que o Estado português tem sido sempre muito débil na administração do seu
património histórico, e em particular quando ele não é monumental, não possuindo as autarquias meios para
contrabalançar essa deficiência; ora, numa época dita de “crise”, essas caraterísticas só tendem a acentuar-se
para pior, não permitindo visões otimistas. 8
Se atentarmos nalguns exemplos nacionais de sítios ou áreas musealizadas, com ou sem núcleos ou centros
interpretativos, inseridos ou não em rotas e/ou circuitos, o panorama não é animador. Mesmo naqueles que se
enquadram na administração central e são promovidos pelos organismos que tutelam o património cultural
e os museus, tem-se verificado que houve inicialmente (até pelo estímulo da comparticipação europeia) um
investimento e um esforço significativo na musealização de sítios ou conjuntos temáticos; porém poucos anos
depois, é frequente verificar-se por ausência de planificação, uma débil manutenção, o que tende a levar tais
sítios muitas vezes a um novo processo de abandono.
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Com a preocupação de uma visão a médio e longo prazo, a PILT promoveu em 2010 um Workshop realizado em Torres Vedras (VV.AA.
(2010), organizado pela empresa Group ILM — Leading Sustainable Tourism, dirigido essencialmente à Comissão Executiva da PILT, mas
com participação de alguns dos técnicos da Comissão Permanente também da mesma estrutura intermunicipal, para se refletir acerca da
visão estratégica para a RHLT. Neste encontro foram apresentadas vários exemplos de gestão de património arqueológico e histórico, tanto
nacional como internacional, nomeadamente através da representação da instituição que gere a Muralha de Adriano em Inglaterra.

Se o caso da Rota Histórica das Linhas de Torres, para além de ser um bem patrimonial, for visto como
um destino turístico temático ligado à história europeia e à arquitetura militar, ele pode ser entendido como
um estímulo (entre muitos outros, certamente) para o “desenvolvimento” regional baseado num conceito de
lazer e de turismo integrados, sustentável a médio e a longo prazo (veja-se por exemplo o caso de Óbidos e o
dos Parques de Sintra-Monte da Lua).
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Relembre-se que a Rota Histórica das Linhas de Torres foi sempre um “projeto em execução”, sobretudo de
inspiração histórica e cultural, cujos objetivos aliás constam dos documentos oficiais das entidades promotoras.
Numa primeira fase, como referi, ele foi cofinanciado, e pautou-se essencialmente por um conjunto de ações
centradas na investigação arqueológica, na recolha documental, na salvaguarda, proteção, recuperação,
interpretação, valorização e divulgação do património, e não tanto na sua estruturação como “produto”
propriamente turístico; sobretudo nunca se pensou num turismo massificado, noção hoje ultrapassada.
Contudo, e por uma questão de sustentação das aquisições em termos patrimoniais, e até de desenvolvimento
futuro da investigação, o projeto não pode descurar de forma alguma a preparação das etapas posteriores às
enunciadas, que devem, na minha opinião, ir sempre muito além da vertente puramente turística, sem todavia
a esquecer. Esta última, acentuo, é fundamental, mas sobretudo como um fator de sustentação.
Em boa verdade, o mundo da “Cultura”, no nosso país, só muito lentamente se foi articulando com a
mentalidade empresarial do lucro. A atividade cultural era considerada como autossatisfazendo-se sem a
necessidade de ser forçosamente paga (com exceção das produções artísticas, sobretudo as de monta), isto é,
como uma produção espontânea geradora de prazer para o autor e para os destinatários e não tanto como um
produto comercial.
Com a integração europeia e a modernização tardia de Portugal, essa situação foi mudando, e coincidiu
com uma fase do capitalismo em que este privilegia cada vez mais o imaterial, ou seja, o cultural. Hoje
todos sabemos que as atividades ditas culturais, no sentido mais amplo, são um dos motores económicos
principais, numa época onde a grande indústria deu origem a uma hiper-indústria ligada a um novo espírito
do capitalismo, como referiram, por exemplo, Boltanski e Chiapello, em 1999.
Hoje, cultura (sobretudo no sentido hedonista de entertainment) é uma potente indústria, falando muitos
até do capitalismo imaterial, cultural ou mesmo metafísico. Ou seja, o sistema empresarial colonizou inteiramente
aquilo que dantes se chamava as obras do espírito e, portanto, os tempos livres das pessoas, que desejam ocupar
esses tempos de lazer como consumidores de produtos culturais, no sentido mais largado do termo (STIEGLER,
2006). E é aqui que entra o turismo, nas suas múltiplas formas, e de um modo geral todas as modalidades de
evasão (muitas delas ditas “low cost”) de um presente tendencialmente desencantado, até por causa da dita “crise”.
9

Para concretizar esse intento, segundo certos especialistas na área do turismo, terá de se obedecer a um conjunto de requisitos-chave. Nessa
perspetiva, a da indústria de turismo (que não é de todo a minha especialidade), as exigências essenciais para este mercado deveriam ser as
seguintes:
— Uma visão estratégica a curto, médio e longo prazo, em vários domínios ou áreas que podem progredir a ritmos diferenciados;
— A necessidade de uma articulação, entre os diferentes agentes turísticos, de uma variada oferta de rotas, tours ou circuitos, para poder
atrair diferentes públicos e segmentos de mercado (concretização de pacotes turísticos diferenciados que possam captar o fluxo de turismo
internacional de Lisboa e o fluxo de Sintra e Fátima);
— Um bom sistema de sinalização e informação turística com conteúdos diversos, atrativos e interativos, privilegiando uma vasta gama de
experiências;
— Adequação do produto RHLT, nesta visão de produto turístico, às necessidades da atividade turística, assegurando uma rede de áreas
de descanso e de serviços básicos;
— Fomento de interações locais no sentido de promover uma rede de alojamento, restaurantes, serviços de transporte, e criação de eventos;
— Manutenção da RHLT com padrões de qualidade (boas condições de apresentação e acessibilidade);
— Possibilidade de recursos dedicados, financeiros e humanos, para um modelo de gestão sustentável, baseado na cooperação entre os
parceiros;
— Uma estratégia bem definida de marketing, branding e também comercial.

E é por isso, precisamente, que o passado e o património se tornam consumíveis por excelência, elementos
de sonho e de fuga, de experiências sensíveis, sobretudo se forem realizadas na chamada “natureza”, ao ar
livre, uma espécie de paraíso prometido.
Daí a proliferação contemporânea do consumo de experiências que procuram ser multifacetadas, de
modo a permitirem múltiplas combinatórias, que devem ser sentidas como escolhas livres por parte do
consumidor, o qual é essencialmente um individualista (um ser isolado) em busca de algo que ele próprio não
sabe bem o que é, procurando ser surpreendido e envolvido. Ora, uma realidade como uma “rota” implica em
geral uma experiência física de deslocação, algum esforço, mas também a sensação gratificante de liberdade
e de novidade, capaz de produzir satisfação num sujeito sempre em busca de estímulos, porque em estado de
carência identitária e afetiva, como Stiegler e tantos outros autores nos mostram.
É este o universo de propostas que um projeto como a RHLT, na sua vertente turística, julga poder
fornecer como elemento de consumo. Assim, neste momento, a RHLT é uma rota cultural que está a procurar
transformar-se, para ter viabilidade, em algo que corresponda ao conjunto de espectativas que acima tracei.
Claro que este tipo de programas procura sempre o envolvimento das comunidades locais e/ou as
comunidades de pertença, o qual, a conseguir-se, é crucial para garantir a sustentabilidade de uma prática
enraizada e contínua. Por outro lado, para ter êxito, necessita de se apresentar como transcendendo a pura lógica
comercial na sua banalidade imediata; ela propõe algo que precisamente dê a sensação vivida ao habitante local e
ao visitante temporário de que fogem à sua rotina diária. É portanto claro que na definição de linhas estratégicas
para a Rota é essencial ter em conta as espectativas dos vários tipos de consumidores, muito variados, mas todos
unidos pelo mesmo desejo de ter uma experiência única e sempre diversificada ao longo do tempo e do espaço.
Por isso, planeamento sim, é indispensável ele existir, mas nunca demasiado rígido, porque é essencial
ao visitante contemporâneo ter no mínimo a ilusão de que pode escolher entre uma certa variedade de
propostas. Ou então, por outras palavras, o planeamento é essencial, deve assegurar como eixo fundamental
uma dimensão dinâmica e de inovação para “alimentar” a diversidade e a novidade, mas também a qualidade.
Esse espaço de pretensa liberdade e de surpresa, de descoberta, por parte dos sujeitos, é essencial para a boa
“venda” de qualquer produto.
Como muito bem refere Enzo Travezo, “A memória invade hoje em dia o espaço público das sociedades
ocidentais. (…) A memória transforma-se em “obsessão comemorativa” e a valorização, por vezes mesmo a
sacralização, dos “lugares de memória” engendra uma verdadeira “topolatria”. Esta memória superabundante e
saturada sinaliza o espaço. Tudo doravante contribui para “fazer” memória. (…) Assim toma forma o “turismo
da memória”, com a transformação de locais históricos em museus e em lugares de visitas organizadas,
dotadas de estruturas de acolhimento adequadas (…), e promovido junto do público através de estratégias
publicitárias dirigidas.
“(…) este processo decorre indubitavelmente de uma reificação do passado, ou seja, da sua transformação
em objeto de consumo, estetizado, naturalizado e rentabilizado, pronto para ser utilizado pela indústria do
turismo e do espetáculo, especialmente pelo cinema.” (TRAVEZO, 2012:10-11)
O que leva o turista ou visitante a deslocar-se é obviamente o desejo de fruir de um conjunto de
experiências distintas daquelas que constituem a sua vida comum, tanto no trabalho como no lazer. Logo,
deslocar-se é entrar no fluxo das sensações, ativar os sentidos, tonificar os músculos, em suma, sentir o corpo
(outra das obsessões contemporâneas: a vontade de fruir ao máximo com o corpo próprio). Por vezes, nos
desportos/práticas físicas radicais, trata-se mesmo de experimentar os limites do corpo. A adrenalina é dada

pela prática do perigo em si, do risco em si. O risco é um fator de atração. As pessoas querem ultrapassar os
seus limites, por assim dizer, “como se estivessem num filme”, dizem alguns, ou seja, como se mudassem de
personalidade e de cenário. Trata-se de uma mitologia, evidentemente, mas esse apelo ao “excesso de gozo” é
constante na publicidade, prometendo uma satisfação jamais conseguida, para capturar o desejo (contínuo) do
sujeito. O desejo vive e reproduz-se na sua própria insatisfação. 10
Esta aceleração está, como é bem sabido, em íntima conexão com um sujeito inquieto, insatisfeito,
sempre em busca de novos objetos de prazer, isto é, como diria Jean Baudrillard, um sujeito que substituiu
definitivamente o modelo (o objeto — que pode evidentemente ser uma pessoa — suposto proporcionar-lhe
a experiência sublime, realizadora, plena) pela série, ou seja, pela sequência de experiências-tentativa, porque
o mundo atual globalizado pós-moderno é uma sociedade da ânsia e da ansiedade, do espetáculo (DEBORD,
1991) e do entretenimento.
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Imagens, experiências, sensações, é o que caracteriza o desejo do ser humano pós-moderno. Tratase da ocupação de vazios (GUILLAUME, 2003), da perseguição de objetos de desejo que o mercado
fabrica constantemente e vende através da publicidade. A publicidade não é o destaque de produtos úteis,
correspondentes a necessidades (valor de uso), mas sim a criação constante de novos desejos, para excitar
(excitação é uma palavra que quadra bem com a modernidade) o consumidor, para lhe colonizar o desejo.
Nós consumimos signos, como Baudrillard acentuou à exaustão. 12 É no cerne desta problemática da sociedade
contemporânea que a RHLT se insere.
Se atentarmos nalguns exemplos nacionais que se têm revelado pouco eficazes em termos de
sustentabilidade, vários são os fatores que podem explicar a situação: a debilidade de meios específicos para
apoio das políticas públicas de Cultura; a inexistência de uma articulação com os restantes agentes, públicos e
privados, da região onde se inserem (ausência de sinergias); a dificuldade em articular iniciativas diversificadas,
dinâmicas e adaptáveis a diferentes públicos, ou seja, variados interesses e motivações (SILVA, 2007). 13
Este fator de quebra de atratividade, aliado ao de uma ausência de estratégia, a médio e/ou longo prazo,
de autossustentabilidade, são no meu entender a primordial causa de fracasso — denunciando uma debilidade
que no nosso país parece ser estrutural.
10 O capitalismo moderno é uma ideologia/prática da aceleração (a acumulação em múltiplos sentidos é-lhe inerente, constitutiva), e de
excitação acelerada, de que tem falado tantas vezes o pensador italiano Paul Virilio (2000). Quer dizer que, para muitas pessoas, a viagem
deixou de ser propriamente uma ou mais jornadas plenas de surpresas, aventuras, paragens, etc., para procurar depositar o mais rapidamente
possível o passageiro do sítio A para o sítio B. A viagem, muitas vezes, é um transporte, uma deslocação, não bem já uma experiência
como as viagens dantes eram, mas uma circulação sem paragens (ou com curtas paragens/escalas técnicas nalguns não-lugares) para levar
rapidamente os consumidores aos locais onde podem consumir.
11 Que se entende por espetáculo? Não apenas, certamente, o fenómeno hollywoodesco de se contemplar algo que nos fascina ou entretém,
mas por algo mais profundo, de nos constituirmos a nós próprios como espetáculo, para nós e para os outros, ou seja, como imagens que
procuram capturar a atenção e, de certo modo, seduzir (mesmo que essa sedução não se dirija a ninguém em particular; dirige-se ao nosso
próprio espelho... ecrã de consciência). Amor-próprio, autoestima, equilíbrio e bem-estar são confundidos com a criação e desenvolvimento
de um perfil de personalidade, de um perfil comportamental, de uma imagem visual que é suposto transmitirmos aos outros. Se possível
irradiando juventude, à-vontade, bem-estar, enfim, transmitindo uma imagem de poder e de sucesso. Poder e sucesso atraem clientelas,
geram mais poder e mais sucesso. É essa a sociedade do espetáculo, que não é algo meramente exterior, mas algo que está interiorizado como
valor, que colonizou o desejo, desenhou o horizonte de expectativas, individuais e coletivas.
12 Trata-se da comercialização da experiência e da aventura (e tendencialmente, da vida toda; a mercantilização estende-se sobretudo aos
“territórios do espírito”, quer dizer, e como já disse, do desejo, colonizando-o no seu âmago — eis o que é em particular o turismo,
basicamente, como sintoma por excelência do mundo contemporâneo. Turista (o que faz o “tour”, a viagem) é aquele que circula mais ou
menos permanentemente ou ritmadamente entre lugares de consumo/fruição, com o objetivo de encontrar novas experiências de todo o tipo.
13 Augusto Santos Silva neste seu artigo reflete sobre as políticas culturais autárquicas e consequentemente sobre o padrão da intervenção
autárquica que manifesta tendências comuns independentemente dos vários programas eleitorais-políticos: um enfoque no investimento
na obra física em equipamentos culturais do qual resulta numa disseminação positiva no sentido da descentralização e na criação de uma
rede de bibliotecas, museus, auditórios; um menor investimento no que concerne ao seu funcionamento e muitas vezes os municípios são
meros produtores de políticas culturais exógenas porque estão dependentes dos governos nacionais e dos programas e doutrinas europeias,
principal fonte de financiamento; um padrão hegemónico mais focado nas questões de acesso, “acesso à cultura” e não tanto no “fazer
cultura”.

Num contexto europeu e nacional onde se tem assistido ao enfraquecimento, ou mesmo desmantelamento,
do Estado Social, num propósito político ligado à expansão de uma visão ultraliberal, os recursos,
principalmente aqueles que vêm das instituições públicas, tenderão (a não se travar este processo) a ser cada
vez mais escassos.
Este facto, com o qual se debatem tantos organismos públicos, programadores culturais, investigadores,
etc., é uma realidade expressa nas políticas culturais e de património mais recentes. Nos últimos anos, e
apesar de discursos em contrário, o património assumiu uma cada vez menor relevância na máquina central
governamental, política essa que acaba por asfixiar as realidades existentes e encaminhar muitos locais de
valor patrimonial para uma morte anunciada. 14 Muitos destes sítios ou circuitos onde se fez um esforço e um
investimento significativo de requalificação e musealização, com vista à sua fruição pública, têm encontrado
crescentes dificuldades, que são do conhecimento público.
Mas se se pretende que a RHLT seja também um “produto vendável”, isto é, autossustentado, adentro da
sociedade em que nos encontramos, como atrair os fluxos turísticos, numa área periférica da capital do país,
a qual funciona como um grande captador da atenção e da oferta nesse sector?
Se, em vez do antigo “turismo de massas” (criação de grandes polos voltados para o consumo homogéneo
de vastas quantidades de pessoas), cada vez mais se foi desenvolvendo a noção da importância de nichos e
segmentos de mercado que se especializam, como atuar agora?
Sabemos, por exemplo, que a procura pelo touring cultural e/ou o turismo de natureza, nos termos da
indústria turística, estão num crescendo 15; mas, para o caso da RHLT e casos semelhantes, como se farão
esses estudos de mercado? Quem irá caracterizar esses públicos potenciais e proceder à monitorização das
situações, para permitir constantes correções dos planos em curso associados à RHLT? E como avaliar o
impacte do que a RHLT tem para oferecer, tanto aos diferentes tipos de visitantes (que temos de assumir como
muito variados) como às próprias comunidades locais, quer em termos de benefício imediato quer de fator
de bem-estar (digamos, satisfação cultural, qualidade de vida) a médio e a longo prazo? É óbvio que estas

14 Alguns investigadores são claros em relação a este problema estrutural, como salienta Augusto Santos Silva ao afirmar “ (…) quando a
cultura é colocada nos últimos patamares da hierarquia das prioridades políticas, quando é a primeira a ser sacrificada nos tempos de
austeridade orçamental, quando a sua importância flutua ao sabor dos ciclos eleitorais (…) é certo e sabido que será muito difícil traçar um
apolítica cultural com visão e consequência.” (SILVA, 2003: 87)
15 Uma das grandes potencialidades da RHLT é a sua vertente paisagística; as várias fortificações militares que podem ser visitadas funcionam
como observatórios de paisagem. Ora, a paisagem tornou-se, como tudo, uma mercadoria — é uma evidência. E, a propósito disso, gostaria
de referir ainda aqui o interessante conceito de paisagem como propriedade visual efémera, que LASH e URRY propõem (2007:270). Eles
referem que as “indústrias culturais” se caracterizam por uma troca de meios financeiros [compra] por direitos de propriedade intelectual.
Acrescentam que são indústrias onde a componente “desenho” [design] é muito intensa; ou seja, no caso por exemplo das indústrias de viagem
e turismo essa intensidade é evidente, na proliferação de signos e de imagens a que estão associadas (op. cit.:270). Uma das componentes deste
negócio é a compra do que chamam propriedade visual, ideia que me parece muito sugestiva, nomeadamente no contexto desta minha reflexão,
pelo que ela envolve de consumo efémero de paisagens culturais, portanto com forte carga imagética e imaginativa, na medida em que se trata
aqui, também, de reconstituir mentalmente um passado conturbado, quando o visitante se destina ao sistema defensivo da Rota das Linhas de
Torres — com tudo o que isso envolve de fascínio e de fantasia, obviamente. Nesta compra de propriedade visual o visitante tem a possibilidade
de olhar e de registar na memória paisagens, numa espécie de aquisição de direito de posse temporária, através do olhar. Ora, já no célebre
livro “The Tourist Gaze” (London, Sage Publications, 2005, com numerosas edições) John Urry referia que a capacidade de olhar [a palavra
adequada inglesa é “gaze”] para “vistas” não familiares é a característica definidora do turismo (URRY, 2005: 271), acrescentando aqueles dois
autores (id., ib.) que “ o turismo pressupõe o pagamento em dinheiro de uma propriedade visual temporária que os visitantes podem adquirir
quando têm direitos de posse temporária de espaços afastados da sua residência.”

questões são transdisciplinares e caiem na esfera da ação política e económica, local e central 16.
Numa estratégia a médio e a longo prazo é imprescindível conhecer e avaliar as aspirações das
comunidades locais/residentes no que respeita ao património da sua vizinhança. Aí há que ter em atenção
que nem as pessoas e suas aspirações são realidades fixas, nem o próprio património pode, também ele, ser
pensado como algo estático. O mesmo raciocínio dinâmico se aplica aos potenciais visitantes exteriores.
A tarefa de identificar e monitorizar todas estas mobilidades, interesses e espectativas, numa sociedade
cada vez mais fluida e ávida de novidade, é capital, não só para podermos corresponder a uma realidade
contingente, como para podermos fornecer um discurso cada vez mais rico de perspetivas.
Ou seja, trata-se não só “entreter” ou informar a pessoas, mas despertar-lhes o sentido crítico, a noção
de que a história é sempre uma narrativa ela própria historicamente situada. Mas, para tal, a investigação e
o rigor científico deveriam ser parte da estratégia, e acompanhar as planificações anuais, assim como as de
médio e longo prazo.
Por outro lado, e como é evidente, qualquer modelo de funcionamento sustentado tem que contar com
a participação empenhada de diferentes agentes sociais, ajustando-se ao longo do tempo à sua previsível
mutação.
Na sequência desta reflexão, e para objetivar melhor as minhas ideias, apresento em seguida um
diagrama que visa contribuir para pensar uma possível forma de funcionamento da RHLT, no sentido de uma
sustentabilidade crescente.
Um dos desafios será seguramente e desde já ao nível de angariação de recursos. E aqui não entendo
recursos só do ponto de vista financeiro, mas também os chamados recursos humanos e inputs decorrentes de
estudos de investigação, não só de carácter arqueológico — histórico e museológico, mas também sociológico,
económico, etc.
Como se verá a seguir, este diagrama representa uma hipótese de relações dialéticas entre vários campos
e fluxos de interações que os promotores deste projeto devem considerar. Desde abril de 2014 que a PILT deu
lugar a uma nova estrutura, uma associação de direito privado, sem fins lucrativos e que para já é constituída
pelos seis municípios fundadores.

16 Conforme reforça Augusto Santos Silva existem vários desafios no que concerne às políticas culturais autárquicas e onde obviamente se integra
qualquer projeto cultural, nomeadamente a RHLT: “(…) Maria Lurdes Lima dos Santos identifica [no seu estudo sobre Cartografia Cultural do
Concelho de Cascais]sete dilemas da política cultural autárquica: entre as necessidades do litoral e do interior do concelho; entre densificar o
tecido cultural, mediante alguma concentração espacial, e descentralizar equipamentos e iniciativas pelo território; entre apoiar mais as (muitas)
atividades amadoras, ou apoiar mais as (poucas) estruturas profissionais; entre privilegiar o investimento em infraestruturas ou em eventos;
entre a gestão direta dos equipamentos municipais pela própria autarquia, ou a concessão dessa gestão a entidades privadas, lucrativas ou não;
entre assegurar a autarquia funções de produção, ou optar pelo apoio à produção de terceiros; e entre focar o setor cultural em si mesmo, como
setor autónomo, ou promover a sua articulação com outros, designadamente o turismo (SANTOS, 2005: 328-331).
Eis uma boa síntese das questões que se colocam na atualidade à intervenção inspirada no padrão mais consensual entre as autarquias
portuguesas, e que certamente condicionaram a evolução futura dessa mesma intervenção. Como é característico dos dilemas, não se resolvem
por jogos de soma nula entre os pares de opostos, mas sim pela capacidade de geri-los conjunta e dinamicamente. Dessa dinâmica hão-de ou
não resultar novas perspetivas, quiçá articuláveis então como políticas culturais locais, no pleno sentido da expressão.” (SILVA, 2007:27) Mas o
autor salienta que os desafios vão mais longe “ (…) acrescentaria a estas mais cinco questões: uma de diversidade, outra de atualidade, a terceira
de dimensão, a quarta de continuidade e a última de impacto”. (SILVA, 2007:27). A questão da diversidade significa estar atento e assumir que
não param de crescer as dinâmicas centrífugas, a tensão entre procuras urbanas, periurbanas e rurais, existe também uma diversidade cada
vez mais significativa de procura autónoma de grupos de média ou elevada qualificação profissional. Em relação à atualidade é necessário ter
uma posição crítica quanto à articulação entre o local e o global; entre o discurso local sobre a cultura assente no modo de ser tradicional como
celebração da dita “identidade” e a fragmentação das identidades neste mundo global, onde o grupo de pertença pode ser também do domínio
virtual. Hoje, o sujeito, pode pertencer a várias comunidades que não têm que estar “reunidas” ou agregadas a um determinado território.
Outro aspeto fundamental é alargar a dimensão local à cooperação intermunicipal e internacional, com o estabelecimento de parcerias e redes.
Outro desafio será em garantir uma oferta regular, estruturada e diversificada no domínio cultural. E outro aspeto relevante que interage com
os anteriores é ter em atenção os estudos sobre o impacto, estar atendo aos efeitos sociais dourados das escolhas e concretização das políticas
culturais, numa palavra, avaliar.

–– Em cima: ao longo do tempo (seta), as equipas envolvidas da “gestão” da RHLT, e outras entidades
com elas relacionadas (estas de forma contínua ou pontualmente) devem sempre procurar manter o
sistema vivo, através de ações de dinamização, manutenção, e avaliação. Ou seja, considerar a RHLT
como um sistema aberto e um projeto, por definição, nunca acabado. A avaliação deverá ser realizada
em relação ao funcionamento e resultados obtidos durante a execução das planificações/programas;
mas também em relação aos diferentes públicos e à inter-relação com os parceiros e as comunidades.
–– Em torno de SÍTIOS e de EQUIPAMENTOS (retângulo central) desenvolvem-se um conjunto de
atividades (círculos) articuladas entre si e com estes sítios e equipamentos:
SÍTIOS — quer os diretamente relacionados com as operações militares do século XIX (Guerra
Peninsular), quer outros locais de interesse histórico-cultural e/ou paisagístico que possam ser
integrados nos circuitos de quem percorre a RHLT;
EQUIPAMENTOS — Centros de Acolhimento, Observatórios de Paisagem, museus e outros
equipamentos culturais que possam servir de pontos de encontro em torno de temas relacionados
com a RHLT. Numa perspetiva alargada, todas as valências arquitetónicas/patrimoniais visitáveis
nos circuitos da RHLT, incluindo infraestruturas de acolhimento de visitantes (restauração, hotelaria,
etc.) implementadas na região.
–– INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA INTEGRADA — de natureza histórica, arqueológica, ambiental/
paisagística, etc., por forma a dinamizar permanentemente todas as formas de conhecimento que
possam interessar à temática em causa e seu contexto, corrigindo eventuais erros retroativamente, e
abrindo novas frentes de pesquisa.
–– CONTEÚDOS ADAPTADOS A DIFERENTES PÚBLICOS — sendo extremamente diversificados
os interesses das pessoas ou grupos que procuram informação e conhecimentos sobre a RHLT, tratase de adaptar, com rigor, os resultados da investigação a essa variedade de interesses, que deverá
sempre ir desdobrando novas facetas ao longo do tempo.
–– SUPORTES DE DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO — tudo quanto possa, nos locais (sob forma
gráfica ou escrita), permitir uma melhor leitura direta dos mesmos, em geral mediada por “guias”,

pessoas habilitadas a explicá-los. Mas também tudo quanto esteja disposto em rede nos Centros de
Acolhimento e noutros locais, e inclua os mais diversos “produtos”, como folhetos, brochuras, livros,
mas também suportes interativos, meios audiovisuais, etc.
–– EVENTOS — para além de encontros científicos e de divulgação, destinados aos mais diferentes
públicos, tem uma importância muito grande a atividade artística que se possa desenvolver em
articulação com os conteúdos da RHLT, incluindo a realização de instalações, performances, etc.
Por outro lado, os eventos propriamente lúdicos (animação dos sítios, atividades desportivas, etc.)
tendo como “cenário” as paisagens da RHLT contribuirão para que esta seja uma realidade viva, e
não uma estrutura “museológica” de algum modo fossilizada e portanto perdendo valor e interesse
com o tempo. Os eventos acentuam, de forma calendarizada, a ideia, já referida acima — e muito
importante também para a política local — de que a RHLT não é um processo acabado e fechado,
como se fosse um grande “monumento” à Guerra Peninsular, mas uma realidade inacabada, que
se consuma diariamente ou periodicamente através das ações praticadas; não tanto uma memória
relativa ao passado, mas mais um estímulo à ação presente.
–– PESSOAS E COMUNIDADES — envolver um número cada vez maior de pessoas individuais e
entidades coletivas tem de ser um desígnio fundamental de sustentação e valorização. Tanto os
elementos técnicos das autarquias, diretamente responsáveis, e/ou a nova estrutura de gestão como
a associação, como evidentemente parceiros e visitantes, num processo de “captação” permanente
de um envolvimento participativo, dinâmico e inovador. A RHLT conseguirá assim ser um elemento
atrativo permanente, porque a sustentabilidade de um processo é fundamental — e não apenas a sua
concretização inicial. Ora, é através de pessoas e para as pessoas que ele existe.

Assim, o projeto da Rota Histórica das Linhas de Torres enfrenta agora, no curto prazo, e no meu
entender, vários desafios; mas essa foi sempre a sua característica estruturante. No início poucos acreditavam
que seria possível levar a cabo o que já foi conseguido: um projeto que partiu da iniciativa local e que foi
angariando mais parceiros numa dinâmica que sempre procurou alternativas e soluções para os problemas e
impasses.
Se é certo que o financiamento do EEA-Grants foi decisivo para o arranque da RHLT ao nível da
execução do que estava planeado, e que a RHLT agora se debate com recursos escassos, certamente as
soluções não acorrerão ao ritmo desejado; mas, gradualmente, com persistência, poderá desenvolver-se uma
dinâmica de abrangência cada vez mais agregadora das ligações entre este património e o território onde se
insere, incluindo as comunidades que o habitam.
Esta nova entidade, a Rota Histórica das Linhas de Torres — Associação para o Desenvolvimento
Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras, contempla nos seus estatutos a possibilidade de integrar
outras instituições, públicas e privadas, nacionais e internacionais, precisamente para desenvolver o seu papel
como elemento comutador. Nesta segunda fase é importante refletir sobre o tipo de gestão e fundamental
elaborar uma estratégia de desenvolvimento que incorpore várias linhas de ação.

No fundo, trata-se de promover, a outro nível, o caráter simbiótico que caraterizou este sistema defensivo desde
a sua construção, transmutando-o de um contexto de guerra oitocentista para um de património cultural do
nosso século.
É também nesse sentido que tenho tentado dar o meu contributo pessoal, quer como técnica da Câmara de
Loures, quer como investigadora, e é na esperança de encontrar neste Congresso parceiros com os quais possa
dialogar e — quem sabe — eventualmente também colaborar, que aqui me apresento com as perplexidades
inerentes ao próprio “espírito” desta reunião, a qual significativamente acentua no seu título a preocupação de
todos com a sustentabilidade do bem público que é o património.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGAMBEN, Giorgio (2006 – ed. it. orig. 2005), Profanações, Lisboa, Cotovia.
AGAMBEN, Giorgio (2010), Estado de Excepção, Lisboa, Edições 70.
AUGÉ, Marc (1994), Não-Lugares. Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade, Lisboa, Bertrand Ed,.
AUGÉ, Marc (1997), L’Impossible Voyage. Le Tourisme et ses Images, Paris, Éditions Payot et Rivages.
BANHA, Rui et al. (1994), Dinâmicas culturais e desenvolvimento no concelho de Loures, Dinâmicas Culturais,
Cidadania e Desenvolvimento Local, Lisboa, Associação Portuguesa de Sociologia.
BAUDRILLARD, Jean (1975), A Sociedade de Consumo, Lisboa, Edições 70.
BAUMAN, Zygmunt (1998), O Mal-Estar da Pós-Modernidade, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor.
BENNETT, Tony (2003), The exhibitionary complex, Grasping the World. The Idea of the Museum,
PREZIOSI, D., FARAGO, C. (Ed.), Farnham, Ashgate, pp. 413-441.
BOLTANSKY, Luc, CHIAPELLO, Ève (1999), Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Paris, Gallimard
BOURDIEU, Pierre (1989), O Poder Simbólico, Lisboa, Difel.
CANCELA D’ABREU, Alexandre d’Orey (2012), Paisagem e sua dimensão cultural, comunicação apresentada ao
Seminário internacional Gestão de Paisagens Periurbanas agricultura e abandono, Loures, 10 e 11 de Maio de 2012,
Euroscapes, disponível em http://www.euroscapes-eu.org/en/news/loures-seminar-landscape-management-of-periurban-areas-active-agriculture-and-land-abandonment.html, consultado a 4 de maio de 2013.
CONDE, Catarina Gonçalves Rodrigues Vieira (2009), Regeneração de Percursos Culturais no Território: Aplicação às
Linhas de Torres no Concelho de Vila Franca de Xira (dissertação de mestrado disponível on-line), Lisboa, ISCTE-IUL.
http://hdl.handle.net/10071/2031

CONNERTON, Paul (1993), Como as Sociedades Recordam, Oeiras, Celta Editora.
CORREIA, Miguel Brito & LOPES, Flávio (2004), Património Arquitectónico e Arqueológico: Cartas, Recomendações
e Convenções Internacionais, Lisboa, Livros Horizonte.
COSTA, Alexandre Alves, SCHMIDT, Luísa, JORGE, Vítor Oliveira Jorge (coordenadores) (2001), Ambiente, Cultura e
Desenvolvimento, Porto, ADECAP.
CRESSWELL, Tim, MERRIMAN, Peter (editors) (2011), Geographies of Mobilities: Practices, Spaces, Subjects,
Farnham, Ashgate.
DAVIS, Peter (2011), Eco museums. A sence of place, 2nd ed., London & New York, Continuum.
DEBORD, Guy (1991), A Sociedade do Espectáculo, Lisboa, Mobilis in Mobile.
DESVALLÉS, André; MAIRESSE, François (editores) (2013), Conceitos. Chave de museologia, São Paulo, ICOM.
ESTÊVÃO, Florbela (2013), Transformações de uma Paisagem: O Sistema Defensivo das Linhas de Torres e sua
Musealização (dissertação de mestrado (disponível on-line), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. http://
sigarra.up.pt/flup/pt/publs_pesquisa.FormView?p_id=72973
FILIPE, Graça (2009), Da musealização de património ao ordenamento do território musealizado: em busca de um
modelo de sustentabilidade adequado a cada realidade, Museal — revista do Museu Municipal de Faro, nº4, “Núcleos
Museológicos. Que sustentabilidade?”, Faro, Câmara Municipal de Faro, pp. 36-49.
FILIPE, Graça (2011), O Poder dos Museus: Refletindo sobre as Missões e a Sustentabilidade dos Museus, em Teoria e
na Pratica, Encontro Museus e Sustentabilidade Financeira, Porto, ICOM-Portugal, pp 1-9.
FOUCAULT, Michel (2010 – ed. orig. franc. 2004), Nascimento da Biopolítica, Lisboa, Edições 70.
GIDDENS, Anthony (1992), Consequências da Modernidade, Oeiras, Celta.
GIL, José (2004), Portugal, Hoje: O Medo de Existir, Lisboa, Relógio d’Água.
GILMAM, Derek (2010), The Idea of Cultural Heritage, New York, Cambridge University Press.
GUILLAUME, Marc (2003), A Política do Património, Porto, Campo das Letras.
INGOLD, Tim (2000), The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, London,
Routledge.
INGOLD, Tim (2007), Lines, A Brief History, London, Routledge.
INGOLD, Tim (2011), Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description, London, Routledge.
INGOLD, Tim (2012), The shape of the land in Landscapes Beyond Land: Routhes, Aesthetics, Narratives, New York,
Berghahn Books.
INGOLD, Tim, VERGUNST, Jo Lee (editors) (2008), Ways of Walking. Ethnography and Practice on Foot, Aldershot,
Ashgate.
JEUDY, Henri Pierre (1990) (dir. de), Patrimoines en Folie, Éditions de la Maison des Sciences de l’ Homme, Paris.
JORGE, Vítor Oliveira (coord.) (2005), Conservar Para Quê?, Porto/Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade do
Porto/CEAUCP.
JORGE, Vítor Oliveira (2006), Hedonismo, turismo, cultura light: “fique bem”na era do “capitalismo desorganizado”,
Fragmentos, Memórias, Incisões. Novos contributos para pensar a arqueologia como um domínio da cultura, Lisboa,
Edições Colibri/IELT, pp. 109-188.
JORGE, Vítor Oliveira (2006), Arqueologia, Património e Cultura, Lisboa, Instituto Piaget.
JORGE, Vítor Oliveira & THOMAS, Julian (eds.) (2006/2007), Overcoming the Modern Invention of Material Culture,
Porto, ADECAP.
LACROIX, Sophie (2008), Ruine, Paris, Éditions de la Villette.
LASH, Scott (1999), Another Modernity, a Different Rationality, Oxford, Blackwell Publishers.
LASH, Scott (2010), Intensive Culture: Social Theory, Religion & Contemporary Capitalism, London, Sage Publications.
LASH, Scott & URRY, John (2002-2ª ed.), Economies of Signs and Space, London, Sage Publications.
LOPES, João Teixeira (2006), Estranhos no Museu, Revista da Faculdade de Letras: Sociologia, I série, vol. 16, p. 89-95.

