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Resumo 

 

 Património e cultura são, cada vez mais frequentemente, temas de diversas 

iniciativas. Debatem-se conceitos, equacionam-se soluções e elaboram-se planos com o 

objetivo de preservar a identidade e a memória coletiva. 

 Neste ensaio, abordaremos o facto de o património, testemunho de uma herança 

que a todos pertence, assumir um valor que acaba por convertê-lo em produto 

económico e em instrumento político, questão que raramente é assumida de forma clara. 

Pretendemos também averiguar o estado da arte sobre a teoria do património e detetar 

os resultados das políticas culturais e patrimoniais através da ação de instituições 

culturais. 

 O Museu Municipal de Penafiel, a Fundação de Serralves e o Museu do Douro 

são exemplos cuja análise serve para verificar de que forma são concretizadas soluções 

e intervenções práticas no campo da cultura e do património, para por fim perceber o 

seu papel na gestão patrimonial, como agentes de difusão. Para além disso, estes 

exemplos permitirão alicerçar a ideia, lenta e progressivamente difundida, de que 

património e cultura contribuem diretamente para uma boa qualidade de vida da 

população. 

 

Palavras-chave: Museu/ Memória/ Identidade/ Nova Museologia/ Cultura/ Património/ 

Política cultural/ Política patrimonial. 
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Abstract  

 

 Heritage and culture are more and more often found to be the subject of a 

number of events. Concepts are discussed, definitions are considered and plans are 

made in order to protect the identity and the collective memory.  

 Heritage is the testimony of an inheritance that belongs to everyone. Because of 

its value, it is often regarded as an economic product and political tool, which is made 

worse by the fact that the issue is seldom admitted. This essay will address those issues 

as well as the evaluation of the art of heritage theory, in order to find the results of 

cultural and heritage policies through the work of cultural institutions. 

 The analysis of the Museu Municipal de Penafiel, Museu do Douro and 

Fundação de Serralves allows an examination of how solutions and interventions are 

applied in the fields of heritage and culture, making it possible to understand their role 

in heritage management as agents of diffusion of heritage itself. Furthermore, these 

examples support the notion that heritage and culture are an important contribution to 

the people’s well-being.  

 

Key-words: Museum/ Memory/ Identity/ New Museology/ Culture/ Heritage/ Cultural Policy/ 

Heritage Policy. 
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Introdução  

 O presente trabalho
1
, apresentado à Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, tem como objetos de estudo o património e a ação das políticas culturais e 

patrimoniais através do trabalho das instituições culturais. 

 Optámos por desenvolver a nossa dissertação de mestrado inserida na área de 

investigação do património, movidos por interesses pessoais. Para além disso, numa 

altura em que por todo o lado se fala de património, considerámos aliciante fazer um 

levantamento da produção teórica da temática, de forma a adquirir bases que nos 

permitam perceber as dinâmicas de práticas patrimoniais na sua aplicação direta, mais 

concretamente através da ação de instituições culturais. Assim, esperamos apurar a 

função destas instituições como agentes de políticas patrimoniais e, consequentemente, 

o seu papel na gestão do património como eixos de preservação e difusão do mesmo. 

Desta forma, é um nos nossos objetivos detetar a existência – ou não - do fenómeno de 

dinamização operado pelas instituições junto da população, analisando as vantagens 

desta interação e percebendo a importância da participação da sociedade nos planos de 

gestão patrimonial.  

 Ao debruçarmo-nos sobre o trabalho do Museu Municipal de Penafiel, do Museu 

da Fundação de Serralves e o Museu do Douro, esperamos perceber o seu contributo na 

difusão e mediação patrimonial, como organismos que cumprem as linhas de ação 

determinadas pela Nova Museologia, a corrente museológica que, a partir dos anos 70 

do século XX, impulsionou a atividade dos museus e potenciou a formação de múltiplas 

unidades novas. Assim, a Nova Museologia foi o meio que escolhemos para aferir as 

questões relacionadas com a difusão e a mediação do património através das instituições 

culturais – os três exemplos são, portanto, o pretexto para levantar questões ao longo do 

desenvolvimento.  