MITCHELL, Nora, ROSSLER, TRICAUD, Pierre-Marie (2011), Paysages culturels du patrimoine mondial. Guide
pratique de conservation et de gestion, Centre du Patrimoine Mondial, Paris, Unesco.
MONTEIRO, Miguel Corrêa (coord.) (2011), As Linhas de Torres Vedras. Um Sistema Defensivo a Norte de Lisboa,
Torres Vedras, PILT — Plataforma Intermunicipal para as Linhas de Torres.
PERALTA, Elsa, ANICO, Marta (organizadoras) (2006), Patrimónios e Identidades. Ficções Contemporâneas, Oeiras,
Celta Editora.
PIMENTEL, Cristina (2005), O Sistema Museológico Português (1833-1991). Em Direção a um Novo Modelo Teórico
para o seu Estudo, Lisboa, Fundação C. Gulbenkian/FCT.
PRIMO, Judite (2013), Museus, hibridação cultural e novas territorialidades, Cadernos de Sociomuseologia, vol.46, pp.
17-28.
SANTOS, Maria de Loures Lima dos (org) (s.d.), Políticas Culturais e Descentralização. Impactos do Programa de
Difusão das Artes do Espetáculo, Lisboa, Observatório das Actividades Culturais.
SANTOS, Maria de Lourdes Lima dos (coord.), GOMES, Rui (coord. exec.) e outros (2005) Contribuições Para A
Formulação de Políticas Públicas No Horizonte 2013 Relativas ao Tema ‘Cultura, Identidades e Património’, Lisboa,
Observatório das Actividades Culturais.
SEMEDO, Alice, LOPES, João Teixeira (coord.) (2006), Museus, Discursos e Representações, Porto, Edições
Afrontamento.
SEMEDO, Alice, FERREIRA, Inês (2011), Museus e Museologia: desafios para a construção de territórios
colaborativos, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, Sociologia, série I, vol. 21, pp. 97-119.
SILVA, Augusto Santos (2003), Como classificar as políticas culturais? Uma nota de pesquisa, OBS, nº12, pp. 10-20.
SILVA, Augusto Santos (2007), Como Abordar as Políticas Autárquicas? Uma hipótese de roteiro, Sociologia, Problemas
e Práticas, nº54, pp.11-33.
SILVANO, Filomena (2001), Antropologia do Espaço, Oeiras, Celta Editora.
SILVEIRA, Carlos et al. (coord.) (2011), Rota Histórica das Linhas de Torres, Guia, PILT, Vila Franca de Xira.
STIEGLER, Bernard (2006), Descrença e Descrédito. 1. A Decadência das Democracias Industriais, Lisboa, Edições
Vendaval.
STIEGLER, Bernard (2009), Pour Une Nouvelle Critique de l’ Économie Politique, Paris, Galilée.
THOMAS, Julian (2004), Archaeology and Modernity, London, Routledge.
THOMAS, Julian, JORGE, Vítor Oliveira (editors) (2008), Archaeology and the Politics of Vision in a Post-Modern
Context, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing.
TRAVERSO, Enzo (2012), O passado, modos de usar, Lisboa, Edições Unipop.
URRY, John (1995), Consuming Places, London, Routledge.
URRY, John (2002 – 2nd ed.), The Tourist Gaze, London, Sage Publications.
URRY, John (2007), Mobilities, Cambridge, Polity Press.
VARINE, Hugues de (2005), Museologia e museografia dos territórios, Ecomuseu Informação, nº 34,Jan./Fev/Mar, pp.8-12.
VARINE, Hugues de (2009), Museus e ordenamento do território: algumas experiências e uma tentativa de
problematização, Museal — revista do Museu Municipal de Faro, nº 4, “Núcleos Museológicos. Que sustentabilidade?”,
Faro: Câmara Municipal de Faro, pp. 50-59.
VIRILIO, Paul (2000), Velocidade de Libertação, Lisboa, Relógio d’ Água.
VV.AA. (2010), Relatório Workshop Linhas de Torres, Lisboa, Group ILM.
VV.AA. (2012), Loures 10 Paisagens. Euroscapes. Gestão de Paisagem em Áreas Urbanas e Periurbanas Europeias,
Loures, Câmara Municipal Loures.
WALSH, Kevin (1992), The Representation of the Past. Museums and heritage in the post-modern world, London,
Routledge.
WEBER, Max (1996-4ª ed.), A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Lisboa, Editorial Presença.
ZIZEK, Slavoj (2010), Viver no Fim dos Tempos, Lisboa, Relógio d’ Água.

FLORBELA ESTÊVÃO
Arqueóloga, Técnica Superior da Direção-Geral do Património Cultural, Departamento dos Bens Culturais, Divisão de
Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológica, Extensão de Torres Novas — slourenco@dgpc.pt. Licenciada
em História, Variante de Arqueologia (1997) pela Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. Mestre em Arqueologia, área de Especialização em Arqueologia Regional (2006) pela
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Desta dissertação resultou a publicação em 2007 da monografia “O
Povoamento alto-medieval entre os rios Dão e Alva”, in: Trabalhos de Arqueologia, vol. 50, Lisboa, Instituto Português
de Arqueologia, 257 p. A partir de 1998 colaborou como Arqueóloga no Instituto Português de Arqueologia, tendo em
2010 ingressado na carreira de Técnica Superior — Arqueóloga, no Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e
Arqueológico, I.P., atual Direção-Geral do Património Cultural. No âmbito das funções que tem vindo a desempenhar,
inclui-se a nomeação em várias Comissões de Acompanhamento de Revisão de Planos Diretores Municipais e a emissão de
pareceres de Arqueologia no âmbito de outros Planos Municipais de Ordenamento do Território e de Planos Especiais de
Ordenamento do Território. É arqueóloga responsável por várias intervenções arqueológicas, quer no âmbito de projetos
de investigação, quer da denominada arqueologia de emergência e preventiva, das quais resultaram a apresentação de
comunicações e a publicação de vários artigos com a divulgação dos respetivos resultados científicos.

Rotas do Gharb Al-Andalus — Um projecto em
desenvolvimento
NATÁLIA MARIA LOPES NUNES, IELT, FCSH-UNL(Portugal)

RESUMO
A partir do legado islâmico de Portugal, pretende-se divulgar esse património com a criação das Rotas do
Gharb al-Andalus. O principal objectivo é a valorização dos vestígios presentes nas manifestações religiosas,
literárias, arqueológicas, artístico-culturais, históricas e sociais, aspectos tão esquecidos no nosso país,
contrariamente a Espanha com quem partilhámos esse passado histórico.
A título de exemplo, apresentamos um dos itinerários implementados recentemente por nós através
do operador turístico Lisboa Autêntica, com o qual iremos viajar no tempo à descoberta do que resta de alLixbûnâ, a Lisboa Árabe.
PALAVRAS-CHAVE: Gharb al-Andalus, legado, rotas, património.

ROUTES OF GHARB AL-ANDALUS — A PROJECT IN DEVELOPMENT
ABSTRACT
From the Islamic legacy of Portugal, we intend to disclose that heritage with the creation of the Routes of
Gharb al-Andalus. The main objective is the appreciation of the remains present in religious events, literary,
archaeological, artistic, cultural, historical and social aspects so forgotten in our country, unlike Spain with
whom he shared this historic past.
As an example, we present one of the itineraries recently implemented by us through the tour operator
Lisboa Autêntica, with which we will travel back in time to the discovery of what remains of al-Lixbûnâ, the
Arabic Lisbon.
KEYWORDS: Gharb al-Andalus, legacy, routes, heritage.

BREVE INTRODUÇÃO
Entre os séculos VIII e XV, o al-Andalus legou para o presente um património vastíssimo que abrange um
conjunto diversificado, do qual destacamos os seguintes aspectos: as maravilhas arquitectónicas representadas,
por exemplo, em Granada, Sevilha e Córdova; os vestígios arqueológicos presentes em diversas cidades, vilas
e aldeias; o saber científico através das suas traduções e inovações na Medicina, Matemática, Astronomia,
Botânica, Agricultura, com destaque para as técnicas de irrigação dos campos e para as novas culturas (arroz,
laranjeira, figueira, etc.); o sabor da sua Gastronomia; a arte equestre e a arte do jogo de xadrez; a Filosofia com

os filósofos Ibn Masarra, Avempace, Ibn Tufayl e Averróis; a Língua e a Literatura, salientando alguns poetas
do Gharb al-Andalus, como por exemplo, Ibn Darrãj al-Qastãllã, al-Mu’tamid, Ibn ‘Ammãr, Ibn Muqana,
Ibn Bassãm e Ibn Sãra; a Mística, com enfoque sobre Ibn ‘Arabi e os seus mestres do Gharb al-Andalus; e a
Música arábico-andaluza, onde se salienta o papel de Zyriab e a influência oriental, assim como o papel de
Avempace e do Sufismo.
Perante este património riquíssimo, mas muitas vezes esquecido e negligenciado, e na sequência do nosso
plano de trabalho de investigação pós-doutoral, para além do curso da Escola de Verão na Universidade Nova
de Lisboa-Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, intitulado “O legado islâmico do al-Andalus”, traçámos
uma variedade de itinerários que se inserem na denominação Rotas do Gharb al-Andalus.

1. ROTAS DO GHARB AL-ANDALUS — BREVE APRESENTAÇÃO
O principal objectivo da criação das Rotas do Gharb al-Andalus centra-se na revalorização e na difusão do
legado islâmico em Portugal através das suas manifestações literárias, religiosas, arqueológicas, artísticoculturais, históricas, sociais, e paisagísticos que constituem a rede de rotas a implementar em Portugal em
diversas cidades, nomeadamente em Évora, Juromenha, Beja, Mértola, Silves, Loulé, Tavira Sacavém, Sintra,
etc., mas com ligação a Espanha, sobretudo às cidades de Sevilha e Córdova, e ao Norte de África, principalmete
à Tunísia e a Marrocos. Pretende-se criar, desenvolver e fortalecer relações com as cidades/vilas e países que se
inserem nas rotas e que contribuíram para a criação de um legado comum e para a mesma identidade cultural,
de forma a potenciar o diálogo entre a Europa e os países árabes, procurando também divulgar e aprofundar as
relações entre o Oriente e o Ocidente, aspectos tão esquecidos no nosso país, contrariamente à vizinha Espanha
com quem partilhámos esse passado histórico. É de salientar que em Espanha “O Legado Andaluz” foi declarado
“Itinerário Europeu” em 1997 e em 2004 “Grande Itinerário Europeu”, apresentando uma série de rotas de
âmbito histórico e literário com as quais pretendemos estabelecer uma ligação e um diálogo transfronteiriço e
intercultural. É ainda de referir que a UNESCO incluiu “O Legado Andaluz” no “Programa Mediterrâneo”:
El Legado Andalusí fue declarado ‘Itinerario Cultural Europeo’ en el año 1997 siendo junto con el
Camino de Santiago el único itinerario de esta categoría en España. El Reglamento del Consejo de Europa
que regula los Itinerarios contempla la posibilidad de que éstos sean revisados y puedan, en función del
cumplimiento de los objetivos, ascender en su categoría como ha sido el caso de El Legado Andalusí.[…]
La UNESCO ha incluido a El Legado Andalusí en su “Programa Mediterráneo” con nomenclatura
propia, por su contribución al progreso de los pueblos mediterráneos, promoviendo el Mediterráneo como
espacio eco-cultural. 1
Nesse sentido, e dada a importância deste legado em Portugal, já foram traçados alguns percursos que
incluem as Rotas Lisboa Árabe, Évora Árabe e a Rota dos Sufis do Gharb al-Andalus, entre outras. Para além
destas rotas e itinerários, estão a ser desenvolvidos outros percursos, nomeadamente a Rota dos Poetas do
Gharb al-Andalus, a Rota dos Castelos da Moura Encantada e alguns itinerários pedestres.
A nível estratégico, Portugal, dando continuidade ao que já existe em Espanha, é um país estratégico para
a implementação destas rotas como um produto de turismo cultural. Pretende-se apostar numa área pouco
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ou nada desenvolvida no nosso país e também concorrer/articular com outras entidades do mesmo âmbito
existentes no país e no estrangeiro, de forma a desenvolver a atracção das cidades/vilas e países envolvidos
através da cooperação inter-regional, transnacional e transfronteiriça. Neste sentido, os mercados alvo, para
além de Portugal, abrangem todos os continentes, principalmente os países que envolvam uma maior projeção
do mundo muçulmano em questão, havendo a salientar Espanha e toda a região do Magrebe. A título de
exemplo, e também porque fazemos parte do al-Andalus, em Espanha, no ano de 2012 chegaram ao país 81
mil turistas muçulmanos e prevê-se que o turismo islâmico incrementará 52% do seu impacto económico
em Espanha para 2020 2; outro aspecto a salientar e de grande relevância para a Rota dos Sufis do Gharb
al-Andalus, sendo mesmo uma mais valia, foi a candidatura da Arrábida a património da Unesco. Segundo a
documentação de candidatura:
Também a componente cultural (a individualidade geográfica da Arrábida e o seu relativo isolamento
conferiu a este lugar a dupla dimensão de um local de reflexão mística e de defesa do território, de exercício
simultâneo da espiritualidade e de afirmação do poder militar — dupla dimensão concentrada no termo árabe
Rábita, a provável origem etimológica do termo Arrábida. Neste território existe uma sobreposição de cultos
e lendas, numa estratigrafia religiosa e simbólica que sucessivamente acumulou e reinterpretou crenças muito
antigas e as trouxe até à actualidade, são exemplos únicos e excepcionais a Lenda de Hildebrandt — círio da
Arrábida — e a Lenda da Pedra da Mua, forma antiga de mula — cirio da Nossa Senhora do Cabo. 3
Por outro lado, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, onde incide uma grande parte das Rotas
do Gharb al-Andalus, pretende ser um dos primeiros destinos certificados do mundo, com um projecto a
desenvolver até 2020:
O presidente da ERT referiu que a ideia é «certificar toda a cadeia de valor» na área turística,
o que envolve «a restauração, o alojamento, os locais de interesse turístico ou a animação turística».
«Queremos também, no próximo ano, sensibilizar os agentes de ensino e formação, porque este é um processo
que tem que envolver universidades, o Turismo de Portugal e autoridades a nível regional, para que possamos
qualificar o destino até 2020», afirmou. 4
As Rotas do Gharb al-Andalus pressupõem o desenvolvimento das regiões que fazem parte desse traçado
que se pretende assinalar e comercializar, articulando-o com infra-estruturas nos serviços de hotelaria e do
património local de cada região (museus, monumentos, auditórios, escolas, etc.), bem como a sua relação
com a área da gastronomia e do artesanato regionais e internacionais. Depois de assinalados os percursos das
rotas, os mesmo serão divulgados e promovidos pela Casa Árabe através de site, de redes sociais, de folhetos
e/ou de pequenas publicações alusivos à rota, com o apoio das autarquias, das entidades e postos de turismo,
associações de desenvolvimento local e embaixadas dos países estrangeiros envolvidos, entre outros.
Em articulação com as Rotas do Gharb al-Andalus, pretendemos também desenvolver exposições,
espectáculos musicais e de dança, ciclos de cinema, cursos, publicações de carácter científico (em ligação
com as universidades), programas escolares, sobretudo no âmbito da História e da Literatura e ainda diversas
actividades que preservem e promovam o património do Gharb al-Andalus. Para além disso, a importância
2
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da criação e da promoção das Rotas do Gharb al-Andalus devem-se a vários factores, de entre os quais,
destacamos os seguintes:

–– A coexistência multicultural de três religiões — Cristianismo, Judaísmo e Islamismo — é hoje uma
marca de desenvolvimento e de multicuralismo, tendo contribuído para o acolhimento e contributo
cultural e económico de várias comunidades migrantes;
–– O projeto, de âmbito cultural e turístico, envolve todos os Municípios onde a presença islâmica
deixou os seus vestígios, tornando-os parceiros institucionais, contribuindo para a a revitalização da
memória árabe no país, num espírito de diálogo intercultural;
–– A Casa Árabe de Lisboa, compromete-se a ter um papel fundamental na defesa do património
arqueológico, histórico, cultural, urbanístico, arquitectónico e ambiental relacionado com o legado
árabe em Portugal; pretende ainda desenvolver uma série de políticas que visem o desenvolvimento, a
produção e a promoção do turismo cultural, visando também a investigação sobre a herança árabe em
Portugal. O principal objectivo é contribuir para o diálogo multicultural e de encontro de tradições,
rituais, crenças e valores;
–– O património árabe é parte integrante da História de Portugal e da sua cultura, razão pela qual
surge a Casa Árabe na promoção, pela primeira vez em Portugal, do desenvolvolvimento de um
projecto integrado, com especial enfoque na região do Alentejo e do Algarve, pretendendo
fazer o levantamento, investigação e sinalização dos vestígios de memória árabe portuguesa; o
desenvolvimento dos conteúdos inerentes a peças de um património material e imaterial alusivo ao
legado árabe nacional; o aproveitamento para a potencialização económica decorrente dos mesmos.
Além disso, é nosso objectivo desenvolver a colaboração internacional com centros de liderança
árabe na ciência, na história ou na economia. Com tudo isto, pretende-se que Portugal fique em pé de
igualdade com outros países, nomeadamente com Espanha onde “O Legado Andaluz” foi declarado
“Itinerário Europeu” em 1997 e em 2004 “Grande Itinerário Europeu”, apresentando uma série de
rotas de âmbito histórico e literário com as quais pretendemos estabelecer uma ligação e um diálogo
transfronteiriço e intercultural;
–– As Rotas do Gharb al-Andalus além-fronteiras valorizarão o papel de Portugal ou dos portugueses
no mundo da economia, ciências, religião, medicina, filosofia, literatura, estabelecendo ligação com
Espanha, com o Norte de África, sobretudo Marrocos e a Tunísia e, consequentemente, com outros
países do Magrebe e do Médio Oriente. Para o efeito, procura-se a dinamização e potencialização dos
fóruns internacionais comuns de desenvolvimento; a ampliação das possibilidades de exportação do
produto das Rotas; a colaboraração com universidades e institutos nacionais e estrangeiros no âmbito
da investigação.

Para as Rotas do Gharb al-Andalus pretende-se criar uma sinalização/sinalética eficiente, homogénea e
de fácil percepção por parte do visitante. É também objectivo fundamental a promoção das Rotas em feiras
medievais e no Festival Islâmico de Mértola, assim como a promoção pedagógica junto das escolas, de forma a
que as crianças e os jovens tenham um melhor conhecimento do seu passado histórico-cultural, nomeadamente
o da sua região. Para o efeito promocional, será criado um conjunto de brochuras e outro material de interesse,
incluindo sites e material audiovisual que visem a promoção das Rotas do Gharb al-Andalus. Serão ainda
levados a cabo diversos eventos de animação, variadas formas de formação e de investigação, incluindo
publicações científicas, que promovam um conhecimento mais aprofundado das raízes da cultura portuguesa
a partir do seu legado árabe.
A título de exemplo, apresentamos uma das rotas já implementadas, a rota Lisboa Árabe.

2. LISBOA — UMA CIDADE COSMOPOLITA DO AL-ANDALUS
Lisboa é uma cidade cosmopolita desde sempre e a sua origem lendária, segundo a qual a cidade fora
fundada por Ulisses, é exemplo disso. Contudo, para esse cosmopolitismo contribuiu também a sua posição
geográfica que permitiu ligações por terra, pelo rio Tejo e por mar, razão pela qual vários povos passaram
por Lisboa (uma das cidades mais antigas da Europa), de entre eles, fenícios, celtas, gregos, cartagineses,
romanos, vândalos e muçulmanos. Depois, com os Descobrimentos, a cidade continuou em expansão, sendo
um local estratégico nas comunicações entre os restantes países da Europa, mas também os de África, Ásia
e América.
Relativamente à época do al-Andalus, a convivência das três religiões do Livro, teve um papel importante
na diversidade urbana da cidade. Segundo o geógrafo árabe al-Idrisi (1110-1165), Alfama era o centro portuário
da Lixbûnâ, desenvolvendo a sua estrutura social, mercantil e económica. O esplendor desta cidade do alAndalus atingiu-se logo no século X-XI, tendo a cidade adquirido um grande grau de intelectualidade, aspecto
que motivou a vinda de muitos intelectuais, nomeadamente de poetas e de homens de religião, não apenas das
restantes cidades do al-Andalus, situadas na actual Espanha, mas também de outras regiões, sobretudo do
Norte de África. Segundo alguns estudiosos do período do al-Andalus, como por exemplo Teresa Garulo, teria
existido em Lisboa um círculo literário e este aspecto trouxe à cidade um grande número de poetas, embora
muitos deles tivessem nascido na cidade. Assim, e a par desse cosmopolitismo, a cidade de Lisboa tornouse, durante a presença árabe em Portugal, uma cidade aberta ao Mediterrâneo, com um desenvolvimento
marítimo, comercial e cultural e, entre os séculos X a XII, torna-se uma das principais cidades do Gharb alAndalus.
Os documentos da época atribuídos a Osberno/Ranulfo e a al-Idrisi testemunham a grandeza da
cidade, onde se destacava um comércio e uma produção artesanal activos, e de extrema importância, que
contribuiram também para o desenvolvimento piscícula e agrícola da região, como ponto de contacto entre
as restantes cidades do Gharb al-Andalus e o resto do mundo. Saliente-se ainda o conjunto das suas vias de
circulação, herdadas do período romano, que permitiu uma maior facilidade no contacto entre as populações
e as diferentes culturas. Deste modo, Lisboa integrava-se plenamente nas rotas comerciais islâmicas e os
vestígios arqueológicos são prova disso mesmo, sobretudo a cerâmica, oriunda de olarias da cidade e outras
peças mais luxuosas que, segundo alguns estudos arqueológicos, eram provenientes de regiões mais a sul

do al-Andalus e também do Magrebe. Para o cosmopolitismo da cidade contribuiram também os recursos
marinhos e agrícolas, a par da exploração mineira, em determinados casos, uma sequência da exploração já
em época romana.
Perante a importância da cidade de Lisboa e de todo o seu legado arábico-islâmico a nível arqueológico,
histórico, literário, linguístico, lendário, religioso e toponímico, foi traçado o itinerário Lisboa Árabe. Através
dele, é nosso objectivo fazer reviver a cidade de Lixbûnâ desde o século VIII até ao século XV com a queda
do reino de Granada e, posteriormente, já na época de quinhentos com as perseguições da Inquisição aos
mouriscos, contribuindo para o desenvolvimento de um cripto-islamismo que, mais tarde, já no século XVII,
levou à expulsão dos moursicos.

3. LISBOA ÁRABE — SÍNTESE DO ITINERÁRIO
Nesta visita, iremos viajar no tempo à descoberta do que resta da Lixbûnâ, a Lisboa árabe, passeando pelos
sítios mais emblemáticos da cidade, com destaque para a zona do castelo, para a Sé de Lisboa, outrora
mesquita, e para ruas e ruelas de Alfama e Mouraria. Aos vestígios arqueológicos e ao traçado dos antigos
bairros islâmicos, destaque para a toponímia e para as alcaçarias. Conheceremos também alguns dos poetas
árabes nascidos na cidade, viajando ainda pelas histórias de algumas lendas, despertando o imaginário de uma
época de convivência entre mouros e cristãos.

Figura 1: Cartaz de divulgação da rota Lisboa Árabe (Lisboa Autêntica)

CONCLUSÃO
Esta apresentação das Rotas do Gharb al-Andalus consiste apenas numa breve exposição e divulgação que
procurámos ilustrar com um dos itinerários já implementados e comercializado pelo agente turístico Lisboa
Autêntica, empresa que tem uma grande diversidade de passeios a pé.
As Rotas do Gharb al-Andalus inserem-se naquilo a que se chama turismo cultural e tiveram como ponto de
partida a nossa investigação de pós-doutoramento. Além disso, este produto turístico foi criado a fim de colmatar
uma certa lacuna relativamente ao período histórico em causa e também para darmos a conhecer uma civilização,
uma cultura e uma religião diferentes, mas que tiveram um papel importante naquilo que é hoje Portugal. Por outro
lado, nos últimos anos, tem-se manifestado um maior interesse por todo o legado do al-Andalus e, para isso, têm
contribuído as diversas motivações, não apenas de divertimento e de descanso, mas também culturais e educativas.
Evidentemente, as motivações culturais e educativas são aquelas que nos incentivaram à realização
destas rotas, cujos itinerários se basearam nas especificidades de cada região, com destaque para os aspectos
históricos, literários, artísticos, lendários, gastronómicos, não esquecendo a arquitectura e o artesanato. Há a
destacar ainda as viagens organizadas com o objectivo de aprender e de aprofundar conhecimentos sobre uma
temática relacionada com os conteúdos curriculares e/ou questões profissionais, razão pela qual estas rotas
já foram também implementadas, a título experimental, numa escola do Barreiro, no âmbito da formação de
professores, e em articulação com os currículos da disciplina de História nos 7º e 10º anos de escolaridade,
assim como nas turmas de Turismo no Ensino Profissional.
É de salientar que as políticas de acolhimento turístico dos últimos anos também têm contribuído para
fazer de Portugal, nomeadamente da cidade de Lisboa, um local de eleição. Por outro lado, procuramos
interligar os diferentes tipos de património (local, regional, cultural, e natural) com a História do nosso país
para o período da presença árabe em Portugal e da sua sobrevivência através dos mouriscos e de todo o legado
que é possível de identificar.
E terminamos com o excerto de um poema, evocando um dos grandes poetas árabes da região de Lisboa,
Ibn Muqâna al-Qabdâqî al-Ushbûnî, nascido no século XI, em Alcabideche, onde regressa alguns anos mais
tarde, depois de ter exercido cargos políticos em Sevilha e Granada (Alves, 1999: 172):
[...]
em Alcabideche estou
no campo silvas cortando
com a podoa trabalhando.
se alguém te perguntar
se do teu trabalho gostas
tu respondes-lhe que sim:
quem ama ser livre assim
de bom carácter dá mostras.
bastam-me só amor
e dávidas que recolhi.
deixei tudo sem rancor
e em tempo de primavera
a este chão me acolhi.
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A Casa da Pesca e o estado actual
das políticas patrimoniais
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RESUMO
A Casa da Pesca, estrutura de recreio localizada na Quinta de Recreio dos marqueses de Pombal (Oeiras,
Portugal), encontra-se desde 1940 integrada na classificação de “Monumento Nacional” dos Jardins e Palácio
do marquês de Pombal. Por esse facto, está abrangida pelo regime de proteção e salvaguarda da Lei de
Bases de Protecção do Património Cultural n.º107/2001. No entanto, o seu longo percurso histórico acrescido
do recente e problemático processo de ampliação e redenominação da classificação, e fixação de Zona
Especial de Proteção, têm levantado questões pertinentes sobre a teoria e prática das políticas patrimoniais.
Nomeadamente, sobre as medidas de proteção e valorização, a classificação e inventariação, que neste caso de
estudo em nada impediram o abandono e esquecimento, e que nos dão conta do verdadeiro estado atual da
políticas patrimoniais que afetam não só este monumento bem como outros.
O objetivo deste artigo é problematizar o caso da Casa da Pesca, partindo da análise histórico-artística,
passando pelo estudo do novo processo de classificação, a fim de debater a aplicação atual das políticas
patrimoniais, atendendo aos conceitos de classificação e inventariação inerentes ao processo.
PALAVRAS-CHAVE: Casa da Pesca (Oeiras), classificação, património, políticas culturais.

THE CASA DAS PESCAS AND THE CURRENT STATUS OF HERITAGE POLICIES*
ABSTRACT
Casa da Pesca is a leisure structure situated in Quinta de Recreio dos marqueses de Pombal (Oeiras, Portugal),
and is listed as “National Monument” since 1940, with the gardens and the marquis of Pombal’s palace. Due
to this fact, is covered by the protection and safeguarding regime of the Portuguese Cultural Law ( Lei de
Bases de Protecção do Património Cultural n.º107/2001). However, its long historical journey plus the recent
and problematic process of expansion and renaming of classification, setting the special protection zone,
have raised pertinent questions about the theory and practice of heritage policies, particular on the measures
of protection and enhancement, classification and cataloging, which in this case-study didn’t prevent the
abandonment and neglection. These facts demonstrate the true current state of the heritage policies that affect
not only this monument but others.
This article’s main purpose is to discuss the Casa da Pesca’s case, starting from the historical and artistic
analysis, along with the study of the new classification process, to discuss the current state of heritage policies,
taking into account the concepts of classification and cataloging inherent in the process.
KEYWORDS: Casa da Pesca (Oeiras), classification, heritage, cultural policies.

INTRODUÇÃO
A metodologia seguida neste artigo centrou-se nas políticas patrimoniais em Portugal, partindo da análise e
reflexão do processo de classificação de um caso concreto: o conjunto Casa da Pesca, constituído por jardim,
cascata e casa. No entanto, procurou-se na terceira parte alargar a análise à Quinta de Recreio dos marqueses
de Pombal, em torno da qual se desenvolve a abertura do processo de ampliação da classificação e proposta
de fixação da Zona Especial de Proteção Provisória.
Cronologicamente, este estudo parte do início do século XVIII, época em que a referida Casa da Pesca
é construída, e prolonga-se até aos nossos dias, uma vez que se considera um tempo suficientemente amplo
para a observação das experiências realizadas. Deste modo, procura-se refletir sobre o percurso da memória
patrimonial da Casa da Pesca, dando particular ênfase à classificação, reabertura e encerramento do processo
de classificação de Monumento Nacional através da crítica do próprio processo de classificação, consultado
na Direção Regional de Cultura Lisboa e Vale do Tejo, na Direção Geral do Património/Palácio da Ajuda
(Lisboa) 1. A análise do processo permitirá, por um lado, obter uma panorâmica da necessidade da Casa da
Pesca em realizar obras de conservação e restauro, por outro, permitirá entender a necessidade de se alargar a
ampliação da classificação como Monumento Nacional a toda a quinta na medida em que os restantes espaços
de recreio e exploração agrícola carecem de proteção e salvaguarda dada a sua possível perda.
Essa panorâmica, por seu turno, servir-nos-á de reflexão para avaliar os conceitos que estão subjacentes
ao caso mencionado, classificação e inventariação, e por consequência, do próprio estado atual das políticas
patrimoniais em Portugal, e ainda averiguar o verdadeiro interesse do Estado sobre o Património Cultural.
Para isso, será fundamental aludir, ainda que se de forma sumária, a alguns dados históricos e artísticos,
bem como às eventuais obras de conservação e restauro realizadas, e aos projetos de reabilitação e readaptação
propostos, e por último, ao referido processo de ampliação de classificação.
Como fontes diretas de análise, utilizaram-se a par do processo já mencionado, a bibliografia específica
sobre a Casa da Pesca e Quinta de Recreio dos marqueses de Pombal, a par da multifacetada legislação
portuguesa, com o conhecimento dos elementos internacionais que lhe foram incorporados ao longo do tempo.
Também se recorreu, entre outros aos trabalhos recentes de Flávio Lopes e Miguel Correia, Património
arquitetónico e arqueológico. Noção e normas de proteção (2012), Património Cultural. Critérios e normas
internacionais de proteção (2014), e ao catálogo da exposição 100 anos de património. Memória e identidade
(2010, 1.ªed.; 2011; 2.ªed.), coordenado por Jorge Custódio.

1

Processo de Classificação do Palácio dos Marqueses de Pombal, sito na Quinta de Baixo e Cima, S. Julião da Barra, Oeiras. Proc. N.º
6B/608 – C.S. 10585.

1. Da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal à Casa da Pesca (Oeiras). Enquadramento
geográfico, histórico e artístico

FIG. 1 — Fotografia aérea com delimitação da quinta.
© FOTO.00772572/Arquivo da DGEMN

A Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, a par de outras no concelho, é testemunho da arquitetura
residencial barroca edificada nos arredores de Lisboa durante o século XVIII. Enquanto “quinta de recreio”
é constituída por um núcleo edificado, onde se destaca o palácio e os edifícios secundários de apoio ao lazer,
como o caso da Casa da Pesca, e às atividades agrícolas. A par deste núcleo, a quinta possui jardins e alguns
terrenos agrícolas que se dispersavam por toda a propriedade.
A história da quinta, propriedade da família Pombal remonta ao século XVII, no entanto, é no século
XVIII, com Paulo de Carvalho e Ataíde (1679-1737), tio do futuro marquês de Pombal, que ao herdar a
quinta, esta ganha notoriedade, quer territorialmente, quer construtivamente. Após a sua morte, as obras são
deixadas a cargo do seu herdeiro, o sobrinho, Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), futuro marquês
de Pombal, que une esforços económicos com os seus irmãos, Sebastião Carvalho e Melo, Francisco Xavier de
Mendonça (1701-1769) e Paulo António de Carvalho e Mendonça (1702-1770). A responsabilidade do projeto
tem sido atribuída ao arquiteto Carlos Mardel (c.1695-1763) 2.
2

Entre os autores que o apontam, José Meco in “O Palácio e a Quinta do Marquês de Pombal, em Oeiras (Algumas notas sobre a arte no
tempo de Pombal)” in Pombal Revisitado. (Lisboa: ed. Estampa, 1984, 2.ºvol.), 169.

Em 1777, com a morte de D. José I e a subida ao trono de D. Maria I, o marquês de Pombal foi exonerado
dos seus cargos, e abandonou Oeiras, refugiando-se em Pombal, onde morreu em 1782. Após a sua morte são
esparsas as notícias sobre a quinta, e só em 1939, voltaremos a ouvir falar dela com grande enfâse, quando
os descendentes da família Pombal vendem a propriedade ao jornalista Artur Brandão (1876-1960), e se
desfazem do recheio do palácio 3.
No ano seguinte, o Palácio dos marqueses de Pombal, abrangendo o jardim, Casa de Pesca e Cascata
foram classificados de Monumento Nacional, por Decreto n.º 30762 de 26 de Setembro 4, e Decreto n.º 39175
de 17 de abril de 1953 5. Porém, o regime de proteção e salvaguarda não impediu, em 1958, a venda e “divisão”
da quinta por dois proprietários. A “divisão” atribuiu nova designação à quinta: a sul, a Quinta de Baixo,
e a norte, a Quinta de Cima, perdendo-se desde então a leitura original do conjunto. A Quinta de Baixo,
constituída pelo Palácio e jardins anexos, foi adquirida pela Fundação Calouste Gulbenkian, encontrando-se
desde 2003, na posse da Câmara Municipal de Oeiras. Já a Quinta de Cima, constituída por extensos terrenos
onde se dispersam as estruturas de recreio e de apoio à exploração agrícola — Casa da Pesca, Cascata da Fonte
do Ouro, Casa dos Bichos da Seda, Abegoaria, Pombal, Aqueduto, entre outros; foi adquirida pelo Estado, que
ali construiu as instalações da Estação Agronómica Nacional, atual Instituto Nacional de Investigação Agrária
e Veterinária.

FIG.2 — Planta dos limites da quinta. ©FOTO.00772571/Arquivo da DGEMN

3
4

5

Cf. Catálogo da colecção de quadros, gravuras, estampas, móveis, esculturas, adornos e outros objectos de arte do palácio do senhor
Marquez de Pombal em Oeiras (Lisboa: Tipografia Império, 1939).
Este decreto, publicado no Diário Geral, I Série, n.º 225 de 26 de setembro de 1940, foi suspenso pelo Decreto n.º 30838 de 1 de novembro
(Diário Geral, I Série, n.º 254). Este decreto suspendeu o diploma anterior quanto aos imóveis que fossem propriedade particular, até que se
cumprisse o disposto no art.º 25.º do Decreto n.º 20985, Diário Geral, I Série, n.º 56, de 7 de março de 1932.
Publicado no Diário Geral, n.º 177 de 17 de abril de 1953.

FIG.3 — Planta com a definição de propriedade. © FOTO.00772574/Arquivo da DGEMN

A repartição da propriedade, por dois proprietários, ainda que estatais, mas sem competências concretas de
gestão patrimonial só trouxe consequências nefastas, pois, perdida a função original, algumas das estruturas
foram esquecidas. Ainda assim, é de ressalvar todos os espaços, destacando-se neste artigo a Casa da Pesca,
designada como o “(…) “recanto de prazer” mais monumental e belo que o século XVIII nos legou” 6.
O conjunto foi edificado a oeste da ribeira da Laje, num recanto da encosta do vale, e distribui-se por dois
patamares: o primeiro, em cota baixa, onde se dispõe o Jardim; e o segundo, em cota alta, onde encontramos
a Cascata do Taveira e a Casa da Pesca, propriamente dita.
Á muito descontextualizado do seu enquadramento e distribuição original, o Jardim, distribui-se por
planta retangular rasgada por três portões na qual se desenhariam canteiros de buxo. O espaço é decorado
por bancos semicirculares e por um pequeno lago de quatro crescentes e estrela de oito pontas em alusão às
armas heráldicas dos Carvalho. De fronte para a entrada do jardim, desenvolve-se uma escadaria de acesso à
Cascata do Taveira. A escadaria encontra-se revestida de azulejos de padronagem pombalina polícroma, com
alguns acrescentos de um padrão azul do século XIX 7.

6
7

José Meco, Azulejaria no Concelho de Oeiras, O Palácio Pombal e a Casa da Pesca (Oeiras: Cadernos da Biblioteca Operária Oeirense,
1982) 33.
Cf. José Meco, “Azulejos da Vila e Concelho de Oeiras” in 1.º Encontro de História e Património — Diálogos de Verão 2006-2007. (Oeiras:
Espaço e Memória — Associação Cultural de Oeiras/Junta de Freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, 2010) 53.

FIG.4 — “Conjunto Casa da Pesca”. Reconstituição da Quinta ao tempo do Marquês de Pombal e dos seus irmãos, segundo Rodrigo
Dias (© Rodrigo Dias, História e Histórias do Jardim Francês em Portugal — A Quinta de Recreio do Marquês de Pombal na Vila de
Oeiras. Oeiras: Câmara Municipal de Oeiras, 1997): 44-45

FIG.5 a/b — Jardim da Casa da Pesca. © Autor

A Cascata do Taveira localiza-se ao centro de um anfiteatro em semicírculo revestido por dezasseis grandes
painéis de azulejo branco e azul-cobalto, com cenas mitológicas, de temática aquática de influência francesa

dos pintores, Antoine Coypel (1661-1722) e Charles Antoine Coypel (1694-1752), respetivamente pai e filho 8.
Porém, a autoria é portuguesa, ainda que incerta é associada à obra de Sebastião de Almeida (-) e à produção
da Fábrica do Rato, de cerca de 1771 9.
Defronte para a cascata encontra-se um tanque retangular alimentado por bica com três golfinhos
esculpidos, que serviria para o recreio das elites onde pescariam.

FIG.6 — Cascata do Taveira. © Autor

8
9

Cf. Ana Celeste Glória, “Casa da Pesca: proposta de valorização e recuperação” (Tese de Mestrado, Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas/Universidade Nova de Lisboa, 2010), 25-26.
Segundo José Meco, Idem, 2010: 54.

FIG. 7 a — Painel de azulejo da Cascata do Taveira. b. Pormenor © Autor

Anexo ao anfiteatro e cascata, no sentido sul, situa-se a Casa da Pesca, que dá nome ao conjunto, e que serviria
para o repouso e recreio das elites. A sua arquitetura é de grande simplicidade e feição clássica, contrapondose ao interior que é de grande riqueza decorativa num gosto rocóco. Na sala de maior dimensão, as paredes e
teto são decorados por estuque de grande qualidade e temática alusiva à pesca, e que revelam já uma grande
perda de elementos dadas as constantes infiltrações. As paredes apresentam estuque cor-de-rosa 10, marcados
por molduras, sobrepujadas por oito cartelas decoradas com paisagens marítimas e campestres, ao estilo de
Jean Jean-Baptiste Pillement (1728-1808) 11. No teto encontram-se esculpidas inúmeras figuras e elementos
decorativos (pescadores, plantas, animais, etc.), estando ao centro a figura de Tritão/Neptuno. A autoria
dos estuques é atribuída a Giovanni Grossi (1718-1781), ainda que sem base documental que comprove tal
suposição 12.
A par do estuque, decoram ainda os lambris das paredes diversos painéis de azulejos a azul e branco
com representações alusivas a cenas marítimas, com composições do pintor francês Claude Joseph Vernet
(1714-1789). A fraca qualidade, quanto ao material e desenho, leva a que o historiador José Meco sugira tratarse de uma cópia de cerca de 1900 13.
A decoração dos restantes espaços da Casa não revela qualquer preocupação, destacando-se apenas nas
paredes do hall de entrada azulejos de padronagem idêntica aos da escadaria de acesso à Cascata, e que à
semelhança desta já foram alvo de furto.
Dada a riqueza artística e o valor histórico, seria de esperar que o regime de proteção e salvaguarda
abrangidos pela classificação protegesse este espaço para que o mesmo não sofresse perdas irreparáveis.
Todavia, devemos ter presente a realização de pontuais obras de conservação e restauro, bem como os diversos
projetos de salvaguarda propostos, que evidenciam no passado a preocupação por este património.

10 Numa das paredes, a degradação desprendeu uma das molduras colocando a nu as cores base, em vez do rosa a cor de fundo seria verde.
11 Consulte-se Ana Celeste Glória, Idem, 2010: 29.
12 Veja-se Hélia Silva, “Giovanni Grossi e a Evolução dos Estuques Decorativos no Portugal de Setecentos. (Tese de Mestrado, Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, 2005) 1.º vol.:119, 155; 2.º vol.: 466-473.
13 José Meco, Ibidem, 2010: 54.

FIG.8a — Fachada da Casa da Pesca. © Autor

FIG.8b — Interior. © Autor

2. Das obras de conservação e restauro aos projetos de recuperação e ordenamento paisagístico
(1940-2012)
De acordo com o historiador José Meco 14, muito antes da classificação, no século XIX, realizaram-se no
conjunto da Casa da Pesca as primeiras intervenções, sem que no entanto haja prova das mesmas. Porém, é só
a partir da data da classificação (1940) que surgem as primeiras obras documentadas e registadas, bem como
os primeiros alertas face à necessidade de intervenção.
Em 1946, o então proprietário da Quinta, o jornalista Artur Brandão, decidiu realizar um conjunto de
obras um pouco por toda a propriedade, sendo alvo de especial atenção, os painéis de azulejo da Cascata do
Taveira 15.
Na década de 50, já na posse da Estação Agronómica Nacional, o conjunto sofreu graves danos provocados
por uma forte tempestade que se havia abatido no concelho, situação que foi reportada à Direcção Geral de
Edifícios e Monumentos Nacionais, pois era “(…) urgente fazer uma reparação do telhado e beirado assim
como da cimalha do salão que ruiu em parte em consequência das infiltrações das águas pluviais” 16. Ainda
assim, por falta de verbas de ambas as instituições, as obras não se realizaram de imediato e o processo
arrastou-se até à década seguinte. Em 1961, as obras foram inscritas no plano anual de trabalho da Direcção
Geral de Monumentos Nacionais, e realizadas pouco depois 17. Relativamente, ao exterior do conjunto, somente
foi alvo de limpeza, como se poderá observar no registo fotográfico das obras. Durante as obras alertou-se
ainda para a degradação de alguns painéis de azulejo da Cascata, uma vez que haviam sido “(…) atacados por
um agente que provoca a sua rápida deterioração 18, e cuja reparação só se realizou-se mais tarde 19.
14
15
16
17

In José Meco, Idem, 1982: 35.
Cf. J. Santos Simões, Azulejaria em Portugal no século XVIII (Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1979), vol. V: 312.
Ofº.2016, 22 de Dezembro de 1954 in PT DGEMN: DSARH-010/175-0037, Arquivo da DGEMN.
Cf. o documento comprovativo da vistoria e medição dos trabalhos a 18 de Maio de 1961, Processo não digitalizado, in DRML 1482 (CCV./
DIV.), Arquivo da DGEMN.
18 In Of.º2737, Direcção dos Serviços Agrícolas, 20 de Dezembro de 1961, Arquivo da DGEMN.
19 Of.º463, de 24 de Abril de 1962 e Ofº. 2947 de 1 de Maio de 1962, Arquivo da DGEMN.

FIG.9 — a. Interior da Casa da Pesca. b. Cascata do Taveira
© FOTO.00513121-2/Arquivo da DGEMN/1961

Entre 1974 a 1983, a utilização do espaço como creche lançou o alerta da urgente necessidade de reabilitação
e readaptação do espaço a uma nova e adequada função com vista à sua salvaguarda e proteção, uma vez
que, a Casa da Pesca era alvo de “(…) brincadeiras da “rapaziada”” que à data eram vistos “(…) a divertir-se
atirando pedradas aos azulejos” 20. Á época, a Estação Agronómica ponderou a instalação de um pequeno
museu centrado na história daquela instituição e da investigação agronómica em Portugal 21.
Na década de 80 foram realizadas algumas obras de manutenção, como a limpeza do jardim, cascata
e sua envolvência; demolição de árvores; reparação de muros; levantamento e reposição de dois painéis de
azulejos, reparação do telhado da Casa, entre outros 22.
Possivelmente, na sequência destas pequenas obras, em 1985, o arquiteto paisagista Rodrigo Dias elaborou
um “Estudo de Recuperação e Ordenamento paisagístico da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal —
Oeiras” 23 para os Serviços de Planeamento da Câmara Municipal de Oeiras. O estudo, nunca concretizado na
prática, demonstrava a importância da Quinta na organização urbanística de Oeiras, e propunha retomar essa
relação, através da realização de obras de recuperação paisagística e arquitetónica, e da criação de acessos
para o futuro usufruto público.
Em 1998, foi proposto um novo projeto, designado “Plano de ordenamento da Quinta de Recreio dos
Marqueses de Pombal” 24, da autoria do mesmo arquiteto Rodrigo Dias. Retomavam-se as mesmas medidas,
ainda que num plano mais alargado. Previa-se, agora, a criação de um Parque Temático organizado por zonas
e oito núcleos temáticos culturais, recreativos e gastronómicos, que se distribuiriam pelos núcleos de recreio
da Quinta. A Casa da Pesca enquadrava-se na zona Jardim Histórico e Palácio Pombal, em cujo núcleo
temático, “caça e pesca”, se iriam desenvolver atividades relacionadas com a utilização prevista do conjunto:
restaurante, casa de chá, esplanada, e/ou praça de espetáculos de música ao vivo e de exposições. Das soluções
apresentadas, apenas a realização de espetáculos musicais se verificou até recentemente, dado o protocolo
entre o Instituto de Investigação Agrária e a Câmara Municipal de Oeiras.
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In José Meco, Ibidem, 1982: 35.
Cf. Ofº. 1424, Instituto Nacional de Investigação Agrária, 7 de Novembro de 1983, in DRML 1482 (C.CV/DIV), Arquivo da DGEMN.
Instituto Nacional de Investigação Agrária, 19 de Março de 1984, in DRML 1482 (C.CV/DIV), Arquivo da DGEMN
Rodrigo Dias, “Estudo de Recuperação arquitectónica e Paisagística do Núcleo Antigo de Oeiras — Revitalização da “Casa da Pesca” e sua
ligação ao Núcleo Antigo da Vila”. Revista Municipal 10 (Maio/Junho/Julho/Agosto, 1985): 7-9
24 Idem, Plano de ordenamento da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal (Oeiras: Departamento e Gestão Urbanística/Câmara
Municipal de Oeiras, 1998).

Em 2004, um dos muitos alertas promoveu uma visita técnica 25 por parte do antigo Instituto Português
do Património Arquitectónico que constatou o avançado estado de degradação dos painéis de azulejo e dos
estuques, face enfraquecimento da estrutura de madeira causado pelas infiltrações. No ano seguinte, uma
nova visita por parte daquela Instituição e pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária, levou à realização
de uma reunião estratégica, na qual participaram consultores externos, com o objetivo de elaborarem um
relatório de trabalhos de recuperação e conservação, em cuja primeira fase, estava prevista a montagem de
uma cobertura provisória que evitasse o risco de desabamento dos estuques, e que nunca foi concretizada 26.
Em 2007, foi apresentado um novo “Plano Estratégico para o Parque Temático Marquês de Pombal —
proposta de intervenção” 27, na sequência do de 1998, evidenciando agora o entendimento entre as entidades
envolvidas na quinta, isto é, a Câmara Municipal de Oeiras e o Instituto de Investigação Agrária.
Três anos depois, em 2010, após a apresentação da nossa tese de mestrado em Património 28, sobre a
valorização e recuperação da Casa da Pesca, desenvolveram-se uma série de iniciativas a fim de se assegurar
a realização de obras de conservação e restauro. Primeiro, através da criação de uma petição que foi entregue
na Assembleia da República; e segundo, através da publicação de vários artigos que demonstravam o estado
deplorável do conjunto. Estas ações levaram a que as Instituições envolvidas reagissem e se pronunciassem.
Em 2011, a nova direção do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária realizou algumas obras
de limpeza no jardim, e propôs para 2012, a reparação do sistema hidráulico do jardim e a colocação de
uma estrutura de metal para proteger a cobertura da casa. Porém, estas medidas não foram aprovadas,
desconhecendo-se as principais razões, e desde então, desconhecemos o estado atual de conservação da Casa
da Pesca, pudendo apenas antever o estado de deterioração dos estuques, se os mesmos ainda se mantiverem
no seu local original!

3. Medidas de proteção e valorização: classificação, inventariação e venda?
Como mencionámos anteriormente, a Casa da Pesca ao estar classificada encontra-se abrangida pelo regime de
proteção e valorização, que como verificamos não é totalmente cumprido há anos, apesar das pontuais obras á
muito realizadas e dos inúmeros alertas que dão conta da degradação do espaço. Por outro lado, acresce ainda
à história da Casa da Pesca, o problemático processo de classificação, com a recente proposta de ampliação da
classificação a toda a Quinta dos marqueses de Pombal e sistema hidráulico, e fixação da respetiva Zona Especial
de Proteção Provisória, que ganhou nova proporção dada a suspensão do processo por parte do Ministério das
Finanças, que detalharemos adiante, e que nos fazem questionar o estado atual das políticas patrimoniais. Isto é,
debater a verdadeira interpretação e até aplicabilidade dos conceitos de classificação e inventariação, enquanto
medidas jurídicas de proteção e valorização do Património Cultural, além do significado de «Património» que
o Estado atribui atualmente aos bens materiais e imateriais de interesse cultural relevante.

25 Cf. Of.º do Processo não digitalizado, in DREL/Gabinetes 0450/1, Arquivo da DGEMN.
26 Infelizmente, o relatório não foi encontrado, e só se tomou conhecido dele derivado à sua menção no Ofº.766/ML, 24 de Outubro de 2005,
in DRML 1482 (C.CV/DIV), Arquivo da DGEMN.
27 Rodrigo Alves Dias, “Parque Temático Marquês de Pombal — Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal” in 1.º Encontro de História e
Património — Diálogos de Verão 2006-2007. (Oeiras: Espaço e Memória — Associação Cultural de Oeiras/Junta de Freguesia de Oeiras e
São Julião da Barra, 2010) 233-243.
28 Ana Celeste Glória, “Casa da Pesca: proposta de valorização e recuperação” (Tese de Mestrado, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/
Universidade Nova de Lisboa, 2010).

Como demonstramos anteriormente, o conjunto da Casa da Pesca apresenta um interessante património
artístico, a par dos restantes espaços desta quinta de recreio, e que por diversos motivos têm um longo percurso
de negligência provocado pela ausência de obras necessárias à sua conservação e restauro. Curiosamente, é na
parte norte da quinta, que encontramos outras estruturas de recreio e de apoio à prática agrícola, no mesmo
estado de abandono e degradação que a Casa da Pesca. Por este motivo, a partir de 2002, iniciaram-se um
conjunto de ações com vista à proposta de alargamento da classificação. No ano seguinte, a Câmara Municipal
de Oeiras submetia ao Instituto Português do Património Arquitectónico a proposta de alargamento da
classificação, de forma a incluir “parte da Quinta agrícola, onde ainda se identificam e mantêm os elementos
que testemunham a importante actividade agrícola, que no século XVIII lhe estava associada” 29, sugerindo
ainda uma visita por parte dos técnicos daquele Instituto, a fim de percecionarem com maior clareza a
natureza da proposta 30.

29 In “Propostas de abertura de novo procedimento de classificação da Quinta de Marqueses de Pombal, incluindo os sistemas hidráulicos
exteriores à propriedade, em Oeiras e Carcavelos, União de Freguesias de Carcavelos e Parede, concelhos de Oeiras e Cascais, distrito de
Lisboa, e fixação da respetiva zona especial de protecção provisória (ZEPP)”, Departamento dos Bens Culturais/Divisão do Património
Imóvel, Móvel e Imaterial/Unidade de Coordenação de Classificações. Informação N.º407/DBC/DPIMI/UCC/2014, 14 de fevereiro de 2014,
1.
30 “Proposta de nova delimitação do conjunto classificado. Alargamento do âmbito da classificação do “Palácio dos Marqueses de Pombal,
Jardim, Casa da Pesca e Cascata”, a toda a Quinta de Recreio e produção agrícola, sito em Oeiras, freguesia de Oeiras e São Julião da
Barra”, Direcção Regional de Lisboa/IPPAR, Câmara Municipal de Oeiras, Informação n.º608/DRL-DS/2005, 21 de março de 2005, 2-3.
In Processo de Classificação do Palácio dos Marqueses de Pombal, sito na Quinta de Baixo e Cima, S. Julião da Barra, Oeiras. Proc. N.º
6B/608 – C.S. 10585.

FIG.10 — Planta de delimitação atual e proposta. 2006
©Ref.ª6B/608/DRCLVT/DGCP

Em 2005, o Instituto Português do Património Arquitectónico apresentava o seu parecer favorável face à
proposta 31. Entre os aspetos mencionados, salientava os valores históricos e artísticos inerentes à Quinta de
Recreio dos marqueses de Pombal, bem como o facto de os elementos classificados — Palácio, Jardim, Casa
da Pesca e Cascata, em 1940 e 1953, fazerem parte integrante de um conjunto, entenda-se de uma quinta
de recreio e produção agrícola, que ” (…) encerra outros valores patrimoniais, de igual importância para a
percepção do que é a globalidade do conjunto (…)”, afirmando ainda que a “Quinta de Baixo e Quinta de
Cima, é uma unidade indivisível , e de ligação perfeita entre os espaços” monumentais” já classificados (…) e
o espaço paisagístico agrícola/produção, uma vez que todos os sistemas viários e hidráulicos de interligação
entre estes espaços ainda hoje se mantêm” 32. No entanto, alertava para as transformações urbanas em
31 Através da “Proposta de nova delimitação do conjunto classificado…”, Idem.
32 Ibidem, 6-7.

torno da quinta, e para o facto de a classificação de 1940 e 1953 não ter compreendido e avaliado a relação
entre as diferentes componentes do conjunto, tendo como consequência direta a perda de alguns elementos
agrícolas. Nomeadamente, pelo emparcelamento de terrenos e a construção de novos edifícios sobre antigos
terrenos de cultivo, como o campus da Estação Agronómica Nacional e o Instituto Gulbenkian Ciência. Por
todos estes aspetos, mas sobretudo pelo facto de a quinta, no seu conjunto ser “(…) testemunho portador de
interesse cultural relevante, de valor nacional, recfletindo valores patrimoniais, autenticidade, originalidade
e exemplaridade, tendo em conta critérios como o seu caracter matricial, o seu valor estético e técnico, a
sua concepção arquitectonica e paisagistica, a sua importância do ponto de vista da investigação histórica
e ainda o seu interesse como testemunho notável de vivências e factos históricos” 33, o Instituto Português
do Património Arquitectónico era favorável à nova classificação, passando o conjunto a ser designado como
“Palácio e Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal”.
De certo modo, a abertura deste novo processo de classificação criou alguma consciência patrimonial
junto dos municípios envolvidos, levando em 2007, a Câmara Municipal de Cascais a propor a inclusão na
classificação de “duas nascentes de água que alimenta o sistema de abastecimento da quinta”, ambas no Bairro
da Mina, em Carcavelos 34.
Assim, e somente a 18 de outubro de 2012, foi proposta pela Direção Regional de Cultura de Lisboa
e Vale do Tejo uma nova ampliação da classificação como Monumento Nacional, que incluía os sistemas
hidráulicos, e que recebia, a 22 de outubro o parecer favorável da Secção do Património Arquitetónico e
Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA — CNC). A 15 de novembro era publicado o Anúncio
n.º 13698/2012, relativo à proposta de classificação e a fixação da respetiva zona especial de proteção 35.
Todavia, no ano seguinte, a 9 de abril de 2013, por motivo de inexatidão daquele anúncio, onde era omissa a
proposta da Câmara Municipal de Cascais, era publicada a Declaração de retificação n.º444/2013, onde se lia
agora:
“Projeto de decisão relativo à ampliação e redenominação da classificação como monumento nacional
(MN) do palácio e Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, incluindo os sistemas hidráulicos de
abastecimento de água exteriores ao perímetro da Quinta, em Oeiras e Carcavelos, concelhos de Oeiras
e Cascais, distrito de Lisboa, e à fixação da zona especial de protecção”

36

.

A 29 de maio de 2013, foi elaborado o respetivo projeto do diploma relativo à ampliação da classificação e
submetido ao Gabinete do Secretário de Estado da Cultura, para que em caso de concordância o submetesse
á aprovação do Conselho de Ministros para posterior publicação 37. Todavia, como não foi tomada qualquer
decisão, e de acordo com o parecer da Direção Geral do Tesouro e Finanças, o procedimento de classificação
caducou em 30 de junho 38, e em consequência o procedimento de zona especial de proteção ficou sem
efeito. Ainda assim, atendendo o valor patrimonial do objeto em causa, e no sentido de verem concretizadas
as expectativas das autarquias envolvidas, Oeiras e Cascais, que propuseram a alteração da classificação, e
33
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Idem, p.8.
“Propostas de abertura de novo procedimento de classificação…”, 2014: p.1.
Anúncio n.º 13698/2012, Diário da República, 2.ª série, n.º 221 de 15 de novembro de 2012.
Declaração de retificação n.º444/2013, Diário da República, 2.ª série, n.º69 de 9 de abril de 2013.
Cf. “Propostas de abertura de novo procedimento de classificação…”, 2014: 2.
Nos termos do n.º2 do art.º78.º do Decreto-Lei n.º309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.º115/2011, de 5 de dezembro,
e n.º265/2012, de 28 dezembro.

não tendo havido quaisquer reclamações, a 30 de setembro, a Direção Geral do Património Cultural propôs
à consideração do Secretário de Estado da Cultura retomar o processo. A fim de ultrapassar as objeções
levantadas pela Direção Geral do Tesouro e Finanças, relacionadas sobretudo com a classificação de
“Monumento Nacional” e as consequências daí decorrentes, como a integração dos imóveis classificados no
domínio público do Estado, a Direção Geral do Património Cultural propôs três procedimentos diferentes
(dois de classificação e um de zona especial de proteção — ZEP):

a) “A alteração da classificação como monumento nacional (MN) do «Palácio dos marqueses de
Pombal, abrangendo o jardim, casa de pesca e cascata junta, em Oeiras», retirando do âmbito da
classificação «a parcela de terreno (parte dos antigos jardins a Sul do Palácio) onde se encontra
hoje instalado o Instituto Calouste Gulbenkian (…) parcela/edifícios a integrar na ZEP do palácio e
Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal (…)», conforme proposta de 4.05.2005 da então DRL
do IPPAR.
b) A classificação da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, incluindo os sistemas hidráulicos
exteriores à propriedade, em Oeiras e Carcavelos, União das freguesias de Oeiras e São Julião da
Barra, Paço de Arcos e Caxias e União das Freguesias de Carcavelos e Parede, concelhos de Oeiras
e Cascais, distrito de Lisboa, como conjunto de interesse público (CIP).
c) A fixação de uma zona especial de protecção (conjunta) da Quinta de Recreio dos Marqueses de
Pombal, incluindo os sistemas hidráulicos exteriores à propriedade (a classificar como CIP) e do
«Palácio dos marqueses de Pombal, abrangendo o jardim, casa da pesca e cascata junta» (classificado
como MN, com a alteração já referida) “ 39.

Em resumo, o processo passaria por duas classificações, uma como conjunto de interesse público para
toda quinta, e outra, dentro dos limites daquela, como Monumento Nacional, relativa aos bens já classificados
anteriormente, o Palácio, Jardim, Casa da Pesca e Cascata, e por fixação de uma zona especial de proteção
conjunta. Por mais estranho que consideremos estas duas classificações, num só “monumento” (quinta), a
legislação assim o prevê e autoriza 40. De facto, por despacho de 15 de outubro, o Secretário de Estado da
Cultura concordou com a proposta 41.
A 6 de novembro foi promovida a audiência das autarquias de Oeiras e Cascais relativamente à fixação
da zona especial de proteção provisória (ZEPP), tendo sido estabelecido o prazo de 60 dias para o efeito,
sendo que a primeira não se pronunciou, e a segunda informou nada ter a obstar contra a ZEPP proposta.
Assim, a 8 de abril deste ano, 2014, foi publicado em Diário da República, o Anúncio n.º83/2014, relativo à
“Abertura de novo procedimento de classificação da Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, incluindo
os sistemas hidráulicos de abastecimento de água exteriores à propriedade, em Oeiras e Carcavelos, em
39 “Propostas de abertura de novo procedimento de classificação…”, 2014: 2-3.
40 De acordo com o n.º1 do Artigo 56.º, Decreto-Lei n.º309/2009, de 23 de outubro.
41 Cf. “Propostas de abertura de novo procedimento de classificação…”,3.

Oeiras e Carcavelos, União das freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias e União
das Freguesias de Carcavelos e Parede, concelhos de Oeiras e Cascais, distrito de Lisboa, e à fixação da zona
especial de proteção provisória” 42.
Como verificamos a complexidade e demora do processo de classificação que se arrasta desde 2002
trouxe nefastas consequências a todo o espaço. Se por um lado, nenhuma medida de protecção e valorização
foi realizada, por outro, a proposta de ampliação de classificação de “Monumento Nacional” foi alterada, pela
proposta de duas classificações: mantendo-se a primeira classificação para o Palácio, Jardim, Casca da Pesca
e Cascata, e propondo-se agora uma classificação de grau inferior, “Conjunto de Interesse Público” para os
restantes espaços da quinta.
Chegados a este ponto resta-nos questionar qual o verdadeiro valor de classificação e inventariação
na proteção legal dos bens culturais. O que levará o Estado a suspender a ampliação da área classificada de
«Monumento Nacional» a toda a Quinta e sistemas hidráulicos, propondo agora uma segunda classificação,
de “Conjunto de Interesse Público”, e que no entanto pertence a um único “monumento” (entenda-se a quinta
na sua unidade indivisível)?
De acordo com a atual Lei de bases do Património Cultural n.º107/2001, de 8 de setembro, classificação é
o ato final do procedimento administrativo mediante o qual se determina que certo bem possui um inestimável
valor cultural 43, e ao qual esse bem fica submetido ao regime jurídico do património cultural. A inventariação
é o levantamento sistemático, atualizado e tendencialmente exaustivo dos bens culturais existentes a nível
nacional, com vista à respetiva identificação, e que inclui os bens classificados, os em via de classificação
e outros que embora não se encontrem abrangidos por uma classificação, possuam valor de civilização e
cultura 44.
Os bens imóveis podem pertencer às categorias de monumento, conjunto ou sítio, nos termos em que
tais categorias se encontrem definidas no direito internacional; e podem ser classificados como de interesse
nacional, de interesse público ou de interesse municipal 45. Um bem considera-se de interesse nacional, como
no caso da Casa da Pesca, quando a respetiva proteção e valorização, no todo ou em parte, represente um
valor cultural de significado para a Nação. Já o bem de interesse público, classificação agora proposta para
os restantes espaços da quinta, considera-se quando a respetiva proteção e valorização represente ainda um
valor cultural de importância nacional, mas para o qual o regime de proteção inerente à classificação como
de interesse nacional se mostre desproporcionado. Ainda assim questionamo-nos se esta quinta associada
a uma das figuras mais importantes da história de Portugal, o marquês de Pombal, com papel decisivo nas
transformações urbanísticas da cidade de Lisboa, pós-terramoto, não possuirá um “inestimável valor cultural”
para receber a classificação de “Monumento Nacional” em toda a área que a constitui? Será mais importante,
para o Governo, classificar o restante espaço da quinta de “Conjunto de Interesse Público”, quando na realidade,
é a nosso ver, de “Interesse Nacional”, para que no futuro lhe seja permitida e com maior facilidade a futura
venda deste Património Cultural? Esta quinta, não ganharia maior proteção se a classificação de “Monumento
Nacional” fosse ampliada? Somos da opinião que ganharia em muito, não só do ponto de vista da proteção
dos elementos que a constituem — arquitetura, escultura, elementos decorativos (estuque, azulejos, etc.),
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Anúncio n.º 83/2014, Diário da República, 2.ª série, n.º 69, 8 de abril de 2014.
Artigo 18.º, n.º1, da Lei 107/2001, de 8 de setembro e artigo 30.º do Decreto-Lei n.º309/2009, de 23 de outubro.
Artigo 19.º, n.º1, da Lei 107/2001, cit..
Artigo 15.º, n.º1 e 2, da Lei 107/2001, cit..

jardim, mas sobretudo, face à degradação da paisagem circundante, que se considera crítica e prioritária e que
carece de um urgente estudo de recuperação do enquadramento paisagístico face à crescente transformação
urbanística que se assiste no núcleo de Oeiras desde a década de 60.

Fig.11 — a. Vista da Casa da Pesca sobre a Casa dos Bichos da Seda e bairro de Oeiras. © Autor

Fig.11 — b. Vista a norte sobre o edificado existente. © Autor

CONCLUSÃO
Perante estes dados, podemos apontar que o estado atual das políticas patrimoniais rege-se de encontro aos
interesses governamentais, sobretudo direcionados por uma mentalidade de crise económica, política, social
e até mesmo cultural. O atraso dos procedimentos de classificação, que se arrastam durante anos, e que na
sua maioria caducam e são reabertos de novo, verifica-se dado o acréscimo de processos e decréscimo de
funcionários que correspondam às necessidades dos respetivos serviços.
Se a teoria não é aplicada na prática, resta-nos concluir que neste momento o estado atual da Casa
da Pesca e da Quinta de recreio dos marqueses de Pombal, vai de encontro ao estado atual das políticas
patrimoniais, que não se cumprem na sua totalidade, e que não são mais do que uma manifestação dos
verdadeiros interesses do Estado, que vê no Património Cultural e nos imóveis de interesse histórico-artístico,
uma mais uma fonte de rentabilização dos seus cofres. Resta-nos lançar à discussão pública a questão: qual o
atual valor do Património Cultural? Político? Económico?Social? Ou Cultural?
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RESUMO
O presente Working Paper insere-se no campo de interesse científico das autoras. Foi ainda desenvolvido
parcialmente, no âmbito do projecto de I&D em curso, “O Lugar do Discurso” [PTDC/CPC-HAT/4894/2012]
financiado pela FCT, nomeadamente explorando os conteúdos publicados nas revistas de arquitectura como
fontes documentais.
Ao longo do artigo são expostas as características histórico-artísticas mais relevantes no conjunto, contudo
debatem-se de forma mais estruturada as opções de intervenção e as políticas administrativas adoptadas na
manutenção do mesmo, particularmente do imóvel — presentemente em estado de pré-ruína.
Assim sendo, abre-se uma janela de leitura sobre a Quinta Grande ou Casa dos Condes de Lousã que
permite uma análise interdisciplinar.
PALAVRAS-CHAVE: Paisagem, lugar, revitalização, quintas de recreio, planeamento.

FROM REVITALIZATION TO RUIN — THE PARADIGMATIC CASE OF QUINTA GRANDE*
ABSTRACT
This Working Paper falls within the author’s scientific field of interest. It was also partially developed, under
the current R & D project, “The Place of Discourse” [PTDC/CPC-HAT/4894/2012] financed by FCT
(Foundation for Science and Technology), mostly exploring content published in architectural journals as
documentary sources.
Throughout the article, the most relevant historical and artistic characteristics are exposed, but the intervention
options and the administrative policies adopted in the maintenance of the property, particularly the real estate
— presently in a pre-ruin state — are discussed in a more structured way.
A reading window is thus opened on the Quinta Grande or Casa dos Condes de Lousã, which allows an
interdisciplinary analysis.*
KEYWORDS: Landscape, place, revitalization, pleasure farms, planning.*

INTRODUÇÃO
A Antiga Quinta Grande ou Quinta/Palácio dos Condes de Lousã, situa-se na Amadora — o mais pequeno
concelho na área de Lisboa — freguesia da Damaia. De acordo com a informação nos Censos de 2001, a sua
área concelhia é de 23,8 km2. A síntese dos Censos de 2011 disponibilizada demonstra claramente a freguesia
da Damaia como uma das mais consolidadas em termos de Alojamento Clássico em função da forma de
ocupação, N.º de Indivíduos nas famílias Clássicas por local de residência bem como uma população residente
de acordo com faixa etária equilibrada — com o grupo 25-64 predominante e os restantes, equiparáveis.
Este retrato da freguesia espelha outra realidade em relação ao concelho. O parque habitacional da
Amadora é dos mais densos mas devemos sublinhar o seu Património Cultural 1. Fazem parte da Carta de
Património do Concelho Monumentos Nacionais (2 classificados) 2, Imóveis de Interesse Público (4 classificados,
1 em vias) 3, Imóveis de Interesse Municipal (7) 4 e Outros Monumentos sem classificação (18) 5. Destaquese que para além dos marcos do Aqueduto — visíveis ou não — na freguesia da Damaia, o único imóvel
classificado é de facto a Palácio/Quinta dos Condes de Lousã descrita em documento editado pela Câmara
como:
“A Quinta dos Condes da Lousã ou Quinta Grande da Damaia pertence ao grupo de Quintas construídas
nos arredores de Lisboa, ao longo do século XVIII, de que também fazem parte, no território da Amadora,
a Quinta do Assentista e a Quinta do Outeiro e que serviria de habitação sazonal aos seus proprietários.
Actualmente localizada na Rua Carvalho Araújo possuía vastos terrenos sob seu domínio, na zona
correspondente à antiga Aldeia da Damaia, que de acordo com a descrição de Pinho Leal era assim:
“Por entre as quebradas da colina, se vêem também graciosas casas de habitação, e, no seu cume, uma
bonita aldeiazinha, com suas casas brancas, avultando, por entre elas, o palácio torreado, dos Srs.
Condes da Lousã”. Trata-se de um edifício de planta em U, onde foram colocados, à entrada, painéis
de azulejos com a representação de vasos floridos, datados de 1730, não sendo, porém o seu local de
origem. Este edifício é composto por grandes divisões, com tectos em masseira, destacando-se de todo
o conjunto a profusão de azulejos colocados na fachada posterior e que representam as Virtudes e
os Pecados Capitais e no terraço lateral esquerdo as Quatro Estações. A Quinta possuía uma capela
particular, cuja padroeira era a Nossa Senhora da Conceição e onde, anualmente, se realizava uma
festa dedicada à mesma, aberta à população.” 6
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Em 1976, Binário, publicava as Leis de Património Histórico resultantes da reunião de Varsóvia promovida pela UNESCO seguindo-se um
artigo sobre a constituição de uma equipa de especialistas para a defesa do Património Bracarense
Aqueduto das Águas Livres e a Necrópole de Carenque — Cf. “Amadora/Cultura”, “Monumentos Nacionais” in http://www.cm-amadora.pt/
patrimonio-cultura/499-monumentos-nacionais, consultado em 2014-03-02
Casa Roque Gameiro, Nascente e Aqueduto da Gargantada, Palácio/Quinta Condes de Lousã, Villa Romana da Quinta da Bolacha,
Aqueduto Romano — Cf. “Amadora/Cultura”, “Imóveis de Interesse Público” in http://www.cm-amadora.pt/patrimonio-cultura/498imoveis-de-interesse-publico, consultado em 2014-09-27
Casa Aprígio Gomes, Casa da Ordem de Malta ou Casal da Falagueira de Cima, Fachada da Casa do Infantado/Palácio da Porcalhota,
Fachada da Moradia Neo-romântica, Parque Delfim Guimarães, Ponte Filipina e Recreios da Amadora — Cf. “Amadora/Cultura”, “Imóveis
de Interesse Municipal” in http://www.cm-amadora.pt/patrimonio-cultura/497-imoveis-de-interesse-municipal, consultado em 2014-03-02
Capela da Falagueira, Chafariz da Porcalhota, Igreja Matriz da Amadora, Mina d’Água e Jardim da Mina, Moinho do Alto do Garoto,
Moinhos do Penedo, Moinho da Quinta Grande, Parque Central, Portas de Benfica, Quinta do Assentista, Quinta do Outeiro, Quinta de
S. Miguel — Cf. “Amadora/Cultura”, “Outros Monumentos” http://www.cm-amadora.pt/patrimonio-cultura/496-outros-monumentos,
consultado em 2014-03-02; e ainda Quinta Grande de Alfragide, Quinta do Plátano, Quinta das Torres ou Casal do Montijo, Portal da
Quinta da Venda Nova, Cruzeiro da Rua Elias Garcia, Academia Militar — Cf. “Amadora/Cultura/Outros Monumentos/Outros”, consultado
2014-09-27
AAVV, “Quinta dos Condes de Lousã” in, “Património Classificado. Município da Amadora”, Câmara Municipal da Amadora, 2009, pp. 2627, in http://www.cm-amadora.pt/patrimonio-cultura, consultado em 2014-03-02

Tal como referido no Parecer emitido pelo IGESPAR, após visita pelos técnicos ao local a 21 de Dezembro
de 2011:
“A Casa pertence hoje à Câmara Municipal da Amadora, que sendo uma Cidade Nova e com pouca
identidade, pode, com afirmações como esta, consolidar uma história tão importante como o foi desde
sempre toda a zona envolvente de Lisboa, nomeadamente as suas quintas de que a Quinta Grande é
notável exemplo do construído, podendo incluir-se na linha, se bem que mais tardia, do que levou à
construção do Palácio Marqueses de Fronteira em Benfica” 7
A análise da Carta de Património Cultural do Concelho clarifica visualmente a existência deste imóvel
isoladamente na freguesia. Torna-se assim, decisiva uma análise do mesmo.