 Com o resultado desta investigação, pretendemos criar uma reflexão-base para o 

desenvolvimento de trabalhos futuros, abrindo caminhos para outros estudos, 

nomeadamente no que concerne ao grau de envolvimento e participação da sociedade na 

gestão patrimonial. Foi-nos impossível continuar a nossa abordagem para essa direção, 

devido a questões de limitação de tempo, para alem da necessidade de, idealmente, 

haver uma equipa interdisciplinar a trabalhar neste tipo de casos. 

                                                           
1 Texto redigido segundo as regras do novo acordo ortográfico. 
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 A reflexão sobre a definição de conceitos e a produção teórica sobre património 

também foi, a nosso ver, essencial de contemplar neste trabalho, de forma a solidificar a 

informação sobre os exemplos práticos, contextualizando melhor o seu enquadramento 

no tema. Para além disso, a pesquisa sobre a parte teórica e conceptual do património 

conduziu-nos a outro ponto que origina um importante reflexão: será que a moda do 

tema do património implicará avanços ou recuos na preservação desta herança comum, 

uma vez que este é alvo de um crescente número de iniciativas?  

 A ideia de definir “Uma espécie de património” como título surgiu como uma 

solução simbólica em que nos propomos a criticar, em parte, a ampla rede de conceitos 

que o definem, segundo os artigos consultados ao longo da pesquisa. A nosso ver, essa 

teia, bem como a multiplicação de iniciativas que sobre ele se realizam, desvirtualiza, 

de certa forma, o conceito de património, fazendo então com que passe a ser “uma 

espécie de”. Assim, o título principal designa o tema central do trabalho – património e 

sua gestão, sendo o subtítulo mais esclarecedor dos pontos abordados: a aferição da 

teoria e da aplicação de práticas patrimoniais, nomeadamente através da ação de 

instituições culturais. 

 Para concretizar os objetivos do trabalho, decidimos organizá-lo em duas partes: 

na primeira parte, Capítulo 1 – Meio e pretexto, referimo-nos ao papel das instituições 

culturais que se inserem nos princípios definidos pela Nova Museologia. O Museu 

Municipal de Penafiel, o Museu da Fundação de Serralves e o Museu do Douro serão 

analisados como agentes das políticas culturais e patrimoniais, debruçando-nos sobre a 

sua importância como agentes de interpretação e difusão do património. 

 Na segunda parte, Capítulo 2 - Teoria e Conceitos do património, fazemos uma 

breve apresentação do corpus teórico do património, através da definição do seu 

conceito, percurso histórico e reflexão acerca de conceitos relacionados com a temática. 

Segue-se uma proposta de “soluções” para integrar uma boa gestão cultural, durante a 

qual se desenvolve a definição e os objetivos das políticas culturais e patrimoniais. 

Apresentamos ainda uma grelha de princípios que poderiam orientar a ação de agentes 

culturais, procurando averiguar o seu cumprimento por parte das instituições escolhidas 

como exemplo neste trabalho. Rematamos com uma breve análise final das instituições, 

completada com a apresentação do exemplo de um caso de um ecomuseu.  

  

 A nossa pesquisa consistiu na consulta de bibliografia e publicações online em 

sites da especialidade, pesquisando o tema através de algumas expressões - chave como 
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“gestão cultural”, ”património”, ”património cultural”, “gestão patrimonial” ou 

“políticas patrimoniais”, bem como analisando a informação dos sites oficiais e dos 

catálogos de cada uma das instituições. 

 O nosso trabalho também consistiu, em grande parte, na comparação e 

cruzamento de informações presentes no texto de Carlos Alberto Ferreira de Almeida – 

Património: o seu entendimento e a sua gestão, publicado no final da década de 90, 

com artigos mais recentes sobre a temática, com o objetivo de verificar alterações nas 

bases teóricas da gestão do património. 