QUINTA E CASA DOS CONDES DE LOUSÃ: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA E ARTÍSTICA
A antiga Quinta Grande também conhecida como Quinta dos Condes de Lousã faz parte, conforme
referenciado, de um conjunto de quintas de recreio e lazer edificadas na periferia de Lisboa desde os finais do
século XVII e especificamente entre os séculos XVIII e XIX.
Possivelmente edificada no primeiro terço do século XVIII 8, período em que teria pertencido aos
Condes de Coculim, a propriedade, posicionada em lugar sobranceiro sobre a aldeia, possuiria vastos
terrenos agrícolas bem como um jardim privado, dominando assim a paisagem. Em termos de edificado,
seria constituída pelo palácio propriamente dito e ainda uma pequena capela com orago a Nossa Senhora da
Conceição 9.
No início do século XIX a propriedade é adquirida pelos Condes de Lousã tendo a Quinta adquirindo
notoriedade junto da população dada a festa anual realizada em prol de Nossa Senhora da Conceição —
havendo a abertura da propriedade aos aldeões.
Já no século XX, o Pe. e cientista Manuel António Gomes, conhecido como Padre Himalaia torna-se
novo proprietário da Quinta onde conduziria algumas das suas experiências empíricas e científicas. Teriam
talvez sido estas que o levariam a vender a propriedade de modo a liquidar dívidas, vendendo o imóvel a um
senhor Gomes Cardoso (Stoop:1986).
Terá sido igualmente neste período, particularmente entre as décadas de 50 e 60 que a Quinta começaria
a perder a sua envolvência paisagística particularmente, os campos agrícolas da aldeia da Damaia para dar
lugar a urbanizações menos classificadas e que votariam o lado Sul da propriedade à condição de logradouro
dessas mesmas edificações — mantendo-se somente a frente de rua ou entrada nobre do edifício e uma porção
menos significativa do jardim 10.
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Jorge de Brito Abreu [relator], “Parecer”, IGESPAR/Governo de Portugal, Secretário de Estado da Cultura — aprovado a 23 Janeiro 2012, p.
1
8 Cf. [Nota 845] MTV in, João M. dos Santos Simões, Azulejaria em Portugal no século XVIII. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002,
pp. 394-395
9 Até à data, desconhece-se o motivo de demolição da capela e a sua localização na propriedade
10 “A integração dos volumes arquitectónicos na paisagem urbana pareceu ser o problema de maior dificuldade, dada a diversidade e
caracterização das construções envolventes (…) O edifício situa-se na inserção de dois planos, Largo da Igreja e Praça dos Condes de
Lousã(…) in, “Centro Paroquial da Damaia”, Binário. Arquitectura, Construção. Equipamento, n.º 196, pp.16-17

Em 2003, a Quinta é adquirida pela Câmara Municipal da Amadora com o objectivo de a reabilitar
conforme reveremos. O processo atípico que se segue em que a reabilitação 11 e revitalização do imóvel e jardins
não se verificou de acordo com as normas de restauro, reconstrução, renovação e conservação aplicadas ao
Património Arquitectónico 12 conduzindo o conjunto ao seu presente estado de pré-ruína 13. Ainda assim,
devemos mencionar o seu valor histórico-artístico.
A casa apresenta uma arquitectura de traça simples e sobriedade clássica constituindo um exemplo típico
da casa de campo dos arredores de Lisboa (Stoop:1986). De planta em U, a casa é formada pela justaposição
de corpos rectangulares dos quais se destacam os torreões.
Na fachada principal sublinham-se três volumes, separados pela disposição de contrafortes no corpo
central, de cércea mais elevada. Neste corpo acede-se à porta principal em arco quebrado ladeado por janelas
de similar traça e simetricamente dispostas. No registo superior foram abertas três outras janelas de menor
escala e igualmente em simetria com o corpo em que se inserem. Nos volumes laterais observa-se a sua
semelhança e a abertura de duas fenestrações rectangulares. Acresce que seria através deste corpo que se
acederia ao piso nobre da casa conforme o arquitecto João Vieira Caldas refere.
O interior, hoje desfigurado e destituído da sua configuração original era decorado com ostentação de
acordo com o relatório da SIPA 14 e a descrição de João Santos Simões:
“Hoje [década de 70] tem azulejos no átrio de entrada, mas estes não seriam daqui, antes transplantados
de outro local de proveniência ignorada (…) serão do segundo quartel do século XVIII, de cerca de
1730” 15
Após a entrada acedia-se a um pequeno vestíbulo rectangular com o conjunto de azulejos do tipo albarradas
supramencionadas, seguindo-se uma divisão de semelhante planimetria e a partir da qual se distribuiriam as
restantes divisões. De acordo com o relatório efectuado pela Citrus Paisagismo Lda., existiriam ainda fiadas
de azulejos ocultos em rodapés pintados à cor das paredes (Almeida, et al.:2004).
As salas, de acordo com Anne de Stoop (1986) apresentariam tectos de masseira — característicos
do período de construção da casa — sendo ainda que as paredes e tectos poderiam ter sido decorados com
pinturas a fresco, presentemente desaparecidas, tal como indicado:
“Embora as paredes da casa estejam pintadas com tintas recentes, em algumas lacunas observa-se a
presença de vestígios de pintura mural, de várias qualidades e provavelmente de diferentes épocas de
execução.

11 Entendida como um conjunto de “obras que têm por fim a recuperação beneficiação de uma construção, resolvendo as anomalias
construtivas, funcionais e higiénicas e de segurança acumuladas ao longo dos anos, procedendo-se a uma modernização que melhore o seu
desempenho até próximo dos actuais níveis de exigência” in, Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana Integrada, 1º Encontro LusoBrasileiro de Reabilitação Urbana. Lisboa, 21 a 27 de Outubro de 1995 — Artigo 1º, e), in Flávio Lopes (coord.), “Critérios: classificação de
bens imóveis: informar para proteger”, Lisboa, Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, 1995, p. 320
12 Cf. Artigo 1º Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana Integrada, 1º Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana. Lisboa, 21 a 27
de Outubro de 1995 — Artigo 1º, e), in LOPES, Flávio (coord.), “Critérios: classificação de bens imóveis: informar para proteger”, Lisboa,
Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, 1995, p. 320
13 Recordamos o artigo: O terreno em que se encontram as ruína a da casa de Camões, eu oferece um aspecto desolador de abandono, foi
finalmente adquirido a fim de se proceder à sua reconstrução(…) in, n.a. “Casa de Camões vai ser reconstruído” , Binário. Arquitectura,
Planeamento. Design. N.º 211 (Agosto-Setembro 1976)
14 SIPA — http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6606, consultado a 2014-03-02
15 João M. dos Santos Simões, Azulejaria em Portugal no século XVIII. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1979, p. 311

O facto de todas as amostras se encontrarem junto ao tecto dificulta o diagnóstico parecendo as
superfícies cobertas por uma camada de sujidades várias, e, em casos pontuais de microrganismos.” 16

fotografia dos frescos (c. 2013)

De maior riqueza em termos de espólio decorativo e particularmente azulejar, seriam os painéis decorativos a
Sul e Nascente. Na fachada a Sul, aberta para um terraço com jardim anexo encontravam-se os painéis a azul
e branco com a personificação das Estações do Ano.
Na fachada a Nascente que abriria para o jardim em socalcos e terreno agrícola encontravam-se outros
painéis similares representando figuras alegóricas: as Virtudes teológicas e cardeais ou O Triunfo das Virtudes
sobre os Sete Pecados Originais.
Relativamente à autoria desta obra de elevada qualidade conforme igualmente mencionado no referido
relatório:
“Por outras palavras, só a ordenação dos painéis pelos Vícios pode justificar o sexto lugar da Caridade,
declarada explicitamente por todos os teólogos como a suprema Virtude. Inclusive por São Paulo. Seu
lugar justifica-se porque a ordenação foi feita a partir, não das Virtudes mas a partir da gravidade dada
a determinados pecados.
Se a hipótese é correcta, os Vícios mais graves são por ordem: Soberba, Avareza e Luxúria. Assim, a série
da Damaia não tem a condescendência de Dante para os pecados da carne. Uma leitura ideológica dos
textos portugueses do século XVII confirmará sobretudo a severidade contra a Luxúria. Seguem-se os
três primeiros Vícios, a Ira, a Gula, a Inveja e por fim, a Preguiça” 17

16 Anne de Stoop, Quintas e Palácios nos arredores de Lisboa, Porto: Livraria Civilização, 1986, p. 28
17 Almeida, et al.: 2004, p. 13

É apontado o nome de Bartolomeu Antunes (1688-1735) cuja manufactura é datada entre 1740 e 1750. João
Simões destaca ainda no conjunto deste jardim:
“(…) os azulejos de figura avulsa, os quais, se bem de motivos convencionais são, pelo menos alguns,
tratados com uma liberdade e singeleza que ainda não vira. São particularmente notáveis certos galos,
cães, pássaros e barcos” 18

SOBRE PLANEAMENTO URBANO E POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
“A área de espaços destinados a usos sociais e culturais apresenta uma concretização bastante baixa —
6,7%. Este valor poderá ser significativamente incrementado, e eventualmente totalmente concretizado,
com a 2ª fase do projecto “Quinta Grande da Damaia/Condes de Lousã” 19
O município da Amadora possui de facto um dos mais complexos parques habitacionais para serem geridos
numa óptica que o próprio assume:
“Assim, a Habitação e Requalificação Urbana está apostada em promover a filosofia de “habitação
responsável”, através do âmbito de atuação dos diversos serviços:
Erradicação de Núcleos Degradados — regeneração do tecido físico e social;
Gestão do Parque Habitacional Municipal — promoção e implementação de mecanismos geradores da
inclusão social;
Produção — recuperação e/ou construção sustentada de habitação social municipal;
Reabilitação Urbana — intervenção para a revitalização da cidade, numa ótica integrada de investimento
público e privado.” 20
Contudo, demonstrou-se uma incapacidade de actuação sobre a Casa dos Condes de Lousã
subsequentemente imputada ao empreiteiro, falhando assim não só com as metodologias propostas pela
Citrus — acompanhamento por especialistas nas áreas de Conservação e Restauro — como aos seus
propósitos:
“O património existente no Município da Amadora reside num conjunto de imóveis de valor históricocultural, arquitectónico e urbanístico de manifesto interesse municipal.

18 Cf., João M. dos Santos Simões, Azulejaria em Portugal no século XVIII. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1979, p. 311
19 “Programa de Iniciativa Comunitária Urban II Amadora (Damaia-Buraca) — Relatório de Execução 2005”, p. 8
20 “Amadora/Habitação/Apresentação” http://www.cm-amadora.pt/apresentacao, consultado a 2014-09-27

Ciente da sua importância, a Câmara Municipal da Amadora tem vindo a garantir a gestão e a
conservação desse mesmo património, salvaguardando e preservando a memória e a história do seu
espaço e das suas gentes” 21
Uma análise dos Boletins Municipais acentua uma prematuridade na gestão do processo. É em Novembro
2002 22 que por unanimidade se aprova a aquisição do Palácio mas somente em Abril de 2006, após
classificação do imóvel e relatório da Citrus, que se delibera por unanimidade “Ajuste directo para Concepção/
Construção para consolidação e reforço estrutural das fundações do Palácio dos Condes de Lousã” 23 no valor
de €219.567,32 acrescido de IVA.
É somente durante 2006 que se iniciam as primeiras obras no imóvel de acordo com os Boletins
Municipais:
“A ractificação do acto pelo Vereador Gabriel Oliveira proferido, datado de 30/03/2006, relativo à não
realização de audiência prévia escrita dos concorrentes.
Adjudicar o Ajuste Directo para “Concepção/Construção para Urgente Consolidação e Reforço
Estrutural das Fundações do Palácio dos Condes de Lousã à firma «BEL — Engenharia e Reabilitação
de Estruturas, S.A.» pelo valor de €235.915,38, ao qual acrescerá IVA (…)” 24
Contudo é no mesmo ano que surge a “Proposta de abertura do processo administrativo para a classificação
de Imóveis de interesse municipal — Quinta dos Condes da Lousã” 25 tendo-se deliberado a 7 de Junho de
2006 pela CMA a abertura do processo de classificação como Imóvel de Interesse Municipal e definido a
Zona Especial de Protecção. Ainda que com a obra adjudicada e em curso tal como a derrapagem orçamental
de Dezembro indicaria:
“a) A aprovação da realização dos trabalhos descritos no mapa de quantidades anexo à Informação n.º
796/2006, do DOM/DE como trabalhos a mais, no valor total de €3.567,00, acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor;
b) Autorização para a celebração do contrato adicional e aprovação da respectiva minuta” 26
Assim, a obra de contenção de fundações foi executada acima do orçamento previsto e num total de €239.482,38
acrescido de IVA.
Contudo, em Fevereiro de 2007 o Vice-Presidente do extinto I.P.P.A.R. dá despacho superior de abertura
da classificação enquanto no mesmo ano o assunto Quinta Grande/Condes de Lousã teria novos ecos nos
boletins municipais. Assim, abriram-se dois concursos públicos:

21
22
23
24

“Amadora/Cultura” http://www.cm-amadora.pt/patrimonio-cultura, consultado a 2014-09-27
Câmara Municipal da Amadora, “Boletim Municipal”, n.º 11, 15 de Dezembro de 2002, p. 3
Câmara Municipal da Amadora, “Boletim Municipal”, n.º 3, 17 de Abril de 2006, p. 12
Câmara Municipal da Amadora, “Boletim Municipal”, n.º 3, 15 de Maio de 2006, p. 8; igualmente referido em Câmara Municipal da
Amadora, “Boletim Municipal”, n.º 5, 16 de Junho de 2006, p. 12 (ambos aprovados por unanimidade)
25 Câmara Municipal da Amadora, “Boletim Municipal”, n.º 6, 17 de Julho de 2006, p. 8 (aprovado por unanimidade)
26 Câmara Municipal da Amadora, “Boletim Municipal”, n.º 11, 15 de Dezembro de 2006, p. 12 (aprovado por maioria)

“CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA «QUINTA GRANDE DA DAMAIA/CONDES DE
LOUSÃ — FASE IV — REQUALIFICAÇÃO DO PALÁCIO DOS CONDES DA LOUSÃ — ABERTURA
(…) cujo valor estimado é de €1.743689,67 ao qual acrescerá o IVA à taxa legal em vigor; […]
CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA «QUINTA GRANDE DA DAMAIA/CONDES DE
LOUSÃ — FASE V — REQUALIFICAÇÃO DA QUINTA DE RECREIO DOS CONDES DE LOUSÃ —
ABERTURA
(…) cujo valor estimado é de €564.224,58 ao qual acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, sendo a
facturação prevista para o corrente ano de 100.000,00€ + IVA” 27
Sendo que os resultados dos mesmos foram publicados em Dezembro do mesmo ano assinando-se contrato
com a Artimísia — Centro de Jardinagem Lda., pelo valor de €478.976,00 + IVA (Fase V) e a firma Eusébios
& Filhos S.A. pelo valor de 1.631.112,97 + IVA (Fase IV). 28 Apesar de se desconhecer o contrato assinado com
a firma Eusébios & Filhos S.A. em reunião de Câmara de 16 de Abril de 2008 foi deliberada a rectificação da
cláusula 2ª do contrato celebrado no âmbito da empreitada e despesa acrescida para o ano de 2009 no valor
de €516.286,03 + IVA 29
E sem outras informações para além das aprovações dos respectivos planos de segurança e responsáveis
camarários pela obra, no Boletim de Fevereiro de 2009, aprovado por maioria:
“(…) A minuta de Acordo de Resolução Convencional do Contrato de Empreitada para a «Quinta
Grande da Damaia/Condes da Lousã — Fase IV/Requalificação do Palácio Condes da Lousã.” 30
Assume-se este como o ponto de viragem na obra que viria a conduzir ao seu estado presente, recordando-nos
as palavras do engenheiro Aníbal S. A. Vieira, inda que referente a outro imóvel:
“Será possível que uma casa onde se afirmam os entendidos que viveu Luís de Camões esteja hoje ao
abandono, quatro paredes arruinadas, com um aterro no meio, e um pessegueiro no centro?” 31

27 Câmara Municipal da Amadora, “Boletim Municipal”, n.º 7, 16 de Agosto de 2007, p. 15 (o primeiro aprovado por maioria e referente ao
imóvel; o segundo aprovado por unanimidade e referente ao jardim/terreno agrícola); a abertura dos concursos foi debatida nos pontos 13 e
14 da Reunião Extraordinária da CMA a 26 de Julho de 2007
28 Câmara Municipal da Amadora, “Boletim Municipal”, n.º 11, 17 de Dezembro de 2007, pp. 10-11
29 Câmara Municipal da Amadora, “Boletim Municipal”, n.º 4, 15 de Maio de 2008, pp. 4 e 11
30 Câmara Municipal da Amadora, “Boletim Municipal”, n.º 1, 16 de Fevereiro de 2009, p. 6
31 Aníbal S. A. Vieira, “A propósito de uma ruína. A Casa Camões em Constância”, Binário. Arquitectura, Construção, Equipamento, n.º 24,
Setembro de 1960, pp. 320-321

fotografia da entrada principal (c. 2013)

SOBRE A “REVITALIZAÇÃO” DA QUINTA DOS CONDES DE LOUSÃ
O reconhecimento oficial da Quinta da Damaia como “valor concelhio” data de 1994, consagrado no Plano
Director do Município da Amadora 32, em vigor à época. O documento legal considerava:
“(…) importância histórica, artística e evocativa dos imóveis classificados (…) justifica que se elaborem
medidas de protecção que visam não só a conservação e valorização dos próprios edifícios mas também
da sua envolvente” 33.
Porém, nem sempre esses propósitos seriam acautelados conforme iremos rever. Com base no reconhecimento
destes valores — histórico, artístico, evocativo — um particular solicitou, às entidades responsáveis pela
gestão do Património, a classificação da Quinta da Damaia numa categoria superior — Nacional ou Interesse
Público — num processo que decorreu a partir de 2001.
Em 2003 a Câmara Municipal da Amadora adquire a Quinta “(…) com o objectivo de assegurar a
sua preservação, estando prevista a reabilitação e reconversão do mesmo em centro cultural e espaço de
lazer(…)” 34. Iniciativa louvável de conferir ao monumento uma função útil à sociedade 35 e conforme havia
já sido sugerido no relatório da Citrus — de acordo com as indicações ICOMOS desde cedo conhecidas na
nossa geografia 36.

32 Resolução do Conselho de Ministros n.º44/94 de 22 de Junho.
33 Idem, Art.15º.
34 Cf. “Palácio/Quinta dos Condes da Lousã” in “Amadora/Cultura” in “Património/Imóveis de Interesse Público” in http://www.cm-amadora.
pt/patrimonio-cultura/306-imoveis-de-interesse-publico/507-palacio-quinta-dos-condes-da-lousa, consultado a 2014-03-02.
35 Cf. ICOMOS. Carta de Veneza sobre a conservação e restauro de monumentos e sítios. Art.º6. ICOMOS. Veneza, 1964.
36 N.a. Arquitectura. Revista de Arte e Construção, “A criação oficial do Conselho internacional dos monumentos e lugares históricos”, n.º 88,
Maio-Junho 1965, p. 138

Com esse pressuposto foram realizados estudos de contexto histórico, arquitectónico e paisagístico do
imóvel e das áreas verdes integrantes — terreno agrícola, jardim e jardim privado. Ou seja, nesse âmbito foi
feita uma leitura global sobre o território e o imóvel que, em estreita interligação, conferem o valor de conjunto
a esta típica quinta de veraneio dos arredores de Lisboa do início do século XVIII.
As patologias detectadas pelos estudos — especificamente o relatório datado de Dezembro 2004 da
Citrus que oferecia não só uma avaliação do estado do imóvel mas também metodologias de intervenção
— evidenciaram a urgência da contenção estrutural, cuja intervenção se realizou em 2006 com recurso ao
programa Urban II (financiamento de um fundo europeu) 37
Todavia, dos aspectos visíveis da intervenção sobressaí um muro de contenção em betão, suportado por
contrafortes destacados e executados no mesmo material. Por um lado, se o reforço estrutural era inevitável e
até recomendável segundo as convenções internacionais vocacionadas para o Património, por outro, questionase o impacto visual que esse sistema de contenção de betão tem na legibilidade do antigo palácio. Uma vez
que, numa extensão de 17 metros e de altura considerável, a parede de contenção contrasta num material
expressamente contemporâneo e distinto da pré-existência. 38
Em 2007, um despacho do então I.P.P.A.R. considera o imóvel “em vias de classificação”. Na mesma
época em que a Câmara da Amadora culminava o anteprojecto arquitectónico e paisagístico apresentado em
Março em visita ao local, antevendo a conclusão das empreitadas (Fase IV) para o final de 2008, o que não
chegou a acontecer.
Ainda assim, as obras começaram pela reconversão do antigo jardim e do terreno agrícola — considerada
então a Fase V — onde se promoveu uma reafectação de uso, transformando este espaço em parque de recreio.
A proposta executada pela Artemísia 39 definiu um traçado de cariz contemporâneo e uma composição
que descaracteriza o enquadramento original do conjunto. Simultaneamente, a intervenção promoveu a
remoção da fonte original e de parte a assinalar da flora primitiva em detrimento das directrizes promovidas
pelas Cartas do Património:
“A conservação de um monumento implica a conservação de uma zona envolvente à sua escala. Quando
ainda exista o enquadramento tradicional, este deverá ser conservado, não devendo ser permitidas
construções novas, demolições ou quaisquer arranjos susceptíveis de alterar as relações de volume e cor.” 40
Apesar de ser questionável a descaracterização — estética, funcional, programática —, a obra de arranjo
paisagístico ocorreu sem incidentes e foi inaugurada em Maio de 2010.

37 O relatório de execução do programa datado de 2005 refere “A acção Quinta Grande da Damaia/Condes de Lousã (1ª fase) no montante
de 908,4 mil euros pretendeu recuperar um edifício e o jardim de uma importante quinta de recreio e de lazer dos arredores de Lisboa.
Pretende-se dar-lhe uma nova vida tornando-o num local de lazer e de cultura, acolhendo eventos e exposições permanentes e/ou
itinerantes, aberto a todos” in, “Programa de Iniciativa Comunitária Urban II Amadora (Damaia-Buraca) — Relatório de Execução 2005”,
p. 8
38 Cf. ICOMOS. Carta de Veneza sobre a conservação e restauro de monumentos e sítios. Art.º10. ICOMOS. Veneza, 1964.
39 Cf. Edifer Investimentos — Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. “Relatório Anual 2007”, p. 20
40 Cf. ICOMOS. Carta de Veneza sobre a conservação e restauro de monumentos e sítios. Art.º 6 ICOMOS. Veneza, 1964

fotografia da revitalização do terreno agrícola com a ruína do imóvel ao fundo (2014)

Neste quadro, o episódio mais gravoso ocorreu no final de 2008, quando a obra de recuperação e requalificação
do imóvel foi interrompida, segundo argumenta a Câmara Municipal da Amadora em relatório da Direcção
Geral do Património, devido ao empreiteiro não ter capacidade para continuar a sua execução.
A obra que entretanto já se iniciar resultou na remoção parcial cobertura que, sem protecção face
às intempéries, acelerou o processo de degradação — nomeadamente das alvenarias e da pintura a fresco
existente no interior.
Em igual período, os conjuntos de painéis azulejares de autoria e valor reconhecidos teriam sido
removidos para um estaleiro municipal, numa atitude de separação dos elementos decorativos do monumento
a que sempre pertenceram. 41
Conclusivamente, o imóvel permaneceu votado à intrusão e vandalismo. Presentemente encontra-se
inacessível — emparedado, destituído dos seus elementos originais — oito telhados característicos, tectos de
masseira, azulejos interiores e exteriores, rebocos e pinturas murais — em estado de pré-ruína, sem manutenção
evidente e virtualmente irrecuperável.
O estado de degradação resultou na perda significativa de elementos arquitectónico, históricos e decorativos.
Ainda assim, a “Casa da antiga Quinta Grande” foi classificada de Imóvel de Interesse Público por portaria de
24 de Dezembro 2012 42, integrando o antigo terreno agrícola e os jardins a zona de protecção provisória de 50
metros. A mesma portaria enaltece os detalhes decorativos e o conjunto azulejar das fachadas Sul e Este, que
entretanto já não se encontram no imóvel. Recordamos as palavras de António Freitas:
“A metamorfose das instituições humanas focaliza-se materialmente na obra edificada e de tal maneira
que, cessando as motivações que a justificam e lhe emprestam vitalidade, esta inicia, inexoravelmente,
41 “Os elementos de escultura, pintura ou decoração que fazem parte integrante de um monumento não se podem separar dele, a não ser que
esta seja a única forma de assegurar a sua conservação.” Idem. Art. 8º
42 Portaria nº740-AS/2012 de 24 de Dezembro.

o seu período de decadência, cuja duração dependerá não só da acção nefasta dos agentes atmosféricos
mas também das variadas formas de que se reveste a corrosão humana.
Para além das devastações violentas e ocasionais, oriundas principalmente das calamidades tectónicas
e das acções bélicas, existe uma modalidade de desgaste, lenta, contínua e quotidiana que advém do
uso indevido ou do simples abandono da edificação. Este caso — o da destruição moderada das obras
arquitectónicas merece especialmente a nossa meditação, (…) corresponde à evolução natural das
comunidades, à sua transição, quase imperceptível no nosso dia a dia, duma situação histórica para
outra seguinte.” 43
No espírito das boas práticas de acção sobre o Património, acreditadas por entidades internacionais como a
UNESCO, revêm-se as lacunas na gestão deste procedimento. Nomeadamente, a manutenção regular poderia
ter evitado o estado de degradação a que se chegou 44. E sobretudo, a reabilitação não deveria ter sido iniciada
sem a certeza de acautelar os imprevistos, na consciência de que um restauro é uma operação altamente
especializada 45, que deve ser programada, monitorizada e se necessário reformulada com o fim essencial de
concluir a operação de preservação do Património.

QUESTÕES PARA UMA OUTRA LEITURA
Os procedimentos administrativos e qualificativos do imóvel e do seu conjunto distorceram-se na sua relação
espaço-tempo conduzindo ao actual estado de pré-ruína do imóvel sendo, na nossa opinião, que se encontra
num estado irrecuperável.
Torna-se portanto evidente correlacionar a questão da paisagem perdida:
“A paisagem que ao longo dos séculos não passou de um conceito ou de um ideal tornou-se um facto
da mais premente realidade. Sabemos como as sociedades contemporâneas lhe dão um lugar central
nos seus discursos e com que esforços e gastos se aplicam a preservá-la” 46
O jardim (re)construído 47, para além de acusar falta de manutenção e uma clara segregação estética entre
períodos e objectivos — palacete de veraneio e o seu jardim em socalcos — primou por ignorar absolutamente
não só o imóvel como a envolvente — continua a tratar-se de um espaço de logradouro das urbanizações
menos classificadas da Damaia 48.
Apesar de murado por cerca e vigiado por um horário e CCTV, os seus portões mantêm-se constantemente
abertos e os sinais de degradação do equipamento urbano começam a tornar-se evidentes.

43 Recorde-se: António Freitas, “O conjunto da «Sra. do Cabo Espichel. A propósito de um monumento em decadência”, Arquitectura, n.º 70,
Março 1961 pp. 26-43 — no qual explana a realização de um exaustivo levantamento fotográfico dos artefactos arquitectónicos e painéis
azulejares tendo-se de seguida elaborado um extenso relatório
44 Cf. ICOMOS. Carta de Veneza sobre a conservação e restauro de monumentos e sítios. Art.º4. ICOMOS. Veneza, 1964.
45 Idem. Art.9º
46 Margarida Acciaiuoli, “Arte e Paisagem” in, Margarida Acciaiuoli, Joana Cunha Leal, Maria Helena Maia, Arte e Paisagem, Lisboa, Instituto
de História da Arte, Estudos de Arte Contemporânea, 2006, p. 10
47 Ver Vitorino Nemésio, “Restaurar e Reconstruir”, Arquitectura, n.º 66, Novembro-Dezembro 1959, pp. 60-61
48 Ver n.a. “Centro Paroquial da Damaia”, Binário. Revista bimestral Arquitectura, Construção, Equipamento, n.º 196, Janeiro 1975, pp. 16-20

O jardim interior, inacessível, permite-nos falar de paisagem:
“na mais genérica maneira. O molde intelectual e as convenções artísticas que acompanharam o
nascimento e o termo e que influenciaram tanto o desenho dos jardins quanto a construção de modelos
de representação que a pintura fixou graças à instauração da perspectiva, ajudam-nos a centrar a
questão e a compreender melhor o fenómeno” 49
O estado de ruína do Palacete em articulação com estes espaços de paisagem remetem-nos quase para um
Romantismo de adoração da ruína arquitectónica sobranceira ao espaço da Natureza que é hoje uma realidade
urbana com um “espaço verde” e uma ruína que a maioria da população desconhece o seu real valor —
despida dos seus azulejos e da sua estatuária.
Ergue-se assim, em logradouro urbano o reverso das palavras da historiadora Margarida Acciaiuoli:
“Torna-se inevitável reconhecer que o culto da paisagem se transformou, naturalmente, no elogio do
campo, da vida saudável, por contraste à vida na cidade, aliás também durante muito tempo idealizada.” 50
Culto esse em que a arquitectura, conforme a mesma refere, alcançou durante o Romantismo nacional sempre
lugar sobranceiro. Tratámos aqui de uma quinta de recreio do século XVIII, possível modelo para uma das
peças arquitetónicas mais relevantes do mesmo período — o Palácio de Fronteira e Alorna — e deparamonos com pesar que um conjunto que tanto impacto teve no lugar na Damaia ao ponto de influenciar a sua
toponímia presente — Avenida Padre Himalaia, Praceta Padre Himalaia, Escola Condes de Lousã, Centro de
Saúde Condes de Lousã, a título de exemplo.
Ofereceu ainda algum destaque no tempo passado naquele que é hoje o concelho da Amadora na altura
conhecido como os lugares da Porcalhota — de Cima e de Baixo — mas onde existia ainda e nas palavras de
Ignacio Vilhena Barbosa:
“(…) Estendei pelos campos, próximo das collinas, uma mui comprida galeria de arcos, magnificamente
construída, de excellente cantaria, e que dá passagem ás águas livres no seu curso para Lisboa. Semeae as
collinas de alguns casaes, que, apesar de raros e humildes, alvejam com graça por entre as quebradas, e na
parte mais elevada d’ellas collocae uma aldeiasinha, que resplandece pela alvura das suas casas, e que avulta
pittorescamente pela quinta e palacio torreado dos srs. Condes da Louzã. Chama-se o logar da Damaia” 51
Não existe uma nota informativa nem participativa para a população nem existirá uma memória futura do
conjunto, dadas as últimas notícias:
“A requalificação do palácio, também conhecido como Quinta Grande da Damaia, foi prometida pelo
PS em todas as eleições autárquicas desde 2001. Na reunião de ontem da Assembleia Municipal, o líder
49 Margarida Acciaiuoli, “Arte e Paisagem” in, Margarida Acciaiuoli, L Joana Cunha Leal, Maria Helena Maia, Arte e Paisagem, Lisboa,
Instituto de História da Arte, Estudos de Arte Contemporânea, 2006, p. 11
50 Margarida Acciaiuoli, “Arte e Paisagem” in, Margarida Acciaiuoli, Joana Cunha Leal, Maria Helena Maia, Arte e Paisagem, Lisboa, Instituto
de História da Arte, Estudos de Arte Contemporânea, 2006, p. 24
51 Ignacio Vilhena Barbosa, “Fragmentos de um Roteiro de Lisboa (Inédito)”, Archivo Pittoresco, tomo VI, n.º 24, 1863

da bancada do CDS, João Paulo Castanheira, confrontou a Presidente da Câmara com o estado de ruína
do palácio, adquirido em 2003 pela autarquia. Carla Tavares respondeu que a obra de requalificação foi
abandonada devido a problemas com o empreiteiro, acrescentando que dificilmente a Câmara poderá
retomar os trabalhos nos anos mais próximos.
Está consumado o abandono do palácio, que em breve ficará reduzido a um monte escombros. Mais
um crime contra a memória da cidade.” 52
Não colocaremos questões relativamente a assumir responsabilidades pelo estado de degradação do Palacete
mas temos que questionar — em que estado se encontram os restantes imóveis em vias de classificação,
alguns dos quais, igualmente emparedados? Questionamos, conforme João Barrento havia feito durante o
Ano Europeu do Património Arquitectónico (1975): “ (…) que futuro para o passado?” 53
E de forma acutilante e sensata: porque estão os painéis azulejares alegadamente encaixotados num
armazém municipal quando existe um Museu Nacional do Azulejo capaz de os receber e tratar condignamente?
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As casas da câmara dos velhos concelhos portugueses
e a sua patrimonialização — de cenário histórico do
poder local do Antigo Regime a componente essencial
do património cultural português
CARLOS MANUEL FERREIRA CAETANO, IHA e CHAM-FCSH-UNL (Portugal)

RESUMO
As casas ou paços do concelho dos velhos concelhos portugueses constituem a componente mais importante,
mais visível e mais bem conservada da antiga arquitectura concelhia portuguesa. Sedes do poder local, aquelas
casas ou paços — tradicionalmente conhecidos durante o Antigo Regime como casas da câmara — estão a
partir da segunda metade do Século XIV, ao serviço de uma rede muito densa de concelhos, no quadro da
progressiva municipalização do território do Reino.
Como se sabe, os juízes, vereadores e demais oficiais concelhios tinham competências importantíssimas
em matéria judicial e desempenhavam funções igualmente relevantes em matéria de administração, de obras
públicas e de política económica local. Destas competências decorria a tipologia arquitectónica própria das
casas da câmara portuguesas, muito cedo fixada, muito simples e eficaz, ao serviço das suas múltiplas e tão
importantes funções de proporcionar, sob um mesmo telhado comum, câmara reservada para as vereações,
sala para as audiências judiciais e cadeia para os presos.
Constituindo o tradicional e sempre muito digno cenário do poder local português, as casas da câmara
constituem um corpus arquitectónico extraordinariamente coerente, homogéneo e universal. Cobrindo a
integralidade do território ao serviço dos antigos concelhos portugueses, as casas da câmara suscitam a
consideração de uma categoria arquitectónica inédita, a “arquitectura concelhia”, “camarária” ou mesmo
“cívica”.
As velhas casas da câmara sobreviveram, numa percentagem muito significativa, ao triunfo do
Liberalismo que, com as reformas administrativas impostas em 1836/1837 e depois em 1855, extinguiu dois
terços dos mais de 850 antigos concelhos de origem medieval. Porém, esquecidas, desvalorizadas e muitas
vezes arruinadas, elas têm sido particularmente agredidas e ameaçadas, vítimas de usos vis e sobretudo de
demolições, mutilações e, recentemente, de restauros mal aconselhados e por vezes muito grosseiros, que
provocam a sua descaracterização total.
Perdidas as suas funções originais, a velha arquitectura concelhia portuguesa foi ignorada pela
historiografia tradicional, pelo que as antigas casas da câmara constituíam um território de investigação
praticamente inédito até ao recente estudo feito pelo proponente da presente comunicação no âmbito de um
programa de Doutoramento levado a cabo na FCSH da UNL e dirigido pelo Professor Rafael Moreira. Pensamos
que o estudo das antigas casas da câmara pode, para lá de todas as suas virtualidades, pode contribuir para a
necessária “patrimonialização” deste vasto património e, por essa via, para inflectir o processo de degradação
da paisagem urbana portuguesa e sobretudo para devolver ao povo português o extraordinário património

arquitectónico de muito antiga matriz concelhia que, para todos os efeitos, constituiu — para glosarmos o
grande Jaime Cortesão — um dos “factores democráticos da formação de Portugal”.
Na comunicação que agora se propõe, assente em amplo e sistemático trabalho de arquivo e de campo,
pretende-se divulgar e dar a conhecer, de uma forma necessariamente sumária:
–– A tipologia arquitectónica das velhas casas da câmara dos concelhos portugueses do Antigo Regime
que, enquanto cenário do poder local, se materializou num modelo partilhado por centenas de
edifícios de épocas, escalas e dimensões muito diferentes, dando lugar a casas da câmara de inspiração
vernácula, face a outras de composição arquitectónica de uma erudição extrema;
–– Contribuir para o alargamento do âmbito da historiografia da Arte Portuguesa, assim como para a
renovação dos próprios estudos “municipalistas” portugueses, abrindo-os finalmente ao estudo dos
cenários, dos equipamentos e dos símbolos de um poder local multissecular.
–– Divulgar os resultados da investigação efectuada e fazer reconhecer o valor ímpar da velha
arquitectura concelhia portuguesa, como corpus arquitectónico homogéneo, coerente, muito original
e qualificado, na plenitude das suas virtualidades construtivas, institucionais e até simbólicas e
enquanto componente essencial do património cultural, artístico e cívico português.
–– Contribuir para prevenir a destruição em curso de muitas das velhas casas da câmara mas também
para a sua conservação e para o seu restauro criterioso, ao serviço das comunidades que as detêm
e, por essa via, aliar à patrimonialização deste corpus uma indispensável dimensão formativa e até
didáctica, ao proporcionar exemplos visíveis e palpáveis de boas práticas de restauro a autarquias,
agentes decisores, empreendedores e à comunidade em geral.
PALAVRAS CHAVE: casa da câmara, paço do concelho, arquitectura concelhia, arquitectura
portuguesa, municipalismo.

CITY HALLS OF THE OLD PORTUGUESE CONCELHOS [MUNICIPALITIES] AND
THEIR HERITAGE. FROM HISTORICAL SCENARIO OF THE ANCIEN REGIME’S LOCAL
AUTHORITY, TO MAIN COMPONENT OF THE PORTUGUESE CULTURAL HERITAG*
ABSTRACT
The houses or Paços do Concelho of the old portuguese municipalities, constitute the most important, visible
and best preserved component of old portuguese urban architecture. Local authority sites, those houses or
paços — traditionally known during the Old Regime as houses of the chamber — are from the second half
of the 14th century, serving a very dense network of municipalities, within the framework of the progressive
municipalization of the kingdom’s territory.
As is well known, judges, councilors and other municipal officials had very important judicial powers and
played equally important roles in administration, public works and local economic policy. These circumstances
soon dictated the architectural typology of the houses of the Council, very simple and effective, at the service

of its multiple and so important functions, in order to provide, under one common roof, a chamber reserved
for the councilmen, room for the hearings and jail for the prisoners.
Constituting the traditional and always very dignified setting of Portuguese local power, the houses of
the Council constitute an architectonic corpus that is extraordinarily coherent, homogeneous and universal.
Covering the entire territory at the service of the former portuguese Councils, the houses of the chamber give
rise to the consideration of an unprecedented architectural category, “arquitectura concelhia”, “camarária” or
even “cívica”.
The old houses of the Council survived, in a very significant percentage, to the triumph of Liberalism
which, with the administrative reforms imposed in 1836/1837 and later in 1855, extinguished two-thirds
of the more than 850 former counties of medieval origin. However, forgotten, devalued and often ruined,
they have been particularly attacked and threatened, victims of wrong usage and, above all, demolition,
mutilation and, in recent times, of ill-advised and sometimes very gross restorations that provoke their total
decharacterization.
Having lost its original functions, the old Portuguese council architecture was ignored by the traditional
historiography, reason why the old houses of the Council constituted a territory of investigation practically
unpublished until the recent study done by the proponent of the present communication in the scope of a
PhD program at UNL FCSH and directed by Professor Rafael Moreira. We believe that the study of the old
town hall houses can, beyond all its potentialities, contribute to the necessary “patrimonialization” of this vast
heritage and, this way, inflecting the process of degradation of the Portuguese urban landscape, and above all
giving back to the Portuguese people, the extraordinary architectural heritage of local authority, which, for
all intents and purposes, and quoting the great Jaime Cortesão, was one of the main “democratic factors of
the formation of Portugal”.
In this presentation, based on extensive and systematic archival and field work, it is intended to
disseminate, in a necessarily summary manner, the following:
–– The architectural typology of the old houses of the Portuguese councils from Old Regime which, as
a scenario of local power, materialized in a model shared by hundreds of buildings of very different
times, scales and dimensions, giving way to vernacular-inspired chamber houses, compared to others
of architectural composition of an extreme erudition;
–– To extend the scope of the historiography of Portuguese Art, as well as to the renewal of Portuguese
“municipal” studies, finally opening them to the study of the scenarios, equipment and symbols of a
multisecular local power.
–– To publicize the results of the research carried out and to recognize the unique value of this type
of architecture, as a homogeneous, coherent, very original and qualified architectural corpus, in the
fullness of its constructive, institutional and even symbolic virtualities and as an essential component
of cultural, artistic and civic Portuguese heritage.
–– To contribute to prevent the ongoing destruction of many of the old town halls, but also to preserve
them and to restore them judiciously, at the service of the communities that hold them and, by doing so,

giving the patrimonialization of this corpus an indispensable formative and even didactic dimension,
by providing visible and tangible examples of good restoration practices to local authorities, decisionmakers, entrepreneurs and the community at large.*
KEYWORDS: Town Hall; Paço do Concelho; Municipal Architecture; Portuguese Architecture;
Municipality.*

As velhas casas ou paços do concelho — tradicionalmente conhecidas durante o Antigo Regime como casas
da câmara — constituem a componente mais importante, mais visível, mais bem conservada e hoje mais bem
conhecida da antiga arquitectura concelhia portuguesa. Sedes do poder local durante séculos, aquelas casas
ou paços estão a partir da segunda metade do Século XIV ao serviço de uma rede muito densa de concelhos,
no quadro da progressiva municipalização do território do Reino.
Como se sabe, os concelhos medievais do Reino de Portugal, tal como os dos demais reinos cristãos da
Península, formaram-se sobretudo nos séculos XI, XII e XIII, no contexto histórico-geográfico da chamada
Reconquista Cristã, enquanto resposta às necessidades de domínio e povoamento dos amplos territórios
recém-conquistados. Com efeito, apesar de os velhos concelhos portugueses constituírem as mais pequenas
unidades político-administrativas e judiciais do Reino, tornaram-se num instrumento essencial do povoamento
do território e da fixação de moradores. Como tal, competia aos velhos concelhos de origem medieval a boa
gestão dos interesses comuns das respectivas comunidades de vizinhos e a arbitragem dos conflitos entre
todos.
No cumprimento das suas nobres funções, os concelhos asseguravam uma série de serviços públicos,
de natureza muito diversa, pois abrangiam um amplo leque que contemplava a arbitragem dos conflitos e a
aplicação da justiça, a par da administração geral do concelho e da dinamização, financiamento e realização
das obras públicas do concelho e seu termo. Competia também aos concelhos a fiscalização das principais
actividades económicas e a gestão das tão importantes estruturas de abastecimento de água e de higiene e
saúde pública. Do bom funcionamento destes serviços públicos decorria a justiça, o abastecimento, o bom
governo e a harmonia dos moradores, fosse qual fosse a sua origem ou a sua condição social.
As funções concelhias e os respectivos serviços, tão diversificados, suscitavam naturalmente e por toda
a parte uma série de edifícios, espaços, equipamentos e estruturas construídas que integram naturalmente
a própria casa da câmara, mas também espaços de mercado abertos, alpendrados ou fechados, a par de
edifícios para abrigarem instituições concelhias tão veneráveis como as fangas da farinha, de que derivam os
terreiros do trigo ou os celeiros públicos, grupo em que haverá que incluir os matadouros e açougues, a par
da rede de fontes, chafarizes e respectivos complexos hidráulicos. Neste grupo haverá, enfim, que integrar
estruturas de saúde pública como as chamadas casas de S. Lázaro (gafarias), e estruturas de punição como as
forcas, ou de representação simbólica como os pelourinhos.
Apesar da variedade e da imensa diversidade de funções, formas, desígnios simbólicos e pretensões
estéticas destes edifícios e equipamentos, todos eles merecem recensão, pois a sua inventariação e o seu
estudo não só traz até nós um imenso corpus construído, em grande parte inédito mas de uma qualidade
funcional e construtiva ímpares, como, por outro lado, permitem um novo olhar sobre a origem e a natureza
dos velhos concelhos portugueses. Com efeito, estes edifícios, espaços, equipamentos e estruturas de matriz

concelhia integram uma categoria arquitectónica inédita mas inconfundível a que podemos e devemos chamar
de arquitectura concelhia portuguesa 1 — uma nova categoria arquitectónica autónoma que devemos passar a
considerar, ao lado de velhas categorias arquitectónicas, de há muito consagradas, como a arquitectura civil,
religiosa ou militar.
Assim, retomando propostas de definição recentemente apresentadas (Caetano, 2012 e sobretudo 2014a
e 2014b), por arquitectura concelhia entendemos o complexo e variado corpus constituído pelos edifícios,
estruturas e equipamentos construídos, financiados, mantidos e usados durante séculos pelos concelhos
portugueses ao serviço das suas tão importantes quanto diversificadas actividades e missões, das quais
decorria o seu valor funcional e simbólico, no respeito por tipologias muito próprias e consolidadas. Na
caracterização das tipologias, ou sub-tipologias, englobadas no que chamamos de arquitectura concelhia,
confluíam quer as respectivas localizações, as respectivas formas arquitectónicas ou a configuração geral dos
respectivos equipamentos, quer os atributos que denotavam ou sublinhavam o carácter identitário e simbólico
daquela velha arquitectura concelhia. Esta dimensão identitária era assinalada muito frequentemente pela
própria estrutura de suporte — torre ou campanário — do sino da câmara e, a seu tempo, do relógio da
câmara e também muito frequentemente com a aposição do brasão real na fachada dos edifícios concelhios
mais importantes e também com o brasão do concelho, se já existisse.
A presença intensiva, em todos os velhos concelhos portugueses, dos edifícios, estruturas e equipamentos
que integram a categoria arquitectura concelhia portuguesa deu origem a um corpus construído singular, mas
desconhecido ou ignorado pelos investigadores. Ora, pela sua importância funcional, pela sua vastidão, pela
sua rara qualidade construtiva e estética e pelo seu significado o corpus constituído pela velha arquitectura
concelhia portuguesa faz parte e integra de pleno direito o património arquitectónico português. Com efeito, a
velha arquitectura concelhia portuguesa constitui — talvez apenas a par dos velhos forais concelhios medievais
e manuelinos — a expressão mais visível e objectiva e, ao mesmo tempo, mais simbólica da instituição concelhia,
do poder local e a da identidade de cada concelho em particular. Do mesmo modo, o corpus constituído pelo
conjunto dos edifícios e equipamentos que integram a arquitectura concelhia, dada a sua presença urbana
muito intensa, era a expressão monumental ou monumentalizada daquela identidade concelhia, tão antiga, tão
arreigada e tão legitimada. Com efeito, aquele corpus constituído estava muito entranhado não só na malha
urbana da cidade ou da vila que servia de cabeça de concelho, mas também nas vivências e na memória
colectiva dos moradores.
Dada a importância e a qualidade construtiva e estética deste corpus, plenamente incorporado e
integrado no património construído português, urge a sua identificação, classificação, estudo, protecção e
conservação criteriosa. Apresenta-se, para isso, retomada de estudos recentes já acima referidos (Caetano,
2014 a e 2014 b), uma proposta de tipificação do conjunto complexo e variado da velha arquitectura concelhia
portuguesa, estruturada em dois grupos, a saber:

1. O paço ou casa do concelho ou da câmara

1

A categoria “arquitectura concelhia” tem sido proposta, discutida e defendida pelo A.: ver “As casas da câmara, componente central da
arquitectura concelhia portuguesa” in Caetano, 2012, 155-230. Ver ainda Caetano, 2014 a e 2014b.

2. Outros edifícios, equipamentos e espaços da arquitectura concelhia:
–– Estruturas e equipamentos viários
–– Estruturas e equipamentos de abastecimento de água e de higiene pública
–– Espaços de armazenamento, recolha e abrigo
–– Espaços de transformação para-industrial
–– Espaços públicos de sociabilidade e de comércio
–– Espaços de acolhimento
–– Espaços de saúde, assistência e devoção
–– Equipamentos de representação, justiça e punição

Pela centralidade urbana da sua localização, pelas suas nobres funções, pelo seu valor e pelo seu significado
institucional, a arquitectura concelhia portuguesa tinha como protagonistas naturais as casas da câmara e os
pelourinhos 2, embora integrasse outros edifícios, equipamentos e estruturas funcionais e simbólicas, como
vimos. Na presente abordagem cingir-nos-emos apenas às casas da câmara.
Na origem da casa da câmara — a casa ou paço do concelho da Idade Média — esteve a necessidade de
encontrar um cenário condigno e nobilitante para os diversos autos concelhios e em particular para o exercício
da Justiça, que na Idade Média e na Idade Moderna era a função concelhia mais importante, como vimos.
Com efeito, os oficiais concelhios, e em particular os juízes e vereadores, tinham competências — muito cedo
estabelecidas e a seu tempo codificadas nas Ordenações do Reino — em matéria judicial e desempenhavam
funções igualmente relevantes em matéria de administração, de obras públicas e de política económica local.
Destas competências diversificadas, ao serviço das mais importantes funções concelhias decorreria a tipologia
arquitectónica própria das casas ou paços do concelho portugueses, adiante restituída.
Inicialmente tanto as audiências como as assembleias dos homens-bons e os demais autos concelhios eram
feitas normalmente ao ar livre, em espaços improvisados mas consagrados e nobilitados pela tradição e pelo
uso. Duarte de Armas, no Livro das Fortalezas (c. 1509; impressão Armas, 1997: F. 30), deixa-nos o desenho
do alpendre concelhio de Ouguela (hoje no Concelho de Campo Maior), encostado às muralhas da vila, com
a nota explícita de que “aqui fazem audiencya” (Fig.1). Porém, o mesmo Duarte de Armas já representa a
“casa da audiencya” de Melgaço, edifício sobradado e fenestrado, localizado no exterior das muralhas da vila
2

Cumpre assinalar que a arquitectura concelhia portuguesa partilha com a peninsular ou mesmo com a europeia tipologias, equipamentos
e formas arquitectónicas comuns pois, apesar de todas as especificidades decorrentes quer de meios naturais tão díspares, quer de
especificidades e tradições urbanas locais, todas essas tipologias, equipamentos e edifícios decorrem de uma mesma e muito antiga base
institucional e administrativa que modelou historicamente as formas dominantes do poder local em muitas regiões europeias, poder este
assente numa rede de concelhos, seja qual for o nome dado nacional ou localmente às respectivas unidades administrativas.

(Armas, 1997: f.ª 104): entre as duas vistas, ou melhor, entre os dois cenários para a realização das audiências
judiciais — em Ouguela e Melgaço — algo de muito importante ocorrera: a monumentalização da Justiça e,
consequentemente, a monumentalização do poder local, mediante a utilização de uma casa sobradada para
o exercício da Justiça e dos demais autos concelhios.
Deve referir-se que os primeiros passos no longo percurso dessa monumentalização ocorre com a
construção das casas ou paços da audiência térreas, mais ou menos monumentais, de que nos chegaram
três exemplos absolutamente notáveis, todos datáveis de vários momentos do século XIV: a casa ou paço
da audiência de Estremoz (c. 1320, com intervenções posteriores muito importantes; tradicional mas
impropriamente designado como “Paço de D. Dinis”; Fig.2), a casa da audiência de Monsaraz (anterior a
1362; celebrada pela famosa pintura designada como “O Bom e Mau Juiz”, datável de 1496 ou anos imediatos
e descoberta em 1958) e a casa da audiência de Bragança, a mais antiga e a mais arcaica de todas (momento
indeterminado da primeira metade do século XIV?), tradicionalmente conhecida como “paço da cisterna”,
por estar erguida por cima do eirado da cisterna concelhia medieval; por “paço do concelho”; por “casa da
câmara” ou “casa do Senado da Câmara”, mas muito impropriamente designada como “domus municipalis”
apenas em 1936, pelos técnicos da DGEMN, no âmbito do primoroso restauro então empreendido.
O segundo momento da monumentalização da Justiça e, consequentemente, do poder local, passa
por localizar a audiência não numa casa térrea mas na sala da casa da audiência, agora já não térrea mas
sobradada, como a representada por Duarte de Armas na vista de Melgaço, atrás referida. Assim nasce a casa
ou paço do concelho, uma casa nobre que, respeitando no essencial a tipologia da casa ou paço medieval —
a seu tempo restituída e estudada por José Custódio Vieira da Silva — constitui um edifício sobradado cujo
piso nobre está estruturado essencialmente em função de uma sala e uma câmara. Com efeito, a tipologia
arquitectónica própria das casas ou paços do concelho portugueses, muito simples e eficaz, foi muito cedo
fixada para responder às suas múltiplas e tão importantes funções de proporcionar, sob um mesmo telhado
comum, no seu piso nobre, uma câmara reservada para as vereações e uma sala para as audiências judiciais
e, consequentemente, por motivos de ordem prática, e sempre que possível, a de proporcionar, no seu piso
térreo, uma cadeia para os presos, julgados no piso superior.
Como se vê, a sala da casa do concelho — como casa nobre que é — é transformada em sala de
audiências, de acesso franqueado a todos, no âmbito dos julgamentos e de certos autos concelhios. Por sua
vez, a câmara da mesma casa é adaptada como câmara das vereações e do nome desta divisão, sempre de
acesso reservado apenas aos agentes do poder local, derivou, por uma evolução semântica muito própria,
o nome, em Português, da própria instituição concelhia: Câmara do Concelho, designada de “Municipal”
apenas nos fins do século XVIII e sobretudo a partir da implantação do Liberalismo. Note-se que esta lenta
mas irreversível “monumentalização” das funções, da instituição e do poder concelhio coincide com alterações
fundamentais nas dinâmicas desse mesmo poder, que a partir do século XIV passa a ser mais especializado,
cada vez mais delegado nos oficiais concelhios, passando a ser exercido quase sempre de uma forma recatada,
resguardada e até elitista, segundo alguns autores do nosso tempo. Marcelo Caetano capta bem esta evolução:
“a administração municipal vai cada vez mais pertencendo apenas ao grupo formado pelos juízes e vereadores,
os quais reúnem, não já nos adros das igrejas ou dentro destas ou nas praças públicas, sob telheiros, mas
sim numa sala, ou câmara, da casa para tal efeito destinada. Estas reuniões dentro de casa irão originar a
designação de ‘câmara’ dada à vereação com o seu presidente” (Caetano, 1985, p. 32). Do mesmo modo e
consequentemente, a casa ou paço do concelho começa a designar-se de casa da câmara a partir da segunda

metade do século XV, sendo esta designação dominante durante todo o Antigo Regime tanto no Reino como
nos inúmeros concelhos criados nas cidades e vilas do Império.
Deve notar-se também que todas as centenas de velhas casas da câmara dos concelhos portugueses do
Antigo Regime, enquanto tradicional e sempre muito dignos cenários do poder local português, respeitaram o
essencial da tipologia arquitectónica acima referida, independentemente dos contextos histórico-geográficos,
das épocas de construção, das escalas e dimensões ou dos desenhos arquitectónicos globais, de inspiração
vernácula ou de uma erudição extrema.
As velhas casas da câmara que chegaram até nós constituem um corpus arquitectónico muito vasto,
extraordinariamente coerente, homogéneo e universal, pois cobre a integralidade do território. O seu estudo
contribuiu para o alargamento do âmbito da historiografia da Arte Portuguesa, assim como para a renovação
dos próprios estudos “municipalistas” portugueses, abrindo-os finalmente ao estudo dos cenários, dos
equipamentos e dos símbolos de um poder local multissecular.
O estudo das velhas casas da câmara portuguesas justifica-se também porque elas proporcionam um
conjunto extrema e inesperadamente qualificado em termos construtivos e arquitectónicos. Com efeito,
independentemente da região, da época de construção ou dos recursos técnicos, financeiros e artísticoculturais disponíveis nos diversos concelhos no momento histórico da respectiva construção, as nossas velhas
casas da câmara, na sua eficiência tipológica, na sua qualidade construtiva, na singeleza formal de muitas
delas e na complexidade compositiva de tantas outras e enfim, na inegável “presença” urbana e cívica de todas
elas, proporcionam um corpus construído de uma qualidade e de uma dignidade arquitectónica ímpares.
O seu estudo suscita ainda, por um lado, a discussão da sua localização, que nos proporciona um
observatório privilegiado para a análise do panorama das dinâmicas urbanas vividas nas cidades e vilas
portuguesas desde o século XIV até aos momentos derradeiros do Antigo Regime. Por outro lado, a análise
das velhas casas da câmara enquanto objectos arquitectónicos únicos mas singularmente divergentes não
só traz até nós edifícios de uma qualidade absolutamente ímpar como ilustra e contribui para iluminar o
nosso entendimento sobre as grandes vias da arquitectura portuguesa no mesmo período. Com efeito, na
arquitectura das casas da câmara confluem quer as vias decorrentes de um fundo arquitectónico vernáculo
muito entranhado, quer as vias de uma linguagem arquitectónica cosmopolita, periodicamente actualizada ao
correr dos sucessivos ciclos artísticos, por vezes coexistentes e até conflituosos entre si, nos quais a tradição
cultural portuguesa integra as famílias que modelaram a chamada arquitectura manuelina, filipina, joanina,
pombalina ou pós-pombalina, em cujos interstícios a historiografia de arte assinala e intui classificações
estilísticas como o gótico e o tardo-gótico, o classicismo, o maneirismo e o barroco ou o neo-classicismo da
segunda metade do século XVIII…
Com efeito, o corpus arquitectónico constituído pelas nossas velhas casas da câmara integra inúmeros
exemplares integrados na grande família da nossa arquitectura vernácula e popular, que se capta em casas
da câmara de épocas, diferentes, como as de Entradas (Castro Verde), Messejana (Aljustrel; Fig. 3), Terena
(Alandroal), Cabeço de Vide , Pavia (Mora), Amieira (Nisa); Canha (Montijo), Pernes (Santarém), Avô
(Oliveira do Hospital; Fig. 4), Bemposta (Oliveira de Azeméis), Lalim (Lamego), Miranda do Douro (Fig. 5),
Gostei (Fig. 6) ou Outeiro de Miranda (Bragança).
Mas o corpus das velhas casas da câmara portuguesas integra também inúmeros edifícios formal
e estilisticamente alheios à tradição popular e, como tal, dependentes de influências cosmopolitas e
mesmo vanguardistas. Assim, merecem referência, a título de exemplo, casas da câmara integráveis no

ciclo manuelino como as de Vila Ruiva (Cuba), Elvas, Marvão, Redinha (Pombal), Castelo Branco, S.
Vicente da Beira (Castelo Branco), Castelo Novo (Fundão (Fig. 7), Trancoso, Marialva (Meda), Freixo de
Espada a Cinta (Fig. 8), Vila do Conde ou Viana do Castelo (outrora Viana de Foz do Lima); integráveis
no ciclo classicista quinhentista, que se capta nas casas da câmara de Tomar (Fig.9), Guarda, Póvoa de
Varzim I, Melgaço e Monção; no ciclo classicista seiscentista, que se capta nas casas da câmara da Covilhã,
Portalegre, Arronches (Fig. 10) e Castelo de Vide; no ciclo joanino, patente em Campo Maior (Fig. 11),
Arruda dos Vinhos, Pinhel, Aguiar da Beira, Freixo de Numão (Vila Nova de Foz-Coa; Fig.12), Baltar
(Paredes) e em Braga (projecto de André Soares; Fig.13), no ciclo pombalino, com casos assinalados em
Grândola, Borba, Redondo (Fig.14), Almada, Lisboa, Alverca do Ribatejo (Vila Franca de Xira), Alcobaça,
Pombal, Esposende e Póvoa de Varzim II (Fig.15) ou na casa da câmara de Porto Santo (Região Autónoma
da Madeira; Fig.16) e se capata, enfim, no ciclo pós-pombalino, no Alandroal, Cascais (epigrafada de 1821),
Aveiro (1794-1799), Fornos de Algodres, Linhares (Celorico da Beira), Alverca da Beira (Pinhel) ou Soutelo
do Douro (S. João da Pesqueira) ou na de Penafiel (epigrafada de 1782; Fig. 17), a maior e mais influente
casa da câmara do final do Antigo Regime, porquanto será a fonte arquitectónica directa para a esmagadora
maioria dos paços do concelho erguidos em Portugal desde a implantação do Liberalismo até às primeiras
décadas do Estado Novo.
A partir dos exemplos citados, é fácil concluir que o vasto e notável corpus constituído pelas nossas
velhas casas da câmara, enquanto componente essencial e muito legítima do nosso património cultural,
integra de pleno direito e de uma forma irrecusável os grandes debates sobre a arquitectura portuguesa e a sua
história, centrados em tópicos como periodizações, datações e autorias, tipologias e características formais
dominantes, grandes realizações e corpus de obras canónicas; fontes principais e fontes secundárias e mesmo
as grandes vias da arquitectura portuguesa quer no sentido de um cosmopolitismo de base teórica e de matriz
internacional, quer no de uma resposta ou de uma reacção conservadora, de afirmação nacional ou mesmo
provinciana.
Torna-se, pois, necessário, considerar com um olhar novo e sem preconceitos e sobretudo sem snobismos
este património, que tem sido ignorado, desconsiderado e mesmo mal entendido. A título de exemplo, registemse as palavras secas que, em 1959, a notabilíssima casa da câmara de Aveiro (1794-1799; Fig.18) mereceu ao
grande historiador P.e A. Nogueira Gonçalves, numa obra de referência: “o projecto é de construtor provincial,
que seguiu o setecentismo mitigado, já de transição” (A. Nogueira Gonçalves, 1959: 103) 3. Diga-se que esta
leitura do nosso passado tinha raízes muito fundas. Assim, um colaborador de Raúl Proença no seu Guia
de Portugal, na informação relativa a Abrantes, faz o seguinte comentário, publicado pela primeira vez em
1927: “na Praça de Raimundo Soares, que é o centro do movimento da terra, [localiza-se] a Casa da Câmara,
construção filipina sem interesse de maior” (Raúl Proença, 1927: 383) 4.
Evidentemente estas palavras não poderiam ser escritas hoje, mas elas — e sobretudo a ideologia e
os valores estéticos que as informavam, mostram o quanto a velha arquitectura concelhia portuguesa foi
3
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Referindo-se aos paços do concelho da Anadia, então já desaparecidos, este mesmo autor escrevia: “o urbanismo do último século e do
presente fez desaparecer alguns edifícios antigos, como os velhos paços do concelho e o hospício dos frades de Santo António, cujo carácter
não devia ser grande” (A. Nogueira Gonçalves: 1959, p. 68). Relativamente a S. Lourenço do Bairro (Anadia), o mesmo autor escreve: “Os
antigos paços do concelho, incaracterísticos, mantêm a janela gradeada da cadeia, e servem de sede da junta de paróquia. Conserva-se aí a
bandeira da Câmara que é de seda”, Ibidem, p. 89.
Diogo Oleiro, “Abrantes”, in Raul Proença (Coordenação Geral), Guia de Portugal — Vol. II: Estremadura, Alentejo, Algarve, Reimpressão
da 1.ª Edição (Biblioteca Nacional de Lisboa, Lisboa, 1927), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1983, p. 383. Diga-se, porém, que,
referindo-se à casa da câmara de Portalegre, mais ou menos coetânea da de Abrantes, Raul Proença, na mesma obra, é muito mais certeiro:
“Câmara Municipal, edifício de muito carácter”, Raul Proença, “Portalegre — Sé”, Ibidem., p. 421.

incompreendida e consequentemente desprezada ou ignorada pela historiografia tradicional de arte. Por isso
as antigas casas da câmara constituíam um território de investigação praticamente inédito até ao recente
estudo feito pelo A. da presente comunicação (Caetano, 1012) no âmbito de um programa de Doutoramento
levado a cabo na FCSH da UNL e dirigido pelo Professor Rafael Moreira.
Mesmo depois de muitas delas ficarem desprovidas da sua função histórica de abrigarem a sede do poder
concelhio, as velhas casas da câmara, sobreviveram, numa percentagem muito significativa, ao triunfo do
Liberalismo que, com as reformas administrativas impostas em 1836/1837 e depois em 1855, extinguiu dois
terços dos quase 850 antigos concelhos de origem medieval. Porém, esquecidas, desvalorizadas e muitas
vezes arruinadas, elas têm sido particularmente agredidas e ameaçadas, vítimas de usos vis e sobretudo de
demolições, mutilações e, recentemente, de restauros mal aconselhados e por vezes muito grosseiros, que
provocam a sua descaracterização total.
A omissão, o desprezo ou a desvalorização deste corpus é em muito grande parte fruto do desconhecimento,
mas também dos preconceitos, da ideologia e dos valores estéticos, singularmente conservadores e elitistas,
tradicionalmente dominantes em alguns círculos influentes entre nós, mas que modelaram o olhar, o
entendimento e a acção dos que — historiadores, técnicos de património, autarcas, arquitectos e decisores
políticos, a nível nacional, regional e local — geriram entre nós este vasto e tão valioso património que,
de algum modo tutelavam. Com efeito, estes decisores acolheram decisões de demolição, de abandono ou
de descaracterização e mutilação (quantas vezes em nome da requalificação!) de edifícios históricos tão
veneráveis como o são as casas da câmaras de tantas e tantas velhas cidades e vilas portuguesas. Em nome
deste entendimento, a notabilíssima casa da câmara pré-manuelina de Évora foi mutilada e posteriormente
demolida, ainda no século XIX e a casa da câmara “filipina” da Covilhã (Fig. 19) foi demolida já em 1951.
Por sua vez, o interior das casas da câmara de vilas cosmopolitas e bem informadas em matéria de
património foram descaracterizados pelo menos parcialmente, como no caso de Palmela (edifício de origem
quinhentista, reconstruído parcialmente após o Terramoto de 1755), no de Almada (Figs 20 e 21), cuja casa
da câmara remontava a c. 1780 ou foram mesmo barbaramente desfeitos, como em Cascais (epígrafe de 1821),
nos três casos já depois do 25 de Abril (Fig. 22 e 23). Intervenções desastrosas registaram-se igualmente — e
apenas a título de exemplo — na pequenina casa da câmara do Rosmaninhal (Idanha a Velha) e nas casas da
câmara setecentistas e monumentais de Murça e Alijó, integralmente desprovidas do seu interior histórico em
obras recentes. Em relação a estes desastres cumpre referir que a mutilação e posterior demolição da casa da
câmara pré-manuelina de Évora foi a seu tempo denunciada por Ramalho Ortigão 5, mas não se conhecem
vozes igualmente prestigiadas como a de Ramalho a bramaram, no nosso tempo, contra atentados como os
acabados de referir.
Que se saiba, também não se ouviram vozes prestigiadas a lutar ou a denunciar o abandono das velhas
casas da câmara pelas próprias autarquias, feito em nome do funcionalismo, da modernização de serviços e da
renovação urbana ou de outros desígnios que nos escapam, privando-as das suas funções históricas seculares.
Este fenómeno ocorreu em Grândola, cuja casa da câmara (localizada na praça, no epicentro de uma notável
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“Em Évora, para dar mais um metro ou metro e meio de superfície a uma praça, a câmara deita abaixo a histórica varanda da casa dos paços
do concelho. Edificada em tempo de D. Afonso V, por João Mendes Cecioso, o pai dos pobres de Évora. A varanda demolida, da qual pela
primeira vez se aclamou a independência de Portugal depois das famosas alterações, tão minuciosamente narradas por D. Francisco Manuel
de Melo na sua Epanáfora política, parece ter sido obra de D. João II” (Ortigão, 1943: 92).

malha urbana de origem quinhentista) verdadeiramente monumental, reconstruída na época pombalina, foi
abandonada nos Anos 60 do século passado, sendo preterida por uma casa particular e periférica. Os casos
mais recentes e mais escandalosos de abandono ocorreram na Guarda e em Portalegre. A casa da câmara
quinhentista da Guarda, anterior a 1578 (Fig.ª 24), que assinala a afirmação plena do Classicismo na cidade e
na região, foi abandonada mesmo no fim do século XX, encontrando-se há anos encerrada, uma vez esgotadas
as virtualidades do equipamento aí instalado após o seu abandono pela Câmara, enquanto sede do poder
local. A casa da câmara de Portalegre, cuja fachada, epigrafada de 1632, é de uma rara pureza de desenho (fig.
25), foi abandonada em 1905-1906, a fim de lá ser instalado o Arquivo Municipal. A privação das funções
históricas destes edifícios seculares pelas entidades que os tutelam é inadmissível a todos os títulos: localizados
nos centros, nas praças principais das respectivas cidades, em sábia articulação urbana e institucional nos dois
casos com as catedrais (e no caso de Portalegre com o próprio Paço Episcopal, de há muito transformado
em Museu Regional), a sua própria localização, tão central, era um sinal da centralidade e da proeminência
do poder local face às demais instâncias do poder em presença ou até em conflito. Por outro lado, o uso de
velhas casas da câmara multi-seculares era um sinal da própria sobrevivência e até da perenidade do poder
local, pois a própria antiguidade dos edifícios históricos era um símbolo da continuidade, da permanência e
da legitimidade que a antiguidade pode dar e simbolicamente dá ao poder local.
Ora, à perda destas referências tão estruturantes, de cunho simbólico e até institucional, consequência
do abandono das velhas casas da câmara enquanto sedes do poder local, há a acrescentar as consequências
desastrosas para o equilíbrio dos respectivos núcleos urbanos, de um momento para o outro privados da
dinamização económica e social — urbana, em suma — que aquela localização impunha. Com efeito, a
“deslocalização” das funções concelhias dos respectivos centros urbanos não só acompanha e sublinha o
próprio e gravíssimo fenómeno em curso de despovoamento desses centros, como é empreendido e dinamizado
pelas próprias autarquias!
Uma nota final: o abandono das velhas casas da câmara enquanto sedes do poder local é um fenómeno
que assumiria naturalmente foros de escândalo político e cultural em qualquer outro país e seria impensável em
cidades como Roma, Florença, Paris, Madrid, Barcelona, Salamanca, ou qualquer cidade minimamente ciosa
do seu património arquitectónico de cunho concelhio e do seu património urbanístico — ao qual pertence a
localização, secular e sempre central, da respectiva sede do poder concelhio.
Naturalmente as gerações futuras ver-se-ão obrigadas a reparar este erro e a reocupar e a devolver a estes
edifícios históricos a sua função de sempre, a de serem a sede condigna — e, repetimos, multi-secular — do
poder concelhio local. Como modo de contribuir para este debate e para a necessária inflexão das políticas
patrimoniais relativas ao corpus arquitectónico tutelado pelas autarquias portuguesas, cumpre concluir com
exemplos de boas práticas registadas entre nós nos últimos anos. Com efeito, é nossa obrigação, nomeadamente
dentro destas paredes e com os meios que nos são próprios, contribuirmos para prevenir a destruição em
curso de muitas das velhas casas da câmara mas também para a sua conservação e para o seu restauro
criterioso, ao serviço das comunidades que as detêm. Com efeito, a causa da patrimonialização deste corpus
deve conter uma indispensável dimensão formativa e até didáctica, no sentido de proporcionar a autarquias,
agentes decisores, projectistas, construtores e à comunidade em geral, exemplos visíveis e palpáveis de boas
práticas de conservação e restauro. Cumpre assim recensear os dois casos mais felizes a nível nacional de
restauro de velhas casas da câmara portuguesas: a do extinto concelho de Muxagata (Vila Nova de Foz-Côa;
hoje um dos centros de acolhimento do Parque Arqueológico do Côa) e a de Alenquer. Na da Muxagata, um

projecto muito informado e muito sensível — projecto do Arquitecto e Arqueólogo Maia Pinto — devolveu ao
velho e pequenino edifício (fig. 26 e 27) toda a sua dignidade arquitectónica, bem patente na restituição ao
mesmo tempo fiel e ousada das “masseiras” da sala da audiência e da câmara das vereações, mas também nos
rebocos dignificantes das fachadas principais e sobretudo no vibrante e fortíssimo cromatismo, tão português,
que tão inspirada e justamente foi devolvido ao histórico edifício.
O outro caso de restauro muito feliz é o dos paços do concelho tardo-oitocentistas de Alenquer, edifício
filiável em certa família da arquitectura da École des Beaux-Arts mas com intensivos enxertos decorativos de
inspiração neo-manuelina (fig.28). Merece aqui uma mais que justa referência o seu restauro, muito difícil mas
muito feliz quer na conservação integral não só do monumental edifício, muito arruinado, quer na restituição
integral, certeira e competentíssima das suas pompas decorativas, próprias do ecletismo tardo-romântico de
um tempo de há muito revolvido.
Referência merecem, enfim, as Câmaras Municipais de Sesimbra e a de Vila do Conde, que continuam
a utilizar as suas velhas casa da câmara. Deve dizer-se que a belíssima casa da câmara tardo-manuelina
(epigrafada de 1534), de Vila do Conde (fig.29) é a mais antiga em uso em Portugal, com as suas funções
históricas originais, pois continua a servir de sede do respectivo poder local. A sua utilização permitiu à
Câmara a aquisição dos edifícios contíguos, belamente restaurados e incorporados no complexo camarário, que
proporciona uma frente urbana condigna a uma das mais airosas, mais belas e mais bem conservadas praças
de Portugal, em contraste com as praças da Guarda e de Portalegre, abandonadas, decadentes e patéticas, na
sua monumentalidade tragicamente tão ferida.
A presente comunicação pretendeu simplesmente fazer ressaltar e fazer reconhecer o valor ímpar da velha
arquitectura concelhia portuguesa, como corpus arquitectónico homogéneo, coerente, muito original
e qualificado, na plenitude das suas virtualidades construtivas, institucionais e até simbólicas e enquanto
componente essencial do património cultural, artístico e cívico português. Pensamos que a necessária e
urgente “patrimonialização” do vasto património constituído pela arquitectura concelhia e, em particular,
pelas antigas casas da câmara — e diga-se desde já, também pelos paços do concelho erguidos nos séculos
XIX e XX — pode, para lá de todas as suas virtualidades institucionais ou culturais, contribuir para e, por
essa via, para inflectir o processo de degradação da paisagem urbana portuguesa e sobretudo para devolver
ao povo português o extraordinário património arquitectónico de muito antiga matriz concelhia que, para
todos os efeitos, constituiu — para glosarmos o grande Jaime Cortesão — um dos “factores democráticos da
formação de Portugal”.
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Patrimonialiser la biodiversité: l’exemple des suberaies
d’Aquitaine
JEAN-YVES PUYO, Laboratoire Société, Environnement, Territoire (UMR CNRS 5603), Université de Pau
et des Pays de l’Adour (França)

RÉSUMÉ
À l’échelle mondiale, le chêne-liège constitue une essence forestière rare, se cantonnant au Maghreb (Tunisie,
Maroc, Algérie), à la péninsule Ibérique, à l’Italie (dont la Sardaigne) et au sud de la France (Var, Corse, PyrénéesOrientales et Aquitaine). Dans le sud-ouest de la France, il représente un élément massivement méconnu du
vaste massif boisé landais, mais une essence forestière néanmoins non sans intérêts, notamment écologiques.
En très forte régression spatiale depuis la seconde moitié du XIXe siècle, ces suberaies n’en connaissent pas
moins de nos jours un certain renouveau, porté par un mouvement de patrimonialisation. En effet, depuis
une quinzaine d’année, des initiatives au départ strictement privées cherchent à promouvoir les savoir-faire
traditionnels liés au liège (de la récolte à sa transformation) en tant que patrimoines culturels immatériels,
tout en mettant de même en avant les paysages originaux de la suberaie comme élément incontournable d’une
biodiversité locale remarquable.
En premier lieu, à travers cet exemple aquitain, nous chercherons à interroger les différents ressorts
poussant aujourd’hui certaines sociétés à «monter» en patrimoine leur «Nature». De même, la patrimonialisation
apparaît désormais comme un des principaux outils des politiques locales de développement durable et de
conservation. Aussi, en second lieu essayerons nous d’identifier les blocages et contraintes s’opposant à la mise
en place d’un tel processus.
MOTS-CLÉS: patrimonialisation, biodiversité, chêne-liège, Aquitaine, politiques publiques.