 Durante o trabalho de pesquisa, deparámo-nos com um número significativo de 

revistas da especialidade online, onde inúmeros artigos desenvolvem repetida e 

insistentemente listagens de conceitos, “fórmulas mágicas” que garantem uma boa 

gestão patrimonial em museus e outros organismos culturais. Nas soluções apresentadas, 

empregam-se noções de identidade e autenticidade com pouca clareza e com pouco 

critério, numa espécie de apregoar de valores que, a nosso ver, pouco contribuem para 

uma  reflexão sólida sobre o assunto.  

 Há uma quantidade de informação imensa, cujo filtrar se torna num processo 

moroso e, por vezes, desconcertante. Os estudos e artigos com qualidade encontram-se 

dispersos e não há, na realidade, uma produção teórica sólida sobre património, pelo 

menos na proporção com que o tema é debatido publicamente. 
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1.1. As instituições culturais e o seu papel na gestão patrimonial 

 

 Como meios de ação das políticas culturais e patrimoniais, as instituições 

culturais assumem um papel decisivo na interpretação e difusão do património, ideia 

que nos propomos aferir nesta primeira parte, analisando o esquema de funcionamento 

destes organismos. 

 Vivemos num tempo em que todos os objetos são considerados culturais. Torna-

se cada vez mais difícil decifrar a ténue linha que separa a cultura e a economia, o que 

conduz à elaboração de uma inter-relação entre ambas as partes: podemos colocar a 

hipótese de  que tudo é cultural por razões económicas e vice-versa
2
.  

 A busca de identidades, pelos agentes que tutelam ou gerem o património, 

funciona muitas vezes para justificar as idiossincrasias de um aglomerado ou de uma 

região, de forma a destacar-se na oferta de produtos culturais, focada principalmente no 

turismo
3
. Dito de outra forma: por vezes, a identidade de uma região ou mesmo de uma 

nação é usada como bandeira para apregoar um produto económico. 

 Atualmente, o valor do património, entendido como um recurso produtivo, é 

aferido através do impacte económico gerado pelas indústrias culturais, por algumas 

instituições patrimoniais, pelas atividades de turismo e ócio e pelo respetivo impacte 

indireto: alojamento, restauração, comércio, e outras atividades complementares. 

 Analisar as dinâmicas das instituições culturais foi a opção que tomámos para 

refletir sobre o património e as suas dinâmicas. Serão três os exemplos de análise que 

observaremos neste capítulo: o Museu Municipal de Penafiel, o Museu da Fundação de 

Serralves e o Museu do Douro.  

 

 

Museu: conceito e função ao longo da história 

  

 Antes de partirmos para essa análise, apresentamos um conceito que 

consideramos pertinente para enquadrar o tema: o conceito de museu. Para tal, foi de 

extrema utilidade a consulta da entrada “museu”, no Dicionário Crítico de Políticas 

Culturais, de Teixeira Coelho
4
, para além de definições contidas em outros artigos. 

                                                           
2
 ARANTES, Fiori apud RAMÍREZ, Tomás - Identidad y Cultura Regional: ¿Búsqueda de Sentido o de 

producción de Ventajas comparativas para el turismo cultural? La Serena: Septiembre 2008. s/pp 
3
 Ibidem 

4
 Cf. COELHO, Teixeira – Dicionário Crítico de Política Cultural. pp. 268-273. 
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Segundo o ICOM (1974), museu é um 

  “estabelecimento permanente, sem fins lucrativos, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento, aberto ao público, que coleciona, 

conserva, pesquisa, comunica e exibe, para o estudo, a educação e o 

entretenimento, a evidência material do homem e seu meio ambiente”
5
.  