PATRIMONIALIZING BIODIVERSITY: THE EXAMPLE OF AQUITAINE’S CORK OAK TREES*
ABSTRACT
Globally, the cork oak is a rare tree species, confined to the Maghreb (Tunisia, Morocco, Algeria), the Iberian
Peninsula, Italy (including Sardinia) and southern France (Var, Corsica, East-Pyrenees and Aquitaine). In
the south-west of France, it is a massively underrated element of an important forest massif (“Landes de
Gascogne”); however, it is a very interesting species of tree, even from an ecological perspective. Although it
has suffered a spatial regression since the second half of the 19th century, cork is now experiencing a second
life, led by a heritagization movement. In fact, for some fifteen years now, initiatives, at first of a private nature,
have sought to promote traditional cork-related skills (from extraction to processing) as cultural heritages,
while presenting original cork oak landscapes as an essential element of biodiversity. Firstly, through the

Aquitaine example, we seek to analyze the different factos that presently lead some societies to “turn” into
heritage their “Nature”. At the same time, heritage is also emerging as one of the main instruments in local
policies aiming at sustainable development and conservation. Finally, we will try to identify the barriers and
constraints to the implementation of such process.*
KEYWORDS: Heritagization, biodiversity, cork oak, Aquitaine, public policies.*

À l’échelle mondiale, le chêne-liège constitue une essence forestière rare, se cantonnant au Maghreb (Tunisie,
Maroc, Algérie), à la péninsule Ibérique, à l’Italie (dont la Sardaigne) et au sud de la France (Var, Corse,
Pyrénées-Orientales et Aquitaine). Dans le sud-ouest de la France, il représente un élément massivement
méconnu du vaste massif boisé landais, mais une essence forestière néanmoins non sans intérêts, notamment
écologiques. En très forte régression spatiale depuis la seconde moitié du XIXe siècle, ces suberaies n’en
connaissent pas moins de nos jours un certain renouveau, porté par un mouvement de patrimonialisation.
Comme le précisent Isabelle Degrémont et Christine Bouisset, la patrimonialisation peut se définir «[...]
comme un phénomène d’appropriation développé par plusieurs intervenants ou groupes sociaux qui
mettent en exergue des valeurs (singularité, rareté, esthétique…) qui donnent à des objets la qualité de
patrimoine. Il y a donc un processus dans le sens où la patrimonialisation passe par une appropriation,
une sélection et une justification patrimoniale de certains objets, considérés comme hautement
signifiants. Il s’agit bien d’un construit social [...]» 1.
Depuis une quinzaine d’année, des initiatives au départ strictement privées cherchent à promouvoir les savoirfaire traditionnels liés au liège (de la récolte à sa transformation) en tant que patrimoines culturels. En parallèle,
d’autres acteurs mettent de même en avant les paysages originaux de la suberaie comme élément incontournable
d’une biodiversité locale remarquable, elle aussi à haute valeur patrimoniale. En cela, et comme le verrons
plus loin, nous retrouvons bien la diversité des acteurs parti-prenantes du mouvement de patrimonialisation,
étudiée pour le domaine forestier de cette même grande zone géographie (le Sud-Ouest de la France) par
Clarisse Cazals, Philippe Deuffic, Arnaud Sergent et Ludovic Ginelli :
«[...] le patrimoine d’un territoire résulte des relations entre acteurs et s’inscrit au croisement d’une
double opposition, mais aussi d’une complémentarité entre d’une part l’usage et la préservation et
d’autre part les intérêts individuels et collectifs.» 2
Aussi, à travers cet exemple des suberaies d’Aquitaine, chercherons-nous à interroger les différents ressorts
poussant aujourd’hui certains acteurs à «monter» en patrimoine leur «Nature». La patrimonialisation
apparaissant désormais comme un des principaux outils des politiques locales de développement durable et de
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Bouisset Christine et Isabelle Degrémont, «Patrimonialiser la nature : le regard des sciences humaines», VertigO — la revue électronique en
sciences de l’environnement [En ligne], Hors série, 16 juin 2013, mis en ligne le 23 mai 2013 [consulté le 30 octobre 2014].
Cazals Clarisse et al., «La forêt, un patrimoine au prisme de l’écologisation : le cas des Landes de Gascogne», VertigO — la revue
électronique en sciences de l’environnement [En ligne], Hors-série 16, ibid.

conservation, nous essayerons de même d’identifier les blocages et contraintes s’opposant à la mise en place
d’un tel processus.
Enfin, soulignons que cette petite recherche repose principalement sur des entretiens réalisés depuis
plusieurs années auprès des différents acteurs aquitains de la filière liège, couplés avec une importante recherche
bibliographique historique, les ouvrages relatifs aux suberaies françaises manquant cruellement ; aussi nous
a-t-il fallu recouper différents types de documents (revues professionnelles, archives administratives, bulletins
des sociétés savantes locales, etc.) pour tracer un tableau de la situation passée et présente en Aquitaine.

A/QUELQUES BREFS RAPPELS HISTORIQUES : LA LENTE DÉCROISSANCE DES
SUBERAIES LOCALES (XIXE-XXE SIÈCLE)
On distingue sur le territoire français, Corse comprise, deux espèces distinctes de chêne-liège, dont le Quercus
occidentalis, présent à l’état diffus dans le Sud-Ouest atlantique, des Pyrénées occidentales à la Garonne.
Au XIXe siècle, il ne formait des peuplements «conséquents» que dans deux zones bien distinctes de cette
vaste zone géographique, à savoir dans le sud du département des Landes (la petite région du Marensin) et
dans le sud-ouest du Lot-et-Garonne, en bordure du département landais (en Pays d’Albret et Ténarèze) 3.
Si certains scientifiques posent la question de l’origine de ces peuplements, reliques climaciques ou «restes
d’introductions plus ou moins anciennes» 4, les archives nous dépeignent des chênes-lièges bien présents dans
le sud des Landes dès le tout début du XVIe siècle : «Plus abem recebut des besinxs de Capbreton et de Lebene
et Bornes à cause de le corts, 39 livres» 5. En second lieu, le Quercus suber, inféodé aux terrains siliceux, se
retrouve sur toute la façade méditerranéenne française, des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes en
passant par le Var, ainsi que la Corse.
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Cantons de Lavardac, Houiellés, Casteljaloux et Damazan.
Timbal Jean et Christian Maizeret, «Biodiversité végétale et gestion durable de la forêt landaise de pin maritime : bilan et évolution», Revue
forestière française, vol. 5 (1998), 411.
«Avons reçu en plus des voisins de Capbreton et de Labenne et de Bornes pour le liège, 39 livres». Acte notarié datant de 1514 cité par
Bernard Saint Jour, «Cap-Serbun, Labenne et Capbreton», Bulletin de la Société de Borda (1918), 11.

Ces peuplements ont donné lieu à une exploitation locale ancienne, le liège, en plus du bouchage, étant utilisé
dans le domaine maritime pour fabriquer des bouées de sauvetage ou encore indiquant la place des ancres
mouillées, mais aussi dans la construction navale où il servait notamment à protéger les ponts des navires
contre l’incendie. Et c’est ainsi qu’on retrouve mentionné son usage dans les arsenaux militaires, à l’exemple
de celui voisin de Bayonne.
Par la suite, les deux petites régions distinctes de production connurent très tôt dans le XIXe siècle
un développement considérable d’un important tissu artisanal de transformation du liège, autour des gros
bourgs ruraux de Barbaste et Mézin pour le Lot-et-Garonne, et de Soustons à Bayonne pour le sud des
Landes. En cette même période, l’Aquitaine constitue alors la zone la plus riche en peuplement de chêneliège 6, fournissant même à l’occasion des glands pour la création de nouveaux peuplements en Catalogne
française. Toutefois, ces superficies en chêne-liège aquitain diminuèrent rapidement suite à la combinaison
de deux facteurs : un premier, que l’on pourrait qualifier de «naturel», consécutif à un hiver particulièrement
froid (1830), provoqua de très nombreux dégâts notamment dans le Lot-et-Garonne. Cet épisode engendra
un effondrement de la production locale de liège et le début d’importations massives destinées aux entreprises
locales de transformation, dans un premier temps venues d’Espagne et du Portugal, puis dès les années 1850,
d’Algérie 7. En parallèle, le formidablement développement de la forêt dite des Landes durant la seconde
moitié du XIXe siècle, celle-ci passant en quelques décennies de 200 000 à près de 850 000 hectares de pins
maritimes (Pinus pinaster) à la veille de la Première Guerre mondiale, fut préjudiciable aux peuplements de
chêne-liège. Cette dernière essence perdura néanmoins dans le sud des Landes, sous forme de peuplements
mélangés avec les pins maritimes, situés principalement sur les anciennes dunes du cordon littoral. Quant
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«Liège, grand arbre toujours vert, qui croît en Espagne, en Italie, dans la Provence, le Languedoc et surtout en Guyenne où il se trouve une
grande quantité de ces arbres.» (Encyclopédie Diderot, 1751, t. 9, p. 488)
Jean-Yves Puyo, «Les suberaies d’Aquitaine : entre enjeux patrimoniaux et relance économique», Patrimoines naturels, Sud-Ouest Européen,
n° 30 (2010), 53-66.

aux dernières levés de liège landais, elles eurent lieu dans les années 1960, la petite industrie landaise de
transformation ne recourant quasiment plus aux ressources locales depuis plusieurs décennies à l’exemple de
son homologue lot-et-garonnaise.

B/LA MISE EN AVANT DES VALEURS NATURALISTES ET PAYSAGÈRES DES SUBERAIES
DU MARENSIN (1980-2000)
Durant le dernier quart du XXe siècle, les préoccupations naturalistes relatives à la protection et à la gestion
des espaces naturels ont participé d’un regain d’intérêt pour les peuplements forestiers aquitains présentant des
chênes-lièges épars. En effet, en quelques 30 années, plusieurs réglementations de type environnementaliste sont
venues conditionner les politiques générales d’aménagement des espaces ruraux mais aussi urbains français.
Il ne s’agit pas pour nous, dans le cadre de cette communication, de réaliser un tableau exhaustif de des
différents textes réglementaires français. En effet, nous nous contenterons d’évoquer les réglementations que
nous retrouvons appliquées à l’échelle de notre zone d’étude, à savoir principalement la région du Marensin.
Cette dernière, qui renferme la plus grande part des suberaies landaises, relève intégralement de l’actuel Pays
Landes-Adour-Océanes (Pays ALO), créé en 2001.
Ce type d’entité territoriale découle de la loi Aménagement du 4 février 1995 (dite Loi Pasqua), «renforcée»
par la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, LOADDT
ou Loi Voynet. Cette dernière vise à accompagner, sur la base du volontariat, différentes communes désireuses
de former un ensemble territorial censé être plus cohérent du point de vue démographique, socioéconomique
et culturel. Selon son promoteur, la ministre Dominique Voynet, femme politique française se réclamant de
l’Ecologie politique, cette loi proposait alors une nouvelle conception de la planification territoriale, directement
inspirée des recommandations de Agenda 21 adopté à l’occasion du Sommet de La Terre de Rio de Janeiro
(juin 1992). Pour ce faire, il s’agit de favoriser par une concertation la plus vaste possible «l’expression des
besoins de la population» :
«En un mot, cette loi participe du développement durable que nous appelons tous de nos vœux. Le
développement durable c’est d’abord l’idée que nous voulons transmettre aux générations futures le
patrimoine collectif dans lequel nous vivons. Cela est vrai pour l’eau, l’air, les sols, les paysages et tout ce
qui constitue non pas seulement notre «cadre de vie», mais en réalité les conditions mêmes de notre vie.» 8
Les notions de durabilité et de patrimoine se voyaient donc associées étroitement au cadre de vie, à travers
notamment leurs composantes relevant du grand domaine de l’environnement. De même, la LOADDT
introduisait des concepts nouveaux tels que les services collectifs rendus par les espaces «naturels et ruraux»,
notamment les aménités 9. Très décriés, les «Pays LOADDT» n’en ont pas moins représenté un réel «lieu de
la modernité territoriale» 10 pour reprendre l’expression de Francis Taulelle, grâce à leurs apports en matière
8
9

Éditorial de Dominique Voynet, in «Tout ce qu’il faut savoir sur la loi Voynet», La Lettre de la DATAR, supplément au n° 167 (1999), 3.
Les forêts procurent une importante variété de biens et de services environnementaux, sociaux et économiques, dont un certain nombre de
services «non marchands», souvent regroupés sous le vocable d’aménités (les valeurs paysagères d’une forêt, sa biodiversité, ses espaces de
pratique des loisirs, etc.). Cf. Dehez Jeoffrey. (dir.), L’ouverture des forêts au public (Paris : Quae, 2012), 176.
10 Taulelle Francis, «Vers la fin des Pays?», L’Information géographique, vol. 74 (2010/4), 17-28.

de réflexion, d’ingénierie et de réflexion des citoyens. Et dans le cas qui nous intéresse, le Pays ALO joua
et joue encore un rôle considérable dans la montée «en patrimoine» des suberaies. Sur cette même zone
du Marensin, et comme le montreront les illustrations projetées à l’occasion de notre communications, ces
suberaies sont englobées dans un nombre important de différents zonages spatiaux aux degrés de protection
variables, découlant d’une grande diversité de textes réglementaires, tant nationaux qu’européens.

Les suberaies comprises au sein des sites inscrits et sites classés
Ces qualificatifs se réfèrent à une réglementation bien ancienne, à savoir la loi du 2 mai 1930 relative à la
«protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque». Une telle définition conduit à préserver de l’aménagement et de toute urbanisation des espaces
naturels de différentes natures, à l’exemple des paysages marqués tant par leurs caractéristiques naturelles
que par l’empreinte de l’homme (à l’exemple des suberaies du Marensin) ou encore les «écrins paysagers»
des monuments et des ensembles monumentaux pour lesquels le périmètre de protection prévu par la loi
modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est jugé insuffisant. Aussi, les sites classés
et inscrits représentent-ils des espaces ou des formations naturelles remarquables dont les caractéristiques
justifient au nom de l’intérêt général la conservation en l’état (via des opérations d’entretien, de restauration,
de mise en valeur, etc.) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, etc.) 11. À l’échelle
des communes de la zone littorale du Pays ALO, on ne compte pas moins de 10 sites classés contre 4 sites
inscrits dont le site inscrit des étangs landais qui, sur pas moins de 67 736 hectares ( !), rassemble la totalité
des suberaies du Marensin. Inscrit en 1969 avec comme critère de la protection son «intérêt pittoresque», il
s’agissait alors d’encadrer le développement balnéaire de ce littoral et de limiter la pression urbanistique, ce
qui a été globalement réussi. En effet, ce site inscrit constitue de nos jours «[…] en quelque sorte un écrin à la
multitude de sites classés du littoral» 12 mais aussi de zonages de type ZNIEFF et Natura 2000.

Les zonages type ZNIEFF
À l’échelon français, la loi du 12 juillet 1983, dite loi Bouchereau, instituait les zones d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF). Leur inventaire, élaboré sous la responsabilité du Muséum national
d’histoire naturelle et associant scientifiques, collectivités territoriales, naturalistes et associations de protection,
permit alors «[de] recenser les milieux remarquables du patrimoine français» 13, en vue d’en établir une
synthèse spatiale. On distingue deux grands types de ZNIEFF : distingue 2 types de ZNIEFF : les ZNIEFF de
type I qui correspondent à des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique — les ZNIEFF de type II, à

11 Le degré de protection des sites classés est très supérieur à celui des sites inscrits. Et en 2005, selon le Ministère de l’Ecologie et du
Développement durable, on comptait 2 620 sites classés (pour 807 000 ha soit 1,28 % du territoire national français) contre 4 780 sites
inscrits (1 636 000 ha, 2,6 % territoire national). Chiffres cités par Caroline Martinez (coord.), Analyse du dispositif français des aires
protégées au regard du Programme de travail «Aires protégées» de la Convention sur la diversité biologique — état des lieux et propositions
d’actions, Rapport du Comité Français UICN (Paris, 2007), 14.
12 Fiche 24 «Étangs sud landais», 2008. http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/DREAL/?version=Sites_inscrits_classes
[consulté le 30 octobre 2014].
13 Sénat français, Rapport législatif relatif au projet de financement pour 1997 : environnement [en ligne] http://www.senat.fr/rap/a96-088-17/
a96-088-178.html [consulté le 30 octobre 2014].

savoir de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes 14.
Dépourvues néanmoins de toute portée réglementaire, les ZNIEFF ont joué (et jouent toujours) un simple
rôle de sensibilisation des collectivités locales aux «valeurs» de leurs espaces naturels, dans l’espoir que les élus
locaux en tiendront compte lors de la définition de leurs politiques territoriales (comme jadis, l’élaboration
des plans d’occupation des sols ou désormais, des plans locaux d’urbanisme et autres cartes communales). Au
sien de cette opération d’inventaire, le chêne-liège est bien identifié comme une espèce d’intérêt écologique.
Par exemple, pour le seul Pays ALO, nous retrouvons listé dans les tableaux de présentation pas moins de 10
ZNIEFF sur un total de 85 pour le vaste département des Landes 15.

Le réseau Natura 2000
Par la suite, on aurait pu penser que ce souci de préservation des «dernières» suberaies françaises allait être
favorisé par la directive européenne Habitats 16 visant à la constitution, à l’échelle du territoire européen,
d’un réseau cohérent de zones spéciales de conservation d’intérêt communautaire (dénommé Réseau Natura
2000), remarquables pour la richesse de leurs habitats naturels 17, tant faunistique que floristique. À l’échelon
européen, les forêts présentant des Quercus suber ont bien retenu l’attention des scientifiques, avec un habitat
«principal» 18 décliné en quatre sous-types dont un correspondant aux Suberaies aquitaniennes 19. Mais
paradoxalement, alors que tous les peuplements français de chêne-liège soulèvent de très fortes inquiétudes
quant à leur pérennisation, dans les faits, seule la suberaie de Ceccia/Porto Ceccio (1117 hectares en Corse du
Sud) a obtenu un classement au titre du réseau Natura 2000, grâce à la présence en son périmètre de mares
temporaires méditerranéennes. C’est tout simplement incompréhensible.
Certes, à l’exemple de la définition des ZNIEFF, la directive Habitats aura permis de poursuivre les travaux
relatifs à la connaissance scientifique des milieux naturels français. Fin 1997, le ministère de l’aménagement
du territoire et de l’équipement confiait aux équipes du Muséum national d’histoire naturel la mission de
compléter ces fiches européennes par la rédaction de Cahiers d’Habitats ; ces derniers développèrent les
données naturalistes propres aux différents habitats et avancèrent quelques propositions relatives aux modes
de gestion les plus appropriés à leur préservation. Ainsi, pour le code CORINE 45.24 rebaptisé Suberaies sous
Pin maritime de l’est landais, les scientifiques français soulignent «[...] le risque de disparition des Chêneslièges par les pratiques de ligniculture du Pin maritime et par déficit de régénération» et recommandent de
veiller à ne pas endommager ces mêmes arbres «[...] lors des dépressages et autres opérations sylvicoles» 20.

14 À l’issu du premier inventaire réalisé, les ZNIEFF de type 1 couvraient 8% du territoire de l France métropolitaine contre 21% pour
les celles de type 2 ! Raphaël Mathevet, Jacques Lepart et Pascal Marty, «Du bon usage des ZNIEFF pour penser les territoires de la
biodiversité», Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 4, n° 1 | Avril 2013, mis en ligne le 11 février 2013. URL : http://
developpementdurable.revues.org/9649 [consulté le 30 octobre 2014].
15 Tel l’exemple de la ZNIEFF 720001983 «Zones humides d’arrière-dune du Marensin», dont le périmètre s’étend sur 2 350 hectares — ou
encore de la ZNIEFF 720002372 «Dunes littorales entre Contis et la barre de l’Adour», de 3 230 hectares.
16 Directive 92/43 du Conseil européen du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvage.
17 «Un habitat naturel, ou milieu naturel, est un ensemble original de caractéristiques stationnelles (géologique, pédologique, alimentation en
eau, climat…) assorti d’une certaine végétation (phytocénose) et auxquels sont associés des espèces animales (zoocénose).» Eric Christmann,
Guides des milieux forestiers en Aquitaine (Eysines : édition du CRPF Aquitaine, 2004), 5.
18 Soit le type 9330 Forêts à Quercus Suber — PAL. CLASS. : 45.2.
19 Code CORINE 45.24 : «Formations à Quercus suber dominant, apparaissant comme faciès des pinèdes dunaires (42.812) ou dans une aire
très limitée de l’est des Landes [s’agirait-il des suberaies du Lot-et-Garonne, NDLA]». Commission Européenne, Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union Européenne — EUR 15/2 (octobre 1999), 117.
20 Muséum national d’histoire naturelle, «Suberaies sous pin maritime de l’est landais», in Inventaire national du patrimoine naturel, [en ligne]
http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiels-habitats/listes-habitats-directives-conventions [consulté le 30 octobre 2014].

Cet effort scientifique fut par la suite relayé au plan local par le remarquable Guide des milieux forestiers
en Aquitaine, coordonné et édité par le Centre régional de la propriété forestière d’Aquitaine. Cet ouvrage se
propose d’allouer une valeur patrimoniale régionale (VRP) aux différents habitats naturels aquitains, par le
biais d’un barème allant de 1 à 3 étoiles, à savoir d’une VRP moyenne, caractérisée par une flore commune, à
une VRP très forte, soit un habitat très rare à l’échelle de l’Aquitaine et une flore considérée comme «hors du
commun» 21 . C’est ainsi que parmi les 50 habitats forestiers inventoriés (dont 29 d’intérêt communautaire),
les peuplements de chêne-liège non littoraux du Néracais se voient allouer une VRP à deux étoiles (un habitat
occupant de faibles surfaces ou possédant une flore remarquable), à l’exemple de la pinède dunaire à Chêneliège du Marensin 22. À l’exemple des Cahiers d’Habitats, ce guide propose aussi quelques recommandations
succinctes visant notamment à préserver les chênes-lièges lors du renouvellement des pins maritimes auxquels
ils sont généralement associés.
Au final, et quelque soit le type de «protection», nous défendons l’idée que ces préoccupations naturalistes,
tant nationales qu’européennes, ont joué un rôle certes difficile à «quantifier» mais néanmoins fondamental
en sensibilisant tant les acteurs de l’aménagement (élus locaux, personnels administratifs) que les usagers de
ces espaces naturels, à l’intérêt patrimonial de la biodiversité de leurs territoires, à l’exemple des peuplements
de chênes-lièges. Le sociologue Bernard Kalaora nomme ce phénomène «le processus d’écologisation de la
pensée» 23.
Signe à notre sens tangible de l’évolution des perceptions relatives aux suberaies locales, le Pays
ALO intégrait en 2005 dans son Contrat de pays une sous-action visant à soutenir la filière du liège, avec
l’argumentaire suivant :
«Le territoire est caractérisé par la présence importante de chêne-liège. Activité traditionnelle, elle a
su se moderniser et tirer partie de cette richesse peu commune. Son développement est souhaité et
permettra dans le cadre d’une gestion durable de pérenniser ce patrimoine si caractéristique tout en
préservant la biodiversité qu’elle engendre» 24.
Et le fait que les premiers efforts de leur remise en production furent initiés durant cette même période ne
nous semble pas anecdotique.

C/EN PARALLÈLE, UN RENOUVEAU INDUSTRIEL MAIS AUSSI CULTUREL, DE
CARACTÈRE «PATRIMONIAL»
La fin des récoltes de liège durant les années 1960, tant en Lot-et-Garonne que dans le Marensin, s’est
accompagnée d’un long oubli des peuplements avant que trois événements majeurs ne viennent (modestement)
les ressortir des oubliettes de l’histoire locale : un intérêt croissant pour le passé industriel de transformation

21 Eric Christmann, Guides des milieux forestiers en Aquitaine, op. cit., 6.
22 Un troisième habitat aquitain, lui aussi «à deux étoiles», présente dans son cortège floristique le chêne-liège, à savoir la chênaie pédonculée
d’arrière-dune. Ibid., 60.
23 Bernard Kalaora, «À la conquête de la pleine nature», Ethnologie française, vol. 31 (2001/4), 591-597.
24 Pays Adour Landes Océanes, Contrat de Pays 2005-2006, 65 p. (p. 25). [en ligne] http://www.pays-adour-landes-oceanes.com/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=22 [consulté le 30 octobre 2014].

du liège — l’attribution d’une valeur patrimoniale régionale aux peuplements forestiers présentant des chêneslièges — et enfin, un effort de relance de la production de liège dans le sud des Landes.

Un début de patrimonialisation via la muséification de l’activité industrielle : le musée du liège et du
bouchon de Mézin
En Lot-et-Garonne, comme le souligne l’ethnologue Véronique Moulinié, la patrimonialisation a suivi de
près la fermeture des usines 25. Dès 1986, d’anciens bouchonniers rassemblèrent des machines et outils pour
ouvrir un musée associatif dans un bâtiment mis à leur disposition par la mairie de Mézin, ancien haut lieux
de l’activité bouchonnière passée : «Un musée du bouchon et non du liège, la nuance est d’importance» 26,
l’accent étant mis sur le volet transformation du liège, délaissant totalement le chêne-liège. Les anciens de
l’activité bouchonnière assuraient alors bénévolement les fonctions de guides mais aussi de conservateurs
jusqu’à ce que le Conseil général du Lot-et-Garonne ne s’y intéresse, à la fin des années 1990. En accord
avec la municipalité de Mézin, partie prenante, le Musée subissait une profonde restructuration en 1999,
chapeautée par les services de la Conservation départementale, en vue de le moderniser la muséographie et
de le «professionnaliser» :
«On chercha à donner une image plus positive du liège, présentée non comme une industrie «morte»
comme l’avaient fait les anciens bouchonniers mais comme une industrie très moderne, puisque des
pièces en liège seraient présentes dans la fusée Ariane, dit-on» 27.
Contrecoup de cette modernisation, les bénévoles se sentirent viscéralement exclus du «nouveau» musée,
rebaptisé à l’occasion Musée du liège et du bouchon, l’enquête ethnologique réalisée par Véronique Moulinée
— et qui accompagna cette transformation — dépeignant leur rejet «silencieux mais douloureusement vécu» 28
. Par la suite, la structure ne cessa de se développer jusqu’à obtenir en août 2006 l’appellation musée de France,
sur proposition du Haut conseil des musées de France, ce label reconnant l’intérêt public des collections
conservées et la qualité de la mission de valorisation. Chaque année, le musée, désormais municipal depuis
décembre 2008, reçoit entre 7 et 8 000 visiteurs, dont près de 10 pour cent d’étrangers (Anglais et Belges,
principalement), les visiteurs nationaux provenant en majorité de départements étrangers au grand Sud-Ouest.
Quant au public des scolaires, il représente près de 20 pour cent des visiteurs, les groupes et les visiteurs
«individuels» se répartissant à égalité, soit dans les 35 pour cent chacun.

L’effort de remise en production des suberaies : l’action fondamentale de l’association le Liège Gascon
Les objectifs affichés de cette association s’avèrent multiples et ambitieux, allant de la meilleure connaissance
des peuplements actuels à la valorisation du savoir-faire des industriels locaux de la filière, en passant par
la formation de la main d’œuvre locale, déjà pour la phase de récolte du liège. Toutefois, c’est bien le volet
25 Véronique Moulinié, «Les Pyrénées-Orientales face au liège : se tourner vers la forêt ou vers l’atelier?», In Situ, revue des patrimoines [en
ligne], 2007, n°8 http://insitu.revues.org/3233 [consulté le 30 octobre 2014].
26 Ibid., p. 2.
27 Véronique Moulinié, «Les mécaniciens de l’inutile : ethnographie d’une conversion esthétique», travaux du LAHIC [en ligne], 14.
28 Véronique Moulinié, «Des ‘oeuvriers’ ordinaires. Lorsque l’ouvrier fait le/du beau…», Terrain, n° 32 (1999), 37-54.

relance de la production matière qui constitue à notre sens «Le» socle d’action majeur de cette association. Les
collectivités locales, à notre exemple, l’ont d’ailleurs bien perçu ainsi, comme nous l’a d’ailleurs jadis souligné
Lucie Mathieu-Jenssonnie, l’actuelle chargée de mission de l’association : «Pour le Pays Adour-Landes-Océanes
et la Communauté des communes, le Liège Gascon représente un outil industriel» 29.
En quelques dix années d’action, le bilan que nous pouvons dresser de son action mérite le respect. En
premier lieu, l’association a participé en 2005 à l’inventaire des peuplements de chênes-lièges en forêt privée,
dirigé par une autre association de type loi 1901, le Centre de productivité et d’action forestière d’Aquitaine 30.
Il est vrai que les données relatives aux chênes-lièges disséminés en forêt privée manquaient alors depuis bien
longtemps. En 1999, l’Inventaire Forestier National n’identifiait que 311 hectares dans la zone du Marensin,
en forêt privée. Or, ce chiffre ne semblait pas refléter la réalité, le chêne-liège des Landes étant, comme
nous l’avons souligné précédemment, une essence secondaire accompagnant le Pin maritime sur une vaste
superficie. Aussi, à la fin de ce travail de terrain piloté par l’Association, l’inventaire mit-il à jour 145 000
tiges «recensables» (à savoir des tiges d’une circonférence supérieure à 50 cm) représentant l’équivalent d’une
surface de plus de 2 300 hectares.
En second lieu, cette meilleure connaissance de la ressource potentielle sur pied permettait en parallèle
de lancer des premières opérations de récolte. Pour ce, elle dût faire face à plusieurs écueils. Déjà, le savoirfaire relatif au démasclage des chênes-lièges s’était perdu localement. Aussi, en 2006, un accord avec une
coopérative forestière locale (la CAFSA) permit de former trois ouvriers forestiers et de lancer dans la
foulée une première campagne de levée de liège en forêt privée. Cinq tonnes de liège furent ainsi récoltées,
principalement du liège «surépais» conséquence de l’abandon des récoltes durant plus de 20 ans. De faible
qualité et a priori impropre à toute utilisation bouchonnière, il est valorisé par un industriel local pour la
trituration et la fabrication d’aggloméré 31. Depuis, l’Association lève chaque année localement de 7 à 8 tonnes,
seule l’attribution de subventions publiques permettant de couvrir les frais engagés pour ces opérations 32.
L’autre grande difficulté réside dans le montage des campagnes de levée, à savoir, motiver suffisamment
de propriétaires forestiers pour remplir le planning des travaux, sachant que l’association ne peut pas
intervenir en forêt dite soumise (forêts domaniales et communales). Le revenu pour les propriétaires s’avérant
«anecdotique», seuls les plus passionnés font appel aux services du Liège Gascon. Aussi, pour toucher le
plus grand nombre possible de partenaires, l’association mène-t-elle depuis plusieurs années des campagnes
d’information. Celles-ci reposent sur l’édition d’une plaquette de vulgarisation destinée aux propriétaires de
la ressource, couplée à une démonstration de levée de liège réalisée à l’occasion de la campagne annuelle de
récolte 33. Réunissant entre 20 et 30 personnes, ces démonstrations de démasclage permettent d’accueillir
et sensibiliser au domaine subéricole des propriétaires forestiers mais aussi des représentants et personnels
territoriaux des collectivités locales, des professionnels de la filière bois, de même que des journalistes de
la presse locale. Des interventions devant des lycéens suivant des enseignements techniques forestiers et la
participation à des salons professionnels complètent ce volet «communication».
29 Christine Bouisset et Jean-Yves Puyo, entretien avec Lucie Jenssonnie, chargée de mission de l’association Le Liège Gascon, 16 janvier 2009.
30 Cette opération a été financée à 85 % par le Pays ALO contre 15 % pour le Conseil Régional d’Aquitaine.
31 Il faut souligner que le prix d’achat s’avère «symbolique» : 10 centimes d’euro le kilogramme (contre 80 centimes à 1 euro pour du liège
qualité bouchon) dont 9 revenant au propriétaire et le restant à l’association ce qui est très loin de couvrir les frais engendrés par la récolte.
32 La société Agglolux-CBL, qui achète le liège levé, finance aussi le «débardage» de la récolte par la mise à disposition gracieuse d’un camion
avec son chauffeur.
33 Il est à noter que l’Office national des forêts, en partenariat avec l’office du tourisme de la station balnéaire de Seignosse, organise pour
sa part, une fois par semaine durant la période estivale, des visites guidées de peuplements forestiers de la zone littorale, accompagnée de
démonstrations de gemmage (pin maritime) mais aussi de démasclage de chênes-lièges.

Enfin, l’association assure de même un soutien technique aux propriétaires de peuplements et se
préoccupe de la question relative à la pérennisation de la ressource. Les pépinières de la région ne présentant
pas de plants de chênes-lièges issus de provenances locales (Quercus occidentalis), elle a entrepris en 2009
(en collaboration avec un grand groupe pépiniériste national) une campagne de ramassage de glands afin de
réaliser des plantations expérimentales destinée à répondre à la réelle demande de propriétaires forestiers
locaux désirant compléter et régénérer leurs peuplements voire entreprendre de nouvelles plantations.
Comme le souligne un conseiller forestier de la Chambre d’Agriculture des Landes, «[...] on fait ce travail de
repeuplement des trouées pour le volet paysager patrimonial» 34.
Au final, si le bilan de l’action du Le Liège Gascon s’avère flatteur, il n’en demeure pas moins étroitement
conditionné à l’attribution de financements publics ; ainsi, la chargé de mission de l’association travaille à mitemps pour le Pays ALO, plus particulièrement au suivi de la Charte forestière de territoire 35 dont d’ailleurs
une action finance les opérations de récoltes de liège. À noter que son qualificatif de «gascon» et non de
«landais» dénotait sa volonté, dès sa création, d’intervenir aussi dans le Lot-et-Garonne, d’autant plus que
l’association présente au sein de ses adhérents un établissement de ce même département, la société HPK.
Par exemple, une première démonstration de démasclage, réalisée en collaboration avec le Musée du liège et
du bouchon de Mézin a eu lieu en juillet 2010, et des premières levées de liège dans des peuplements lot-etgaronnais en juillet 2014 (commune de Xaintrailles), grâce à une aide financière du Conseil général local.

CONCLUSION
Contrairement au cas du département français des Pyrénées-Orientales que nous avions étudié dans une
recherche précédente 36, les initiatives liées à la relance des suberaies locales ne sont pas éparpillées et parfois
en concurrence, mais portées par une seule structure, l’association Le Liège Gascon, qui a su fédérer autour
d’elle l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine forestier. Son action demeure toutefois le produit
d’un premier temps primordial, à savoir l’émergence d’une patrimonialisation de la matière liège à travers la
reconnaissance de sa forte charge culturelle mais aussi de son intérêt naturaliste. Toutefois, sans l’aide des
collectivités locales, il est indéniable que l’association n’aurait pas pu développer ses actions et ce, malgré toute
la bonne volonté de ses industriels fondateurs. Aussi, la Charte forestière de territoire du Pays ALO, signée
en décembre 2008, a-t-elle constitué un temps fort pour les suberaies locales du sud des Landes : leur intérêt
patrimonial (tant naturel, culturel qu’économique) a été reconnu, tout comme l’implication de l’association Le
Liège Gascon dans l’animation territoriale.
Néanmoins, cet intérêt nouveau des acteurs de la politique territoriale mais aussi d’un plus large
public pour des suberaies locales assimilées désormais à un patrimoine multiforme à préserver, restaurer
et transmettre, demeure très fragile. À notre sens, l’entrée valeur paysagère de ces peuplements, relayée par
tout le panel des politiques locales touchant de près ou de loin au grand domaine du Patrimoine, a joué le
34 Rémi Rodriguez, «Liège gascon : historique et bilan de récolte», communication à l’occasion de la réunion du Groupe de productivité
forestière Sud-Landes (Tosse, 19 décembre 2008).
35 La charte forestière de territoire (CFT) constitue un dispositif de caractère incitatif, prenant la forme de conventions conclues entre des
propriétaires forestiers (ou leurs représentants) et des opérateurs économiques, des établissements publics, des associations d’usagers ou de
protection de l’environnement, ou encore des collectivités territoriales (l’article 12 de loi d’orientation forestière de juillet 2001).
36 Christine Bouisset et Jean-Yves Puyo, «Déprise rurale, incendies et patrimonialisation : comment sauver les suberaies roussillonnaises?»,
Annales de Géographie, nº 677 (1/2011), 88-99.

rôle de facteur déclenchant du mouvement de patrimonialisation des suberaies. En effet, comme le souligne Didier
Labat et Gaëlle Aggeri, le paysage est devenu en ce début de XXIe siècle «[...] un outil de médiation sociale entre
acteurs et usagers mais aussi un outil fédérateur de l’action publique avec une capacité de mise en cohérence
des politiques sectorielles» 37. Or, justement, c’est la cohérence de ces mêmes politiques qui s’avère de nos jours
en forte souffrance. En effet, deux grands projets de réformes désespèrent de nos jours les décideurs et praticiens
de l’aménagement du territoire. Un texte de loi actuellement en discussion à l’Assemblée nationale française et au
Sénat portant sur la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles propose une
refonte territoriale majeure avec, entre autres, un redécoupage régional et la disparition de certains départements
(on parle d’une quarantaine) au profit des grandes métropoles urbaines françaises. Quant aux Pays type LOADDT,
leur devenir semble encore flou. Vont-ils à se substituer à l’échelon des cantons, appelés à disparaître? De même,
quels seront leurs futurs champs de compétence? Et justement, le grand domaine des politiques patrimoniales est
lui aussi en discussion. Pour le premier semestre 2015 est annoncée une nouvelle proposition gouvernementale
visant à moderniser et harmoniser le droit du patrimoine «rendu complexe par une longue histoire de stratification
normative» 38. Ainsi, par exemple, le nombre de catégories d’espaces protégés serait ramené de 10 à 3 : les cités
historiques, les sites classés, les abords. Un projet de loi dit «biodiversité» s’attaquerait à la modification de la loi
de 1930 dont découlent les sites inscrits et les sites classés. Si a priori ces derniers ne devraient pas être remis en
cause, il ne s’en serait pas de même pour les sites classés : seule demeurerait une partie de ces derniers, surtout ceux
situés en zone rurale «[...] qui, s’ils n’ont pas été irrémédiablement dégradés, feraient partie d’un stock, objet d’une
procédure de consolidation. Le monde du patrimoine s’émeut et le Ministère a engagé des concertations.» 39 Le
futur est donc riche en incertitudes…
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Património insólito e património sem representação
PEDRO MANUEL PEDROSO, Archeofactu (Portugal)

RESUMO
As conclusões da investigação realizada pelo autor revelada pelo caso de estudo que foi a exaltação da
herança árabe em Mértola, cujo início remonta aos anos 70, no século passado, vêm acentuar a ideia do
contributo favorável da valorização do património cultural como suporte da diferenciação, da atractividade
e da autenticidade de um determinado lugar ou região. Todavia, importa ter presente que essa contribuição
acresce se for devidamente enquadrada numa estratégia de consolidação e valorização da imagem do próprio
lugar, sob pena do efeito ser apenas temporário. Por outras palavras, valoriza-se o património cultural para
valorizar a região, ou vice-versa, se se quiser valorizar a região, valoriza-se o seu património, quiçá aquilo que
a distingue de outros lugares ou regiões.
Esta dicotomia omnipresente no contexto da preservação da herança cultural vem, porventura, acentuar a
ocorrência de fenómenos difíceis de explicar e de compreender na sua plenitude, dadas as suas incongruências
profundas, que decorrem da coexistência de três factores críticos, incontornáveis, aparentemente distantes,
mas também interpenetrantes, na promoção da valorização sustentável e equilibrada do património cultural,
sobre os quais, o autor pensa, a saber:
— a patrimonialização do insólito, que se cristaliza numa certa lógica acrítica e unidirecional para
proveito individual, em detrimento do interesse colectivo;
— o património cultural como sustentáculo de um poder formal e factual carente de aceitação e
representação, dada a fragilidade da sua própria legitimidade;
— a interferência da globalização na explicação da identidade cultural pela herança recebida.
PALAVRAS-CHAVE: herança cultural, identidade, comunidade, lugar.

UNUSUAL HERITAGE AND HERITAGE WITHOUT SHOWING-OFF*
ABSTRACT
The conclusions of the research, carried out by the author, revealed by his case study, over the Arab heritage
exaltation in Mértola (Alentejo), which began last century, in the 70s, supports the idea of the cultural heritage
assessment favorable contribution to sustain the argument of differentiation, attractiveness and authenticity
of a specific place or region. However, one should consider that this contribution only adds if adequately
inserted into a strategy of consolidation and enhancement of the place branding itself, otherwise the effect
will be only temporary. In other words, cultural heritage is valued in order to value the place, or vice versa, if
any community wants to value one place specifically, the community will try to call people’s attention for the
place’s heritage, perhaps what might distinguish their place from the others.

This omnipresent dichotomy in the context of cultural heritage preservation is likely to accentuate the
existence of a phenomena difficult to explain and understand in its full extent, given their deep incongruities,
which result from the coexistence of three critical issues. Apparently, these issues, apart from being critical,
seem to be distant; on the contrary, they are closely together, concerning the promotion of one sustainable and
balanced cultural heritage enhancement, on which the author is particularly interested, namely:
— The process of the unusual becoming part of heritage, which crystallizes into a certain uncritical and
unidirectional way of thinking for individual benefit, jeopardizing collective interest;
— The cultural heritage as a support of a formal and real power looking for/begging for acceptance and
show-off, given the weakness of its own legitimacy;
— The interference of globalization concerning the explanation of cultural identity through the given
heritage.*
KEYWORDS: Cultural Heritage, Identity, Community, Place.*

A ideia da valorização do património cultural representa em si mesmo uma ideia redutora se for pensada
como normalmente é. Quer dizer justifica-se, numa grande maioria de casos, o interesse por esta ideia, que
é, na verdade, uma ideia generosa, uma boa ideia, socialmente acertada, politicamente melhor, valorizamse as pessoas que pensam assim. Todavia, esta ideia não tem sido mais do que um trunfo sedutor, utilizado
estrategicamente para angariar e captar um especial reconhecimento comunitário, abrangente, que se estende
por vários domínios e que consagra, de uma certa forma, subliminar dirão alguns, maquiavélica dirão outros,
aquilo que se pode designar como o princípio da manipulação, algo que fundamenta, sustenta e orienta o
modelo de actuação política do nosso tempo.
Este princípio basilar caracteriza-se pela sua omnipresença, porque penetra malevolamente, instalandose em qualquer círculo, seja ele geográfico, social, económico ou cultural. E o património cultural está
sempre a jeito, funciona também como alibi ou bode expiatório, para justificar determinadas opções, que
inevitavelmente serão percepcionadas como excelentes contributos para o bem-estar e para a melhoria das
condições de vida das comunidades e dos lugares. Importa sempre mais aquilo que se percepciona e sempre
menos aquilo que existe, porque o que existe deixou de existir, num país com medo de existir e, por isso,
deixou de sonhar, como nos recorda o pensador e filósofo português José Gil.
Falava há pouco de um tempo, um tempo que é nosso, mas que deixou de ter tempo, parece paradoxal mas
não é, porque este nosso tempo precisa de espaço, sem querer entrar no binómio espaço-tempo, mas fala-se de
um espaço vital para a nossa própria existência, que se esvazia se lhe tiram a autonomia e a independência e
a condicionam para cumprir um determinado dever, sem moral alguma, sob pena de proscrição e/ou exclusão
e, pior ainda, de perda de vitalidade.
Este é, seguramente, um sinal do nosso tempo e é, ao mesmo tempo, veja-se a sobreposição, um sinal
de alerta, que nos deveria questionar sobre o nosso contributo individual para a própria sobrevivência da
comunidade/lugar onde nos inserimos. Não se trata de saber, portanto, o que a comunidade pode fazer por
nós, mas o que nós podemos fazer pela comunidade, numa alusão a uma citação universalmente reconhecida,
utilizada num determinado contexto particular, que traduz, de uma forma feliz, uma ideia que nos põe a
pensar e nos desafia a fazer qualquer coisa pelos outros, genuinamente.

O património cultural presta-se a fazer este serviço, a dar uma ajuda por assim dizer, ou seja, pelo
contributo que cada indivíduo pudesse disponibilizar para valorizar a herança recebida, para que ela própria
possa ser usufruída pela comunidade, mas sem interesses outros, que possam conspurcar esta ideia genuína.
Percebem-se, por isso, as tentativas das pequenas comunidades, de lugares mais distantes, por receio de
serem efectivamente proscritas, talvez também por ausência de alternativas num território abandonado e que
se vai abandonando, de se refugiarem nas suas próprias tradições, porventura ancestrais, algumas ancoradas
numa qualquer herança cultural legada, que, por vezes se transfigura e se abastarda para servir determinados
propósitos que, infelizmente, se legitimam, porque que se promovem com estrondo, como se de grandes
novidades se tratasse e, por essa via, atraírem a atenção e os visitantes.
Um impacto apregoado por ter efeitos económicos imediatos nos respectivos lugares, onde se promovem
acontecimentos que procuram lembrar e reavivar memórias, vivências, lendas ou tradições passadas, locais
esvaziados a maior parte do tempo, a deitar por fora em alguns períodos por ano, cada vez menos, porque os
recursos são menos e o consumo também está a diminuir.
Alguns exemplos conhecidos que, uma prática independente do exercício da conservação de património
cultural pelo território português de mais de década e meia ajuda a entender melhor, revelam isso precisamente.
Existe um sentido de apropriação de uns, de algo, que deveria ser de todos, e entendido por todos como
fazendo parte da sua própria cultura e não apenas com finalidade mercantil que, afinal, acaba por contribuir
para uma certa desvalorização do património cultural porque o desbarata, vilipendia e banaliza.
Utilizando uma linguagem de características mais populares a galinha começa a por cada vez menos ovos
de ouro e os poucos, que vai pondo, já não são em ouro puro, são numa liga metálica mais fraca, em que a
componente aurífera vai sendo cada vez menor.
A ideia da chamada patrimonialização/monumentalização do insólito, como propõe o investigador
Paulo Pereira, apesar de se associar, na sua génese, à criação contemporânea e à, por si denominada, era
supermoderna, liga-se também, no meu ponto de vista, como decorre do que venho dizendo, à satisfação de
determinadas necessidades económicas e de afirmação e reconhecimento das comunidades, porque se, por
um lado se legitima o propósito nobre de preservar a herança recebida, por outro, nem tudo o que se recebe
merecerá tal distinção, impondo-se o estudo e a análise para saber seleccionar aquilo que verdadeiramente
reflecte os valores a preservar, podendo dar-se o caso de se preservarem coisas do passado irrelevantes e
insólitas. Trata-se, neste caso, como em muitos outros, de definir e estabelecer critérios, tanto quanto possível
rigorosos, objectivos e com suporte científico, justamente aqueles critérios que raramente, são considerados
nos processos de tomada de decisão política que afectam a vida e, quiçá se a própria sobrevivência futura de
algumas comunidades.
Apesar deste contexto insólito é, no entanto, legítimo pensar que os titulares de órgãos de soberania,
beneficiários de poderes especiais de representação, estando legitimados para tomar decisões políticas, se
propõem realizar um conjunto de acções benéficas para as comunidades existentes no território (eleitores),
com quem, aliás, juram compromissos públicos, profusamente difundidos, em função dos ciclos eleitorais.
Mas também é legítimo pensar o contrário, onde os benefícios prometidos para muitos são distribuídos
por poucos, como vem sucedendo praticamente deste sempre, atingindo no século passado e no início deste
uma dimensão pública mais exuberante, seja pela permissão de construir património imobiliário, em qualquer
sítio, desalinhando e desordenando o território, destruindo irreversivelmente parte importante do património

natural, seja pela parafernália de equipamentos culturais que se erigiram, com dimensões absolutamente
desajustadas da realidade do país, consumindo-se recursos alheios para a sua construção e manutenção, na
maioria dos casos, com derrapagens orçamentais promíscuas. Os beneficiários foram quem os construiu e
quem os mantem, sendo que no caso da manutenção, ela carece de algum apoio público, por ausência de
patrocínio privado suficiente, porque as receitas angariadas pelo consumo cultural são insuficientes, como se
saberia, caso se realizassem estudos sérios de viabilização destes equipamentos.
Verifica-se, assim, que as opções tomadas se justificaram apenas pela necessidade de mostrar obra
feita supostamente em prol da cultura, que vai cumprindo o seu papel de representação do poder público
dominante, iludindo a aludida comunidade de eleitores, contribuindo para que o poder legitimado se perpetue.
O património cultural assimilado, nesta perspectiva, como sustentáculo de um poder formal e factual que
carece ainda, dada a fragilidade da sua própria legitimidade, de uma determinada representação cénica
monumental para se perpetuar e, assim, poder satisfazer os interesses individuais que o garantem e sustentam.
Face a estas considerações expressas, torna-se oportuno relembrar que o Património Cultural, na lei
portuguesa, integra todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura e portadores
de interesse cultural relevante, devam ser objecto de especial protecção e valorização. O interesse cultural
relevante destes bens culturais reflectirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade,
raridade, singularidade ou exemplaridade.
Sem precisar de fazer raciocínios muito elaborados está claro que, atendendo às práticas recorrentes aqui
descritas, o estipulado legal também possui uma função meramente representativa, no qual o seu conteúdo
formal é apenas isso, onde se reúnem palavras com significado, criteriosamente escolhidas, combinadas numa
forma harmoniosa para produzir um resultado formal sem qualquer tipo de aplicação prática.
No âmbito da obrigação constitucional, imposta na revisão de 1982, o Estado como entidade responsável pela
manutenção e preservação do património cultural classificado, o legislador estabeleceu um regime legal no
domínio da contratação pública, no qual as intervenções de conservação e restauro de património cultural, à
semelhança de todas as outras, são seleccionadas as empresas que apresentem o preço mais baixo, sendo este
o único critério de escolha, obrigando inevitavelmente à contratação de estagiários, inexperientes, mão-deobra mais barata, menos qualificada, com vencimento, ou parte dele, garantido pelo próprio Estado. Estamos
a falar de um verdadeiro embuste legislativo, sem qualquer ligação com os valores que a própria lei diz que
o património cultural transmite. Além disso, como estas intervenções se integram normalmente noutro tipo
de obras de maior calibre financeiro, sucede que, frequentemente, nas subempreitadas de conservação e
restauro as empresas de construção civil seleccionam a que faz o trabalho ao preço mais baixo. Isto quer dizer,
simplesmente, que o Estado se demite da sua obrigação constitucional, mas com cobertura legal para o fazer.
Quando se pensa em valorizar o património cultural segundo o quadro legal vigente e com os
procedimentos práticos descritos, levantam-se questões críticas que merecem uma reflexão por parte da
Academia. Uma reflexão que deve também passar pela inclusão na análise do factor globalização que tende
a diluir as diferenças entre lugares e a dificultar leituras e interpretações sobre a identidade cultural de uma
determinada região e os valores transmitidos pelo património cultural local começam esbater-se e a deixar
de ser referenciais, se não forem globais. Este fenómeno tende a ser irreversível, sendo por isso infrutíferas
quaisquer tentativas de parar o seu desenvolvimento. Importa saber tirar dele melhor proveito. Neste contexto,
os países e as regiões, cada um à sua escala, vêm disputando avidamente os mercados turísticos, procurando

requalificar a sua oferta turística, onde incluem uma componente cultural rica, aliciante e preservada. O
turismo, que representa uma das maiores indústrias globais, senão mesmo a maior, tem sido infelizmente uma
actividade predadora e destruidora de importantes tesouros culturais da humanidade que desapareceram.
Será preciso encontrar as melhores vias de diálogo, de partilha de conhecimentos e experiências para que a
actividade turística seja compatível com a preservação do património cultural. Será porventura esse o nosso
maior desafio colectivo para o próximo futuro.
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RESUMEN
Las estudios y análisis urbanos reúnen una serie de formas sociales que implican la articulación entre varios
conceptos operacionales. Eso explica que nuestro análisis lo orientamos desde los espacios hacia los lugares
pues creemos que “toda sociedad lo es de lugares, es decir de puntos o niveles en el seno de una cierta
estructura espacial” (Delgado, 2008:177). Uno de estos lugares son los mercados municipales, espacios de
encuentro de grupos sociales, y, a la vez, lugares de interacción y reunión de culturas.
En los mercados se produce una relación entre las dimensiones materiales e inmateriales del patrimonio
cultural. Sin embargo la patrimonialización entendida, ya sea como una reinvención o fabricación del
patrimonio, o como una revalorización y apropiación de bienes culturales, implica una realidad conflictual,
pues la puesta en valor de un bien no suele reunir lo material e inmaterial.
Este artículo busca producir un análisis de la relevancia de los mercados para entender los conflictos
urbanos que, desde las transacciones y regulaciones sociales, pueden ayudar a diseñar nuevas perspectivas
de análisis socio-espacial y socio-cultural en un contexto de apropiaciones y desapropiaciones del patrimonio
cultural degradado y desvalorizado como en el caso de los mercados de Iquique y Valparaíso.
PALABRAS CLAVES: transacción social, regulación conjunta, conflictos patrimoniales, materialidad
e inmaterialidad.

TRANSACTIONS AND SOCIAL REGULATIONS: TWO METHODOLOGICAL PARADIGMS FOR
THE ANALYSIS OF HERITAGE CONFLICTS IN ‘MUNICIPAL’ MARKETS OF VALPARAÍSO AND
IQUIQUE (CHILE)
ABSTRACT
The studies and the urban analices gather a serie of social forms which to involve a joint operation between any
Operationals concepts. Its explains our analyse from spaces to places because we believe that “alls societies
ar composed for places, for the points or levels in the breast of a spatial structure” (Delgado, 2008:177). One
of theses places they are the municipal markets, the spaces of meeting for any social groups, and, at the same
time places of interaction and meeting of cultures.

In the markets to produce a relation between material and inmaterial dimentions of the heritage culture.
However the patrimonialisation incluses, is already as a reinvention or a manufacturing to heritage, or as an
revalorisation and appropriation of cultural property. It’s involves a conflictual reality because the putting in
a value of property is not used to combining the material and inmaterial dimensions.
This article tries to produce an analyses of the importante of markets to understand the urban conflicts,
since the transactions and social regulations, which can help to built new perspectivas of th esocio-spatial and
socio-cultural analyses in a context of appropriations and the abandonments of the cultural heritage degraded
and depreciated as in the case of the markets of Iquique and Valparaíso.
KEYWORDS: social transaction, social regulation, heritage conflicts, materiality and immateriality.

“Describe tu aldea y serás universal”
(León Tolstoi)

INTRODUCCIÓN
La expresión de lo urbano en las ciudades tiene diferentes facetas de identificación, donde las interacciones
sociales que producen los sujetos al habitar un espacio pueden ser estudiadas a través de los lugares que
contienen distintos ritmos dentro de la cotidianeidad del espacio practicado y representado (Lefevbre, 2000).
De hecho, y como lo subraya el antropólogo Manuel Delgado, “toda sociedad lo es de lugares, es decir de
puntos o niveles en el seno de una cierta estructura espacial” (Delgado, 2008:177). Uno de estos lugares
son los mercados municipales que constituyen espacios de encuentro de grupos sociales, y de interacción de
culturas, y de sus prácticas, que se hacen presentes frente a las diferentes facetas de lo cotidiano. Los mercados,
en tanto entornos de interacción, configuran lugares donde los sujetos establecen rutinas que estructuran su
vida cotidiana (Elias, 1993). La significación de estos entornos se asocia a la construcción de sentido común,
el cual es descrito de acuerdo a lo que en el lenguaje de la fenomenología social se denomina mundos de vida
(Schutz, 1972).
Es este concepto el que nos permite abordar los mercados municipales como formas urbanas/culturales
(sistemas simbólicos de representación) y formas urbanas/políticas (sistemas de transacción y de regulación
social). De hecho en los mercados se produce una relación entre la forma material de la vida social y sus
representaciones, usos y formas simbólicas vinculadas con los barrios, las calles y las historias de lugar que le
rodean. Lugares cargados de sentido que pueden situarse dentro de procesos de patrimonialización que buscan
poner en valor su singularidad cultural amenazada. La patrimonialización “fundada sobre una valorización
excesiva de los testimonios del pasado, presenta dos rostros distintos. Un rostro avanza descubierto; es
nostálgico, pasadista; se toma de los vestigios arquitectónicos, urbanos, rurales, sentidos como portadores de
una identidad amenazada. (…) El otro rostro del fetichismo patrimonial esconde su juego y su perversidad.
Bajo diversas máscaras de desenvolvimiento, acción social, formación, promueve todas las falacias del
consumo cultural. Y aún más preciso, transfiere tácitamente en su conjunto un vasto número de herencias
culturales a los valores gnoseológicos y estéticos que la cultura occidental había atribuido a los monumentos
históricos” (Choay, 2005:23-24, traducción del autor). La puesta en valor de un mercado municipal transita

entre estos dos rostros mencionados y, a la vez, inscritos dentro de un orden discursivo del patrimonio (Soto,
2013) que responde, en muchas ocasiones, a prácticas sociales masivas sometidas a la seducción instantánea
y efímera de formas materiales (Lipovetsky, 1987).
Sin embargo en la puesta en valor de un bien cultural, como es el caso de los mercados municipales,
anida un conflicto al producirse una tensión entre las formas materiales e inmateriales que residen dentro de
todo bien cultural, y que no suelen integrarse en un mismo proceso de valorización. Dos valores opuestos, y en
permanente conflicto, donde la forma material asociada al valor mercantil del bien, es la tendencia dominante,
mientras que la forma inmaterial asociada a las prácticas culturales, y a las múltiples representaciones que se
tienen de un bien es menos apreciada, y por tanto más invisibilizada. La materialidad es visible, por ejemplo,
en la fachada de un inmueble; sin embargo la inmaterialidad permanece oculta en las representaciones que los
habitantes pueden tener de la misma fachada, o del espacio público que rodea al inmueble, en medio de una
diversidad de historicidades que confluyen.
En esta tensión, no todas las formas materiales construidas presentan el mismo valor ni las mismas
condiciones estructurales, dejando en evidencia diferentes ritmos que existen en la valoración de bienes
culturales al momento de hacer distinciones entre inmuebles privados y públicos. Es el caso de los mercados
municipales, como espacios públicos formalmente instaurados para el aprovisionamiento e intercambio
de diferentes productos. En el medioevo, por ejemplo, y “en el dominio de la necesidad y en el ocio, se
desarrollaron pautas de interacción social que se acomodaban al intercambio entre los extraños y no
dependían de determinados privilegios feudales o de un control monopólico establecido por decreto real. El
mercado urbano de siglo XVIII era diferente de sus predecesores medievales o renacentistas; era internamente
competitivo, aquellos que vendían en él se disputaban la atención de un grupo de compradores variable y
totalmente desconocido” (Sennett, 2011:33). Actualmente los mercados constituyen lugares donde la tensión
entre materialidad e inmaterialidad configura un terreno de interacciones socio-culturales que alcanza un alto
grado de complejidad entre los diferentes actores sociales que se hacen presente y que es posible identificar a
través de métodos etnográficos.
El hecho de abordar el estudio de los mercados municipales nos permite superar la oposición binaria
entre objeto v/s sujeto e incluir análisis interaccionista. Los mercados en sí mismos constituyen una unidad
de observación y de análisis estratégico para abordar las fisuras interaccionales e intersubjetivas que vive
el desarrollo cultural en Chile desde las últimas décadas como ha quedado de manifiesto en el Informe del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013). Un estudio que nos ayudará a redescubrir el
valor simbólico de las sociedades urbanas de Valparaíso e Iquique, pues el objetivo es estudiar antes el orden
simbólico que las estructuras simbólicas de la sociedad o de un bien patrimonial en sí. De hecho “todo objeto
tenido previamente por patrimonial no puede responder idealmente a las buenas intenciones del etnógrafo”
(Jeudy, 2008:43, traducción del autor).
El presente artículo mostrará los primeros resultados de un estudio socio-antropológico comparado
de los mercados municipales de las ciudades-puerto chilenas de Valparaíso e Iquique. Un estudio que busca
analizar las interacciones que experimentan los sujetos en su espacio habitado y practicado, donde las prácticas
culturales, vinculadas a los mercados, van configurando su cotidianeidad. Un estudio que espera abrir nuevas
perspectivas para abordar análisis socio-espaciales y socio-culturales, desde los actores y sus interacciones con
sus lugares y entornos de configuración de lo cotidiano.

LOS MERCADOS: UNA REUNIÓN DE SINGULARIDADES CULTURALES
Los mercados constituyen espejos que reflejan la realidad socio-urbana y socio-cultural de un lugar, pero
también son, y desde un lenguaje corporal, el vientre de una ciudad (Zola, 1997) donde se concentran
grandes cantidades de productos y alimentos que desde sus texturas, olores, colores y formas de preparación,
representan una reunión de singularidades culturales que expresan las diferencias de lugar que se hacen
presente (Bhabha, 1994). “Hay una inversión del sistema de reconocimiento en relación al comercio de la
calle; donde los clientes son mucho más anónimos, la relación es, en general, menos cerrada que al interior
de una tienda; a la inversa, el comercio es valorizado, y recupera lo que el anonimato podría tener de
angustiante para los clientes; el vendedor del mercado, por la estructura oral característica del mercado — el
grito, la interpelación familiar — , es considerado más o menos como un tipo de esténtor, cuya publicidad es
correlativa a una distancia social aumentada” (De Certeau et al., 1994:154, traducción del autor). De esta
manera los mercados configuran una estructura sonora particular entre los diversos ecos que desde el interior
se proyectan hacia el exterior de la ciudad para retornar cargados de sentidos y de resonancia.
Además, y a través de un método etnográfico hemos podido identificar como los mercados muchas
veces representan una continuidad del espacio doméstico como es el caso de cocinarías, un oficio realizado
por mujeres/madres que practican el mismo oficio, y las mismas prácticas culinarias, al interior de su hogar
produciendo una reafiliación entre lo íntimo y lo público. Y en otras ocasiones representan una proyección del
espacio íntimo y comunitario de pescadores que son capaces de preparar sus comidas en espacios naturales,
donde el mar y las rocas se convierten en un lugar de cocción cotidiano 1.
Los mercados también son capaces de configurar un espacio de encuentro entre un interior, lugar de
ventas y un exterior lugar de consumo, dando origen a un entorno de interacción y de transacción sociocultural. De hecho los mercados representan un lugar de interacción en diferentes niveles, algo que se
visibiliza cuando, por ejemplo, después de realizar las compras uno se encuentra con amigos o vecinos en
el bar de la esquina o en la plaza. “El paso del mercado al café es, a la vez, un paso de un sistema social
a otro, de relaciones intrafamiliares a relaciones extrafamiliares” (De Certeau et al., 1994:160, traducción
del autor). Siguiendo a Michel de Certeau vemos que las interacciones que se producen en un mercado, o
de un barrio, se inscriben en la lógica de beneficios, pero dentro de nuestro análisis dichas interacciones
configuran transacciones tanto sociales como culturales, donde las nociones y prácticas de feria, de fe y
de fiestas se van articulando entre formas patrimoniales materiales e inmateriales. Los mercados son en sí
mismos “un lugar de fiesta, a medio camino entre el pequeño comercio de la calle y la gran tienda, o la gran
superficie, sin que uno u otro de los elementos que lo constituyen sean absorbidos. Ofrece una profusión
de bienes a consumir que sobrepasan lo que ofrece un comerciante, sin caer en el distribucionalismo de
las grandes superficies” (De Certeau et al., 1994:153, traducción del autor). Lugares que representan el
encuentro entre las costas, la Pampa y el Altiplano, en el caso de Iquique, o los cruces entre lo urbano y
lo rural que se articula entre cerros y quebradas, en el caso de Valparaíso, dos casos que ilustran nuevas
formas de apropiación y de soberanía vinculadas a los mercados en tanto entornos de interacción (Salazar,
2003).
En este contexto las prácticas de protección y de conservación de bienes culturales responden a una
reivindicación identitaria mucha veces asociada a una nostalgia por el pasado, donde se sitúa el sentimiento de
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Algo que queda representado en el Perol una práctica culinaria a observar, por ejemplo, en las costas iquiqueñas del norte de Chile.

pérdida de formas urbanas que puede responder a diferentes ritmos de reconocimiento (Honneth, 2002). Es
así como, por ejemplo, la política patrimonial municipal busca acentuar la identidad local a través de la puesta
en valor de bienes culturales construidos, y/o de su entorno que son identificados como bienes culturales
amenazados. Lugares que a los ojos de la experticia oficial están cargados de autenticidad (Choay, 2008).
El Mercado-Puerto de Valparaíso y el Mercado Centenario de Iquique son dos lugares que reúnen una serie
de singularidades culturales a ser analizadas en tanto sistemas simbólicos de representación, y sistemas de
transacción y regulación social que es posible distinguir a través de los productos que se transan, las prácticas
culturales contenidas en dichas transacciones que tienen lugar y las trayectorias singulares de los sujetos que
interactúan, como es el caso de los pampinos, aymaras o pescadores de Iquique, y los pescadores, carniceros
de equino y verduleros de Valparaíso.

DESCIFRANDO TENSIONES Y CONFLICTOS PATRIMONIALES EN EL MERCADOPUERTO DE VALPARAÍSO Y EL MERCADO CENTENARIO DE IQUIQUE.
Para focalizar nuestro análisis hemos escogido dos casos de estudio desarrollados en Chile, y en dos ciudadespuerto: el Mercado-Puerto de Valparaíso y el Mercado Centenario de Iquique. El Mercado-Puerto se encuentra
situado en pleno centro histórico de la Ciudad-Puerto de Valparaíso, fue construido entre 1922 y 1924. Es un
edificio que ocupa una manzana completa (10.951 m2), de estilo ecléctico organizado en cuatro pisos con un
patio interior (ver imagen 1). Sus pisos están conectados a través de una escalera octogonal que representa
una proyección del espacio exterior y una inscripción de los socio-urbano de alta complejidad. Es un edificio
situado dentro de una zona típica protegida por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, lo que
significa que se deben aplicar una normativa precisa en materia de restauración y rehabilitación al momento
de realizar cualquier intervención en las construcciones que integran dicha área 2. Un sector que forma parte
del perímetro patrimonial declarado por la UNESCO el 2003.
“El Mercado Puerto no puede entenderse sólo como una fachada porque éste es un edificio manzana,
con un sistema de patios centrales como todos los edificios de este tipo que hay en Valparaíso. Aquí el
patio central es muy relevante para el proyecto porque se transforma en una escalera doble helicoide,
cruzada, magnífica. Es como una calle elevada dentro de un edificio público que llega a una terraza
que es un gran espacio con salida directa, con un mirador sobre la ciudad. Entonces no puede que sea
sólo un espacio privado. Es público, un edificio municipal, conectado directamente a la calle, con un
eje central que toma el eje de la iglesia La Matriz, pasando por dos manzanas , por calles peatonales
, y llega a la explanada de La Matriz. Tú estás parado en la explanada y ves, cruzando dos calles, dos
pasajes, cómo se llega a la puerta del Mercado-Puerto. La fachada es lo menos. Lo más importante
es su dimensión tipológica, con sus locales que se proyectan hacia la calle principal, con locales que
dan hacia las calles menores (pescaderías, panaderías). Es una lógica urbana, parte de la estructura de
Valparaíso. Y todo esto no ocurre por la fachada sino por la estructura interna del mercado, con todo
2

Con la ley de 1970 sobre Monumentos Nacionales la protección de antiguas construcciones pasa a ser un desafío político y jurídico para
arquitectos, conservadores y restauradores en Chile. Actualmente Valparaíso cuenta con una superficie de 42 hectáreas de zona típica que
intentan armonizarse con el perímetro declarado por la UNESCO a titulo de Patrimonio Mundial de la Humanidad en el 2003.

su sistema de finalización de plantas libres, con gran flexibilidad.” (Entrevista a exdirector del Consejo
de Monumentos Nacionales de Chile, 13.08.2014).
La morfología de Valparaíso es un elemento a tener en cuenta para comprender el Mercado en tanto entorno
de interacción entre formas materiales e inmateriales. Hablamos de una ciudad-puerto compuesta de cuarenta
y cuatro cerros (Sáez, 2001), con sus respectivas quebradas, que dan forma a una especie de anfiteatro
natural. Esta forma particular constituye una serie de micro espacios en la planicie que se sitúa entre el mar
y los cerros, donde tres sectores destacan: el Barrio Puerto, el Barrio Financiero y el Almendral. En el caso
del Barrio Puerto, que constituye nuestro terreno de estudio, podemos ver como los primeros cerros en ser
poblados (Cordillera, Toro, Santo Domingo y Arrayán) confluyen a través de sus quebradas y calles hacia
uno de los principales lugares de dicho barrio, el Mercado-Puerto. Es ahí donde las prácticas culturales que
caracterizan estos cerros interactúan dando forma a un lugar cargado de simbolismo y sentido de lo diverso.

Imagen 1: Mercado-Puerto de Valparaíso
(Fotografía Archivo Mercurio de Valparaíso, 15.05.2002)

Actualmente el Mercado-Puerto se encuentra cerrado producto de los daños causados por el terremoto del
27 de febrero del 2010, y a la espera de los trabajos de restauración, afectando lo que muchos denominan
el alma del lugar a modo de lugar de memoria (Nora, 1984). El primer piso era ocupado por locatarios de
frutas y verduras, un segundo piso de marisquerías, restaurantes y carnicerías de vacuno, un tercer piso de
carnicerías de equino, para finalizar con un taller de confección de escobas. A esta distribución se agregan
locales, o pilastras, exteriores que tienen una conexión directa con la calle y sus transeúntes, permitiendo
un intercambio interior/exterior en la dinámica de consumo y abastecimiento, donde se pueden identificar
a través del relato de antiguos locatarios ciertas tensiones que podrían responder a una jerarquía interior/
superior, por productos y por grado de antigüedad.

“ Fue el primer edificio de Valparaíso con ascensor. Tiene cuatro entradas, por eso a los amigos de lo
ajeno les encantaba. Se fue a pique por culpa de las autoridades. Nunca se preocuparon. Como no lo
cuidaban ellos, que era lo que correspondía, imagínense los comerciantes. El mercado se fue perdiendo.
Después, lo usaron de bodega. Se iban a guardar las cosas nada más. Después las marisquerías llenaron
el segundo piso. La gente llegaba pero era muy desordenado todo. El que llegaba, se instalaba. No se
les exigía nada a los locales, cada cuál hacia lo que podía. Y el tercer piso se fue abandonando, hasta
que quedó totalmente abandonado. La gente no subía, preferían el segundo. Después empezaron los
problemas: de que el Mercado se iba a vender, que se les iba a traspasar a los comerciantes (…) Hoy
todo afirmado con palos por fuera, por dentro un desastre. El mercado del Puerto es el alma del sector y
está estancada, triste está el alma. Tienen que amononarlo. Ahí, se empieza a arreglar el sector. (…) Me
faltaba dormir en el Mercado. Pero tenía su recompensa. Nunca me iba a la casa con las manos vacías.
Siempre con bolsas, llenas. Me regalaban de todo, gracias a los servicios que les prestaba a la gente.
Manolo, que ahora tiene una carnicería en Playa Ancha, él me regalaba carne. El sábado me regalaban
conejos” (Entrevista a antiguo trabajador del Mercado-Puerto, 27.10.2014).
El Mercado-Puerto configura un lugar de memoria que reúne niveles de reconocimientos diversos asociados
a formas de solidaridad y de cotidianeidad diversas que dan cuenta de la crisis que ha vivido Valparaíso
desde la década de 1930 y que se puede ver en la despreocupación por la conservación y administración de
edificios. Una despreocupación que se ha intentado revertir después del 2003 cuando la Ciudad-Puerto pasa
a integrar la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad entre desafíos y conflictualidades diversas (Soto,
2012). También a través de los relatos podemos identificar el significado que pueden tener los “dones” como
elementos estructurantes de lo comunitario y familiar, produciendo reafiliaciones entre locatarios y otros
trabajadores, y trascendiendo la estructura material del Mercado-Puerto para reconfigurarlo en tanto entorno
de interacción con los cerros y sectores aledaños.

Imagen 2: Mercado-Puerto de Valparaíso
(Fotografía Max Soto, 2008 y 2014)

El segundo caso de estudio, el Mercado Centenario de Iquique es una construcción que data de 1930. Su
emplazamiento se sitúa en el lugar que ocupaba la antigua plaza Manuel Montt ubicada al frente de la Escuela
Santa María donde ocurrió la matanza del 21 de diciembre de 1907, ocasionando la muerte de numerosos
obreros del salitre (González, 2007). La construcción del Mercado Centenario reconfigura un lugar de
memoria produciendo una suerte de tensión entre el recuerdo de la masacre y un lugar de comercio moderno
para la época.“La plaza Manuel Montt, no existe en la actualidad, por haberse construido en su lugar el
nuevo Mercado Modelo, ya en servicio, que es uno de lo mejores del Norte de Chile y que constituye un
signo de progreso para la ciudad de Iquique” (Alfaro, 1936:134). De esta manera el Mercado Centenario fue
emplazado sobre una tensión entre la memoria y el olvido.
Actualmente el Mercado Centenario ocupa una manzana completa (8.500 m2), está organizado en dos
pisos, concentrando una gran actividad comercial tanto al interior como al exterior. En el sector sur-interior
se concentran las pescaderías y marisquerías, en la sector norte-exterior se concentran los locales de frutas
y verduras, en el sector oriente-exterior se sitúan las juguerías y las florerías, y en el sector poniente-exterior
se ubican locales comerciales bolivianos y restaurantes. En el espacio interior, que ha sufrido una serie de
cambios en los últimos años, se ubican locales de abarrotes, carnicerías, cocinerías y de frutas-verduras. Es
un lugar en pleno funcionamiento donde se pueden aún identificar seis de las antiguas familias (Jachura,
Calderón, Juras, Scharaffia, Esteban y Gallegos) que llevan décadas trabajando, pese a que algunas de
ellas arriendan sus locales luego de haberse convertido en propietarios a fines de los años 80’. Dejando
el espacio a otras familias que se vieron excluidas por el comercio macro en Iquique y que buscaron un
espacio microlocal para la venta de sus productos étnicos, que fue lo que paso con muchas familias de
origen aymará.

“Lo que pasa es que el tiempo va cambiando las estructuras. Aquí se ha ido mejorando a medida que se
avanza, dejando lo arcaico, lo antiguo, renovando, modernizándose. Los dueños antiguos tenían una
mentalidad pero sus hijos (o sus herederos) tienen otra mentalidad. O los arrendatarios, que quieren
proyectarse de otra forma. Las personas, cuando tienen cierta edad, lo único que quieren es vender o
vivir del arriendo. Se proyectan en nuevas perspectivas y por eso cambian las estructuras, modificando,
a medida que pasa el tiempo, el diseño de los locales” (Entrevista a Luís Jachura, Locatario de abarrotes,
Mercado El Centenario, 8.09.2014).

Imagen 3: Mercado Centenario de Iquique
(Fotografía de Max Soto, septiembre 2014)

El Mercado Centenario se ubica frente a la emblemática Escuela Santa Maria de Iquique, y próximos a los
barrios de comunidades bolivianas y colombianas, y al barrio deportista y festivo de la Plaza Arica. Es un
sector que concentra una serie de elementos simbólicos asociados a la presencia de antiguos sindicatos y
mutuales de artesanos y obreros que datan de fines del siglo XIX, al comercio entre las oficinas salitreras y la
ciudad-puerto de Iquique, a los trazos de las caravanas de comerciantes bolivianos que llegaron a Iquique en
los años 50’, quienes se instalaron en la feria libre ubicada en la calle Latorre.
“ Mi familia venía de Bolivia. De Cochabamba. Llegó en la primera caravana que llegó a Iquique, en
el año 60. (…)La verdura , la carne y el pescado, antiguamente venía desde Iquique y desde el sur. La
papa, que necesita más terreno, llegaba en camiones hasta la escuela Santa María. 14 o 15 camiones
por fin de semana. Cargadores, carretas con caballo, llegaban a buscar la mercadería, para las casas, los
negocios chicos. Carretas con burro también se veían. Había gente que vendía las gallinas vivas y luego
te las pasaban peladitas. Los sándwiches de pescado también salían bastantes. Ahí mismo te estaban
cortando, fileteando. Había leche natural, también vendía hallullas. A las 5, 6 de la mañana llegaban
las carretas, con 4 ruedas y una tremenda mula. La gente compraba las botellas de boca ancha, eran
retornables. Y eso duró hasta cuando yo tenía 25 años. Con una manguera llenaban las botellas.
Don Antonio se llamaba. Carne de burro y caballo, en el segundo piso, era típico también. Abajo las
carnicerías y abarrotes. El paradero de coches estaba aquí afuera. Taxis-coche, a domicilio. El 62-63
llegaron 6 o 8 ford A, de a poquito fueron desplazando a las carretas. Y la quema del Judas, también era
típica. Y grande. Todo el mercado cooperaba, había un comité encargado: recolectaba plata, cosas para

ponerle al Judas. Se hacían concursos para quemar al Judas. Era bien bonito todo eso. Llegaba mucha
gente. Esa es otra tradición que se ha perdido. Antiguamente era bonito, eran todos como familia. Todo
para todos. Se hacía fiesta, se comía. Cada aniversario era para compartir, entre todos. Pero con el
tiempo se ha ido perdiendo. Don Wilton Muñoz , que murió hace poquito, era antiguo. 78 años tenía.
Era entusiasta, ayudaba a que fuéramos unidos. Tenía su local y desde ahí coordinaba campeonatos
de baby, festivales, bailes. Todos los año se hacía. Más grande o más chico pero se hacía. Latorre libre,
la feria libre, también participaba. Gente que trabajaba ahí se venía para acá. Después, con un decreto,
desapareció. Y la gente se tuvo que ir para arriba antes que los exterminaran. Luego nació el terminal
agropecuario” (Entrevista a José Cueto, hierbatero del Mercado Centenario, 4.09.2014).
En el caso de Iquique el Mercado Centenario también configura (Elias, 1993) un espacio intercultural de tipo
etno-simbiótico (Romero, 2006), donde se entrecruzan las culturas que concurren para transaccionar en un
espacio de interacción. El Mercado Centenario que vemos hoy en Iquique representa también una conexión
entre las prácticas culturales festivas ligadas a las fiestas religiosas de la región, como los son la fiesta de
la Tirana (15 de julio en la localidad de La Tirana) y la de San Lorenzo (10 de agosto en la localidad de
Tarapacá), y a las prácticas culturales comerciales que responden a una economía vertical entre, por ejemplo,
el oasis de Pica (1.325 mts. de altitud) e Iquique. Esta situación concreta que produce un espacio interaccional
de transacciones socio-culturales responde a inscripciones del lugar asociadas a los antiguos intercambios
entre los pueblos de la costa y los pueblos del Altiplano.
“ Soy aymará de la comunidad de Chijo, sector de Colchane. De allá son mis raíces. Buscando nuevas
perspectivas de vida, mi padre vino desde la quebrada. Trabajó unos años acá, más que nada para
darle una mejor formación a sus hijos. Si tú eres indígena o tienes el apellido, muchas veces no eres
recibido en ningún lado. Eres discriminado. Entonces, como ellos buscaban la forma que sus hijos no
sufrieran, se vieron obligados a meterse al sistema para luchar con las mismas armas. Eso es lo que
hizo. Son decisiones muy importantes: te desarraigan de tu cultura, de tu comunidad . De ahí nace la
interculturalidad. Menos mal que hoy se entiende mejor. A pesar de los procesos históricos que hemos
vivido, no nos han podido exterminar. Todavía seguimos y tenemos mucho que aportar. Aunque hoy
en día se toma más en cuenta, por el tema de la interculturalidad. Nosotros podemos aportar desde
nuestra forma de vida porque somos una cultura milenaria. Podemos entregar mucho, no tenemos unos
pocos años como este Estado-Nación. Sabemos sobrevivir, tenemos un sistema económico, político,
social. Funcionamos con nuestra justicia. En este sistema es difícil, porque cuando uno llega acá, es
difícil integrarse. Sin embargo, la adaptación es fácil porque nos enseñan desde chicos nuestros valores,
somos comunitarios. Somos exitosos porque trabajamos desde chicos, con responsabilidad. Con mi
hermano, desde los 12 años, trabajamos en los negocios. Antes no había calculadora, había romana
y había que saberse los gramajes, andar con la matemática cuadradita. Mis hijos sin calculadora no
saben nada. Llega a dar pena. Nosotros no. Y eso es importante en la vida, cómo se desarrolla uno.
(Entrevista a David Esteban, antiguo carnicero de Llamo en el Mercado Centenario, 27.09.2014).
Ambos casos estudiados, y producto de sus dinámicas y configuraciones, nos dan pie para articular dos
paradigmas metodológicos de análisis: las transacciones sociales y las regulaciones sociales. Dos paradigmas

heurísticos fecundos y complementarios para analizar y comparar los procesos de patrimonialización en
contextos diferentes donde las tensiones entre las formas materiales e inmateriales del patrimonio reconfiguran
el orden social.

TRANSACCIONES Y REGULACIONES EN EL MERCADO-PUERTO Y EN EL MERCADO
CENTENARIO
En ambos Mercados vemos como actores sociales que movilizan sus intereses. Actores que participan de
juegos multipolares, al seno de los que denominamos a modo de construcción socio-antropológica “comunidad
patrimonial” atravesada y estructurada por tensiones permanentes y conflictos. Entre estos actores podemos
observar conflictos de interés y conflictos de valor. Puede haber también alianzas, pero serán susceptibles
de ser puestas en duda. La tensión entre las formas materiales e inmateriales del patrimonio es irreducible,
dando lugar a una serie de compromisos inestables y provisorios, a renegociar en forma permanente (Blanc,
1992). Una situación que hemos podido identificar en ambos casos estudiados donde el patrimonio edificado
es objeto de conflictos, de negociaciones y de intercambios.
El edificio del Mercado-Puerto en Valparaíso pese a estar ubicado dentro de una zona típica y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2003, fue clausurado después del terremoto del 27
de febrero del 2010, y permanece aún en esta situación produciendo diferentes tipos de conflicto entre
comerciantes, locatarios, asociaciones defensoras del patrimonio y autoridades locales. Esta construcción
articula una dinámica de apropiación y desapropiación de un bien patrimonial donde el rapport de force
entre la materialidad e inmaterialidad queda en evidencia. “Entre la modelización geométrica y la creación
arquitectónica real existe un eslabón mediador: la vivencia simbólica de esas formas que se han depositado
en la memoria de la cultura, en los sistemas codificantes de ésta” (Lotman, 1993, p.105). Un lugar que da
cuenta de una desindustrialización de prácticas productivas y una desvalorización de sus valores materiales
e inmateriales, asociado a un espacio poluto de convivencia que guarda relación con el entorno del sector.
(Douglas, 2004).
De hecho el Mercado-Puerto de Valparaíso guarda relación con el entrono del sector donde se inscribe
una miseria de lo cotidiano (Cataldo, 2003; Pezoa Véliz, 2007) que ha producido una serie de efectos de
lugar donde “el espacio habitado (o apropiado) funciona como una suerte de simbolización espontánea
del espacio social” (Bourdieu, 1993:160, traducción del autor). Efectos asociados al abandono por parte de
actores institucionales, pero también a la ubicuidad donde se inscriben los sujetos que habitan el lugar, quienes
por generaciones han experimentado diversas formas de pobreza, y de solidaridad (Simmel, 1965).
En el caso del Mercado Centenario de Iquique, nuestro segundo caso de estudio, vemos como la tensión
entre valores materiales e inmateriales dificulta la visibilidad de los trazos de un pasado salitrero y de las
comunidades indígenas que habitan la región de Tarapacá. Un lugar que no pertenece a la categoría de
monumento histórico ni de zona típica pese a los intereses de la municipalidad de Iquique, y que por otro lado
se ve confrontado a un proceso de desmemoria y de negación de uno de los hitos claves en las reivindicaciones
de los obreros del salitres, como lo fue la matanza de 21 de diciembre de 1907. Un lugar que se sitúa frente a
la tercera construcción de dicha escuela que ha seguido ocupando el mismo espacio y hoy lleva por nombre
Liceo Bicentenario Santa María de Iquique.

En el análisis de conflictos en torno a los mercados municipales, en tanto bienes culturales y entornos
de interacción, la transacción social es más consciente del rol que juega el conflicto en la producción de
compromisos prácticos, como arreglos provisorios, entre los actores sociales; donde la definición dada por
Simmel al decir que el conflicto es un productor de vínculos sociales (Simmel, 1998 [1908]) cobra un gran
valor. Si la regulación conjunta tiene por objetivo la resolución del conflicto, ella privilegia la regla como
principal forma de interacción social. En la regulación conjunta, las reglas comunes ayudan a la constitución de
comunidades sin que ellas sean forzosamente producidas por los conflictos, pese a que la situación permanece
conflictual. En la transacción social, el conflicto es irreducible y esta en el centro de la construcción de un
proyecto colectivo.
En los conflictos patrimoniales podemos distinguir dos formas de compromisos: la imposición, puesta
a la luz por la transacción social, y el compromiso regulado, producido por la regulación conjunta. Esta
distinción aclara la dinámica de cooperaciones conflictuales al interior de ambos mercados municipales. Ella
explica de hecho la competencia en tres niveles de experticia: oficial, erudita y profana. La interpretación
de una cultura patrimonial, con el solo criterio del valor universal es una transacción impuesta que
alimenta las imprecisiones y paradojas en las comprensiones, interpretaciones y apropiaciones del bien
en cuestión, una dinámica a identificar en el caso del Mercado-Puerto de Valparaíso. De hecho es el
conflicto entre los actores lo que articula las cooperaciones dentro de la tensión entre la materialidad e
inmaterialidad.
En el discurso público de la patrimonialización, la legitimidad de una forma inmaterial del patrimonio
puede producir valores comunes entre diversos actores, dejando el espacio a la creación, por ejemplo, de
alianzas estratégicas entre actores públicos y privados al momento de negociar. En Valparaíso, la política
patrimonial es conflictual, por la ausencia de una forma inmaterial que lidere los intereses y representaciones
de los locatarios y usuarios del Mercado-Puerto. Y por otro lado la relación de fuerza entre el modelo de
ciudad portuaria y el modelo de ciudad turística produce de micro-conflictos en el centro histórico y en los
cerros aledaños al Mercado y al barrio Puerto.
En este contexto la patrimonialización es un proceso dinámico que se estructura a través de una relación
conflictual entre la materialidad y la inmaterialidad de un bien cultural, produciendo una suerte de tensiones,
negociaciones y compromisos entre los actores sociales que participan en la dinámica de la puesta en valor de
bienes culturales. En un segunda distinción vemos que el patrimonio tiene dos connotaciones opuestas. De un
lado, la monumentalidad que hace referencia a la materialidad de los inmuebles y al tejido urbano construido,
como a las prácticas rituales de conmemoración que se realizan en torno a las marcas físicas del pasado como
memoriales y arcos de triunfo; y por otro lado, el patrimonio que hace referencia a las identidades y a la
inmaterialidad de prácticas culturales, y de usos sociales de dicho bien; por ejemplo, en un puente, una plaza o
una calle que contiene un cierto simbolismo para los habitantes de un barrio, lo que ha sido posible identificar
a través del concepto de entorno de interacción en Valparaíso y en Iquique.
En el caso de Iquique vemos como el reconocimiento de Mercado Centenario por la comunidad que lo
habita en todos sus sentidos, constituye un proceso que requiere una regulación social conjunta para llegar
a un compromiso resultante de reglas aceptadas por la multiplicidad de actores que se hace presente, con el
objetivo de obtener un conjunto de reglas razonablemente coherente producto de las negociaciones realizadas
en éste entorno de interacción (Reynaud, 1989). La regulación conjunta se sitúa entre la decisión individual
y la regla colectiva, cuando las oposiciones de los actores sociales estructuran los binomios de tensión dentro

de un juego colectivo de actores configurando encuentros entre las formas materiales del patrimonio que
coexisten en Iquique.
Si nos concentramos solamente sobre las formas materiales del patrimonio vemos como el patrimonio
cultural edificado puede reunir diversos actores en defensa del patrimonio, en medio de reglas comunes, lo
que explica la connotación de regulación conjunta al interior de una comunidad patrimonial. Estas reglas
comunes son potencialmente conflictuales pues ellas permanecen ambiguas: defender el patrimonio puede
significar une rentabilización o una conservación del bien. Este tipo de comunidad esta estructurada por
valores comunes pero a la vez efímeros y asociados a proyectos puntuales (Blanc, 2009).
La comunidad de los mercados es de tipo conflictual, sobretodo cuando los diferentes tipos de experticia
(oficial, erudita y profana) entran en competencia oponiéndose sobre la tensión entre la materialidad e la
inmaterialidad de un bien cultural. En ciertos conflictos estudiados, un clima de confianza se transforma
en un logro para llegar a compromisos prácticos en las negociaciones. Los acuerdos en los conflictos
patrimoniales son productos transaccionales, en términos de intercambio y de negociaciones; un producto
transaccional es el punto de convergencia entre legitimidades opuestas (Remy, 1996), por ejemplo, entre
el valor de antigüedad y el valor histórico, entre el bien a renovar y el bien a rehabilitar, o entre un uso
residencial y un uso comercial.
La incorporación de diferentes niveles de conocimientos (la experticia oficial de concejales y técnicos,
la experticia erudita de investigadores y arquitectos, y la experticia profana de los comerciantes y habitantes
de los mercados municipales) hace posible un debate abierto sobre los objetivos de las políticas patrimoniales
y sus resultados. Las negociaciones pueden integrar de manera consciente las experticias profanas para
optimizar las articulaciones entre las formas materiales e inmateriales al momento de proteger un bien
patrimonial. Este juego multipolar de actores permanece conflictual, pero puede facilitar la capacidad de
maniobra en la elaboración de políticas patrimoniales y en la evaluación de sus efectos sobre la revalorización
de bienes culturales que articulen tanto los valores materiales como inmateriales. Con la transacción social y
la regulación conjunta, los estudios sobre la patrimonialización disponen de un instrumento de conocimiento
innovador, lo que permite pensar los conflictos patrimoniales y los juegos multipolares de actores en su
verdadera complejidad y diversidad.

CONCLUSIÓN
El patrimonio cultural y edificado es más que una moda, pues se ha transformado en un sistema de acción
y de regulación social. Es una forma de sociabilidad, al sentido simmeliano del término, en la producción
de conflictos, de movilización y de regulaciones. La situación conflictual observada es un constructo social,
resultado de estrategias y de juegos de actores que suponen relaciones de proximidad en una regulación cotidiana
de intercambio social. Los actores son sumidos a reglas que se imponen sobre ellos en la resolución de sus
conflictos. Pese a que la patrimonialización es favorable a los actores dominantes, ella produce tensiones entre
ellos, imponiendo negociaciones y reglas (Reynaud, 1989). Este nuevo terreno de discusión permite una suerte
de transacciones y compromisos entre los actores institucionales y la sociedad civil. La patrimonialización ha
permitido una toma de conciencia y de reconocimiento del valor monumental de ciertos bienes culturales,
pero también por su valor social, cultural y simbólico.

El presente estudio nos ha permitido identificar numeroso oficios, niveles de intersubjetividad, conflictos
y avanzar en la comprensión de las realidades locales y micro-locales observadas para profundizar en un
análisis socio-antropológico de los mercados de Iquique y Valparaíso, que ayude a explicar la complejidad de
tensiones y transacciones socio-culturales en dichos entornos de interacción.
Una de las tensiones identificada es lo relacionado con los problemas del bienestar intersubjetivo que
se visibilizan en las prácticas desafianzadas que los sujetos ejercen sobre su espacio habitado, ya sea público,
privado o íntimo; y que responde a un proceso de disminución de la confianza informal de las sociedades
urbanas (Sennett, 2006). Por ejemplo en el caso del Mercado-Puerto de Valparaíso, la representaciones que
adquiere lo poluto va configurando un espacio desafianzado produciendo un espacio inseguro y de difícil
acceso para las transacciones que apuntan a crear comunidad. En el caso de Iquique vemos como la negación
de un espacio memorial o de reconocimiento de la historia de lugar dificulta las transacciones socioculturales
que podrían operar entre la ciudad obrera-salitrera y la ciudad-moderna-comercial.
Es así como concepto de afianzamiento está relacionado con un delimitar los espacios propio,
diferenciándose de los espacios del Otro. Así el sujeto se afianza en la medida en que logra un reconocimiento
y una apropiación con sus espacios que son reflejo de su propia experiencia y de sus prácticas culturales
de lugar. Cuando se ven afectadas estas delimitaciones del espacio, se alteran las relaciones entre sujeto
y su espacio próximo, y las distinciones frente a otro, cayendo en un sentimiento de no-pertenencia o de
abandono del espacio comunitario, el barrio. De esta manera la reconfiguracion del mercado en tanto entorno
de interacción entre diversos actores incide significativamente en el mejoramiento de la convivencia social
traducida en reafiliaciones y nuevas apropiaciones de bienes dicho patrimoniales. Donde la búsqueda de una
legitimidad y un reconocimiento de las huellas del pasado, inscritas en el patrimonio de las ciudades-puerto,
puede responder a la necesidad de construcción social de un “Nosotros cultural”.
Esperamos que nuestro análisis ayude a comprender la función socio-cultural de los mercados municipales
como espacios históricos de encuentro, espacios físicos y socio-culturales relacionados a nuevas apropiaciones
que ayudan a enfrentar problemas de confianza y de desafiliación, donde nuevas formas de interacción social
entre transacciones y regulaciones sociales avanzan en las búsqueda de compromisos prácticos. Y contribuir
a un discurso critico sobre el patrimonio que se sitúa dentro de una práctica discursiva homogeneizante, y
por tanto universalizante de las diferentes culturas que habitan las ciudades, y donde los Mercados configuran
espejos de lectura y relectura de lo urbano.
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09.30-10.00
ABERTURA — COMISSÃO ORGANIZADORA (GRAÇA FILIPE, FERNANDA ROLO,
PAULA GODINHO E JOSÉ VALE — IHC-FCSH-UNL — E RAQUEL HENRIQUES DA
SILVA — IHA-FCSH-UNL).

10.00-11.00
CONFERÊNCIA
Jean Davallon — professeur émérite, Centre Norbert Elias UMR 8562, Équipe Culture & Communication,
université d’Avigon et des pays de Vaucluse (França).
À propos des régimes de patrimonialisation : enjeux et questions.

11.00-11.30
PAUSA

11.30-12.30
CONTEMPORANEIDADE E VALORES DO PATRIMÓNIO — PAINEL 1
MODERADOR: JOSÉ VALE
Jean-Yves Durand — Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, CRIA-UM (Portugal).
O “património cultural” num contexto de primarização económica: singularidade e paradoxos.
Cyril Isnart — CNRS — Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (UMR 7307)
(França) e CIDEHUS — Universidade de Évora (Portugal).
Pensar a patrimonialização fora das instituições culturais. Do passado ao futuro, dos objetos aos valores.

Sergio Claudio González García — Dpto. Ciencia política y de la Admnistración III, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid (Espanha).
Patrimonialización de espácios repressivos: la cárcel de carabanchel y la memoria colectiva.

12.30-14.30
PAUSA

14.30-16.00
CONTEMPORANEIDADE E VALORES DO PATRIMÓNIO — PAINEL 2.
MODERADORA: PAULA GODINHO.
Isabel Lopes Cardoso — Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora
(CHAIA/UE) (Portugal).
Práticas turísticas, discursos e representações em torno da paisagem e do património alentejanos.
Cândida Cadavez — Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (Universidade Católica Portuguesa) e
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (Portugal).
O património ainda será de Ferro? — um olhar sobre a patrimonialização no Estado Novo e no globalizado
século XXI.
Helena de Freitas (FCG), Leonor de Oliveira (IHA-FCSH-UNL), Joana Baião (IHA-FCSH-UNL), Lúcia Luz
(FCG) (Portugal).
Exposições como património. Preservar e divulgar a memória expositiva da Fundação Calouste Gulbenkian.
Paulo Barroso — Centro de Estudos de Comunicação e Linguagem da FCSH-UNL (Portugal).
A semiose do espaço: sacralização geográfica e construção de património intangível.
Clara Bertrand Cabral — Comissão Nacional da UNESCO (Portugal).
Valores imateriais do Património Mundial: o caso do critério (vi).

14.30-16.00
CONTEMPORANEIDADE E VALORES DO PATRIMÓNIO — PAINEL 3.
MODERADORA: DEOLINDA FOLGADO.
Maria João da Câmara Andrade e Sousa — Centro de História de Aquém e Além Mar CHAM-FCSH-UNL
(Portugal).
Arquivos familiares. Valorização de um património em risco.

Maria de Fátima Nunes — Universidade de Évora/CEHFCi e IHC – FCSH/UNL; Ema Pires — Universidade
de Évora e CRIA — IUL (Portugal).
Espaços e Objetos Silenciados: contemporaneidade e caminhos de patrimonialização na Herdade da Mitra,
Universidade de Évora (working in progress).
Inês Gomes — CIUHCT/Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Universidade de
Lisboa; Marta Lourenço — Museus da Universidade de Lisboa/MUHNAC e CIUHCT (Portugal).
De objetos “empoeirados” a património cultural: os artefactos, espécimens, arquivos e espaços e ciência dos
antigos liceus portugueses.
Sandra Abelha — Universidade de Évora, Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência (Portugal).
Palácio de Cristal do Porto (1865) e a Escola Médico-Cirúrgica (1906): valorização patrimonial e paradoxos
Carlos Gomes (Portugal).
Desporto, Jogos Olímpicos e valorização patrimonial.

16.00-16.30
PAUSA

16.30-17.30
CONTEMPORANEIDADE E VALORES DO PATRIMÓNIO — PAINEL 4.
MODERADOR: PEDRO FIDALGO.
Ágata Biga — IHA/FCSH/UNL (Portugal).
Os Moinhos ditos Holandeses na Ilha do Faial — Relações entre a memória e a salvaguarda do património.
Alice Nogueira Alves — Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa/CIEBA (Portugal).
Os Valores dos Monumentos: a Importância de Riegl no Passado e no Presente.
Joana Capela e Vitor Murtinho — Dep. de Arquitectura/Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra (Portugal).
Universidade de Coimbra — Alta e Sofia Património Mundial: do desígnio à realidade.
Teresa Madeira da Silva — ISCTE-IUL (Portugal).
Valorização do Património Hoje — A Experiência no Ensino de Arquitetura.

16.30-17.30
CONTEMPORANEIDADE E VALORES DO PATRIMÓNIO — PAINEL 5.
MODERADORA: HELOÍSA HELENA COSTA.
José Ricardo Oriá Fernandes — Centro Cultural da Câmara dos Deputados em Brasília-DF (Brasil).
O Direito à Memória: A Política de Preservação do Patrimônio Histórico sob a Ótica dos Direitos Culturais
no Brasil.
Luzia Gomes — Universidade Federal do Pará e Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de
Lisboa (Brasil).
As Coisas do Pretérito e as Pessoas do Presente: Os Joanenses e os Ressignificados do Patrimônio Arqueológico
— Um Estudo de Caso na Ilha do Marajó, Amazônia Brasileira.

28 DE NOVEMBRO, SEXTA-FEIRA

09.00-10.30
CONFERÊNCIAS
Cécile Tardy — GERiiCO, université Lille 3 Charles de Gaulle (França).
La patrimonialisation du point de vue du vivant.
Vitor Oliveira Jorge — Professor aposentado da FLUP. Investigador do CEAACP (Portugal).
Sustentabilidade da Ideia de Património numa Sociedade em Transformação Acelerada de Paradigma Geral.

10.30-11.00
PAUSA

11.00-12.30
PATRIMONIALIZAÇÃO, CRIATIVIDADE E MUDANÇA SOCIAL — PAINEL 6.
MODERADORA: PAULA GODINHO
Helena Barranha — ICIST, Instituto Superior Técnico — Universidade de Lisboa.
O conceito de intervenção mínima em espaços dedicados à criação contemporânea.
Inês Ferreira — Câmara Municipal do Porto (Portugal).
Da familiaridade à surpresa. Patrimonialização e criatividade.

Pablo Alonso Gonzalez — Division of Archaeology, University of Cambridge (Reino Unido).
Heritage as a commons: between the local and the global in Maragatería and Havana.

11.00-12.30
PATRIMONIALIZAÇÃO, CRIATIVIDADE E MUDANÇA SOCIAL — PAINEL 7.
MODERADORA: ADELAIDE DUARTE.
Shakil Yussuf Rahim e Ana Leonor Madeira Rodrigues — CIAUD/FAUL, Centro de Investigação em
Arquitectura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (Portugal).
Os Arquivos de Desenho e a Valorização do Património das Cidades através do Diário Gráfico: o caso dos
Urban Sketchers Portugal.
Inês Castaño e Luísa Seixas(Portugal), com a participação de representantes dos projectos Soya Kutu —
Oficinas Criativas; A Casa do Vapor; Dois Dias Edições; A viagem.
Pensar o que não se perde — práticas artísticas e patrimonialização.

12.30-14.00
PAUSA

14.00-15.30
PATRIMONIALIZAÇÃO, CRIATIVIDADE E MUDANÇA SOCIAL — PAINEL 8.
MODERADORA: ELISA CALADO PINHEIRO.
Anabella Barroso Arahuetes — Directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia y del Centro
ICARO; e Juan Manuel Gonzalez Cembellin — Director técnico do Museo de Arte Sacro (Espanha).

Gestionar y socializar el patrimonio diocesano de forma colaborativa en museos y archivos. Una propuesta
desde la diócesis de Bilbao.
Maria Mota Almeida — Instituto de História Contemporânea-FCSH-UNL e Escola Superior de Hotelaria e
Turismo do Estoril — Departamento de Ciências Sociais e Humanas (Portugal).
Viajar com Branquinho da Fonseca: a obra literária e fotográfica como recurso patrimonial para a valorização
de um local.

Chiara Rucks; Edmara Maurício; Isabela de Jesus Santos Luis Gustavo Carvalho; Maria Estela Lage; Rita
Fonseca; Sandra M. Galeffi; Talita Gomes — GREMM, Grupo de estudos em museologia, museus e
monumentos UFBA; Lucas Baisch — Universidade Salvador (UNIFACS) (Brasil).
Como a pesquisa acadêmica pode contribuir para a qualidade de vida nas cidades patrimônio, museu a céu
aberto.

14.00-15.30
PATRIMONIALIZAÇÃO, CRIATIVIDADE E MUDANÇA SOCIAL — PAINEL 9.
MODERADOR: CYRIL ISNART.
Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha e Joseania Miranda Freitas — Programa de Pós-Graduação em
Museologia, UFBA (Brasil).
Mapas individuais e coletivos de memórias e identidades.
Mariana Rei e Mariana Silva — FCSH-UNL (Portugal).
Do têxtil à moda e da indústria do ferro à indústria da criatividade: fábricas criativas e novos usos do
património industrial.
Susana Domingues e Sandra Marques — IHC/FCSH-UNL (Portugal).
Circuitos pela tardia industrialização portuguesa: Lisboa entre dois mundos.
Ana David Mendes — Museu da Imagem em Movimento, Leiria (Portugal).
Patrimonialização, criatividade e mudança social.

15.30-16.00
PAUSA

16.00-17.45
MUSEUS, TERRITÓRIOS E COMUNIDADES DE PERTENÇA — PAINEL 10.
MODERADORA: RAQUEL HENRIQUES DA SILVA.
Ana Lúcia Abreu Gomes — Curso de Museologia da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de
Brasília (Brasil).
O Toque dos Sinos em Minas Gerais: materialidade e imaterialidade do Patrimônio Cultural no Brasil.

Guadalupe Romero Sánchez; María de la Encarnación Cambil Hernández; Antonia García Luque —
Universidad de Granada (Espanha).
Educar en Patrimonio. Una propuesta de enseñanza — Aprendizaje del arte y cultura Andaluz.
Judite Lourenço Reis — Câmara Municipal de Lisboa/DPC/GEO (Portugal).
Património (i)material: uma herança (des)valorizada?
Pedro Pereira Leite — Centro de Estudos Sociais Universidade Coimbra (Portugal).
Museologia e Inovação Social.

16.00-17.45
MUSEUS, TERRITÓRIOS E COMUNIDADES DE PERTENÇA — PAINEL 11.
MODERADOR: JOSÉ VALE.
Andreia Vale Lourenço — CM Aveiro (Portugal).
Museu da Cidade de Aveiro — Uma abordagem sobre o posicionamento na sociedade pós-moderna.
Maria Teresa Amado — CHAIA/UÉ (Portugal).
Mosteiro/Museu: olhar com a Comunidade.
Maria de Fátima Abraços — Instituto de História da Arte, FCSH/UNL (Portugal).
Os mosaicos romanos descontextualizados. Alguns exemplos em coleções de Museus Arqueológicos nacionais
e estrangeiros.
António Pinto Pires— Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Portugal).
Comboios em funcionamento. Bases para a sua patrimonialização, criatividade e mudança social.
Luís Filipe Gomes Lopes (Portugal).
Museus, Territórios e Comunidades. O Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento.
Rogério Meca — Liga dos Amigos da Nazaré (Portugal).
O Forte de São Miguel Arcanjo — Nazaré.

17.45-18.00
PAUSA

18.00-19.00
CONFERÊNCIA
René Binette — Universidade do Québec — Montréal; director do Écomusée du fier monde (Canadá).
Patrimoine, participation citoyenne et contribution universitaire : le cas de l’Écomusée du fier monde,
Montréal, Canada.

29 DE NOVEMBRO, SÁBADO

10.00-12.30
PATRIMÓNIO, PLANEAMENTO MULTIESCALAR E POLÍTICAS PÚBLICAS —
PAINEL 12.
MODERADOR: CARLOS VARGAS.
Gertrudes Zambujo; Maria José Sequeira; Sandra Lourenço — Divisão de Salvaguarda do Património
Arquitetónico e Arqueológico/Departamento dos Bens Culturais/Direção-Geral do Património Cultural/
DGPC (Portugal).
A salvaguarda do Património Arqueológico nos Planos Municipais de Ordenamento do Território: o exemplo
do Plano Diretor Municipal.
Florbela Estêvão — Câmara Municipal de Loures (Portugal).
Que futuro para as Linhas de Torres? Interrogações sobre uma rota histórica.
Natália Maria Lopes Nunes — IELT, FCSH-UNL(Portugal).
Rotas do Gharb Al-Andalus — Um projecto em desenvolvimento.
Ana Celeste Glória — IHA, FCSH-UNL (Portugal).
A Casa da Pesca e o estado actual das políticas patrimoniais.
Ana Celeste Glória; Catarina Diz de Almeida; Daniela V. de Freitas Simões — IHA-FCSH/UNL e
DINÂMIA’CET-ISCTE-IUL (Portugal).
Da Revitalização à Ruína — o caso paradigmático da Quinta Grande.
Carlos Manuel Ferreira Caetano — IHA e CHAM-FCSH-UNL (Portugal).
As casas da câmara dos velhos concelhos portugueses e a sua patrimonialização — de cenário histórico do
poder local do Antigo Regime a componente essencial do património cultural português.

10.00-12.30
PATRIMÓNIO, PLANEAMENTO MULTIESCALAR E POLÍTICAS PÚBLICAS —
PAINEL 13.
MODERADORA: GRAÇA FILIPE.
Jean-Yves Puyo — Laboratoire Société, Environnement, Territoire (UMR CNRS 5603), Université de Pau et
des Pays de l’Adour (França).
Patrimonialiser la biodiversité: l’exemple des suberaies d’Aquitaine.
Pedro Manuel Pedroso — Archeofactu (Portugal).
Património insólito e património sem representação.
Maximiliano Soto — Investigador pós-doutoral do Centro del Patrimonio e do Centro de Desarrollo Urbano
Sustentable (CEDEUS). Pontificia Universidad Católica de Chile.
Transacciones sociales y regulaciones conjuntas:dos paradigmas metodológicos para el análisis de conflictos
patrimoniales en los Mercados de Iquique y Valparaíso (Chile).

12.30-14.00
PAUSA

14.00-16.00
CONFERÊNCIAS
Maria de Lourdes Parreiras Horta — Creative Heritage & Património Criativo. Museologia e Produção
Cultural (Brasil).
Relevância, Ressonância, Engajamento — a Museologia e o Patrimônio em ação.
Heloisa Helena Costa, Universidade Federal da Baía (Brasil)
Saúde Cultural: patrimônios que tornam cidades e cidadãos mais saudáveis.

16.00-16.30
PAUSA

16.30-18.00
MESA REDONDA . ENCERRAMENTO.
Intervenientes na mesa redonda: Graça Filipe, Raquel Henriques da Silva, Fernanda Rollo, José Vale, Cyril
Isnart, Elisa Calado Pinheiro, Jean Davallon, René Binette, Heloisa Costa, Maria de Lourdes Parreiras Horta.

COMISSÃO CIENTÍFICA
Maria Fernanda Rollo, IHC-FCSH-UNL; Graça Filipe, IHC-FCSH-UNL; Paula Godinho, IHC-FCSH-UNL; Raquel Henriques
da Silva, IHA-FCSH-UNL; Deolinda Folgado, IHC/IHA-FCSH-UNL; João Mascarenhas Mateus, CES — Universidade
de Coimbra/IHC-FCSH-UNL; Elisa Calado Pinheiro, CEIS 20-Universidade de Coimbra e IHC-FCSH-UNL; Cyril Isnart,
CIDEHUS, Universidade de Évora; Marta C. Lourenço, Museus da Universidade de Lisboa/UNIVERSEUM; Vitor Oliveira
Jorge, Professor catedrático aposentado da Faculdade de Letras da UP/investigador do CEAACP; José Picas do Vale,
IHC-FCSH-UNL; João Leal, CRIA-UNL; Miguel Angel Alvarez Areces, Presidente de INCUNA e de TICCIH—
Espanha; Jean-Yves Puyo, Laboratoire Société, Environnement, Territoire (UMR CNRS 5603), Université de Pau et
des Pays de l’Adour — França; Heloisa Costa, Universidade Federal da Bahia (Brasil).

COMISSÃO ORGANIZADORA
Graça Filipe, Fernanda Rolo, Paula Godinho e José Vale — IHC-FCSH-UNL — e Raquel Henriques da Silva — IHAFCSH-UNL.