  

 A definição elaborada pela Associação Americana de Museus afirma que este é 

uma 

 “instituição estabelecida, sem fins lucrativos, que não se ocupa 

prioritariamente de exposições temporárias, aberta ao público e 

administrada para o bem público, com a finalidade de conservar, 

preservar, estudar, interpretar, colecionar e exibir para o público, para 

sua instrução e fruição, objetos e espécies de valor educativo e cultural, 

incluindo material artístico, científico (seja animado ou inanimado), 

histórico e tecnológico. Museus assim definidos devem também incluir 

jardins botânicos, zoológicos, aquários, planetários, sociedades 

históricas, casas e propriedades históricas que preencham os requisitos 

acima referidos”
6
. 

  

 Porém, o conceito de museu foi sofrendo alterações ao longo do tempo.  

 Como podemos ler no Dicionário Crítico de Políticas Culturais, de Teixeira 

Coelho
7
, a palavra museu tem a sua origem do grego mouseion, templo das musas, e 

designava, na Grécia antiga, uma instituição filosófica, onde os indivíduos podiam 

circular e concentrar-se em pensamentos sobre artes e ciências, livres de quaisquer 

outras questões; dentro do museion,  as obras tinham a função de agradar às divindades, 

em detrimento da contemplação dos homens.  

 Já no Egito, sob Ptolomeu I (século III a.C.), a palavra mouseion aludia a um 

local de debate e ensino de todas as disciplinas, aproximando-se assim do sentido atual 

de universidade. O mouseion de Alexandria abrigava esculturas, instrumentos cirúrgicos 

e astronómicos, pedras e minérios de terras distantes.  

 Em Roma, a palavra museum é usada no sentido restrito de local de discussão 

filosófica. Era hábito dos romanos exibirem obras de arte e curiosidades nos seus 

templos; a aristocracia romana colecionava obras de arte e outros objetos provenientes 

de regiões conquistadas.  

                                                           
5
 Cf. COELHO, Teixeira – Dicionário Crítico de Política Cultural. 268 

6
 Ibidem, pág. 268. 

7
 Ibidem, pp. 268-273. 
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 Durante a Idade Média, a principal instituição que coleciona obras de arte e 

objetos diversos é a Igreja, situação que vai alterar-se no final deste período, na altura 

em que os príncipes das cidades italianas começam a constituir as suas coleções 

particulares.  

 É no século XV que a palavra museu designa, em Florença, a coleção que 

Lorenzo de Médicis abriga na sua residência; o termo designa a coleção e o edifício que 

a acolhe, adotando um significado próximo do atual.  

 Durante o século XVII, coleções de curiosidades, difundidas por toda a Europa, 

recebem o nome de museu, gabinete de curiosidades ou câmara de curiosidades. Esses 

locais eram preenchidos por quadros, esculturas, livros, instrumentos científicos, objetos 

provindos das novas terras descobertas, curiosidades em geral.  

 Em 1683, é aberto o primeiro museu público: o Asmoleum Museum, em 

Inglaterra, formado pelas coleções doadas por Tradeskin e Ashmole, e ligado desde o 

início à Universidade de Oxford. Neste caso, a expressão "museu público" deve ser 

entendida em sentido restrito, uma vez que a autorização para visitar as coleções era 

apenas concedida a artistas e estudiosos.  

 É Revolução Francesa (século XVIII) que abre as portas dessas coleções ao 

público em geral. Nesse período, surgem os grandes museus nacionais voltados para a 

educação do povo.  

 A ação dos museus evoluiu de uma atitude marcadamente depositária e 

conservadora, em que as obras eram o ponto mais importante, para depois passarem a 

assumir uma postura mais orientada para o público. Assim sendo, um dos seus 

principais objetivos concretizou-se em manter uma obra e criar as condições para que 

esta entrasse no circuito imaginário da cultura, mediante a sua exposição adequada ao 

público. 

 Entre os anos 70 e 80 do século XX, acentuaram-se o interesse pelo público e a 

preocupação de obter um número elevado de frequentadores, uma vez que os museus 

veriam diminuir o montante das suas verbas. As atividades "atendimento ao público e à 

comunidade" e "serviços educativos" seriam formas de legitimação para as suas 

necessidades orçamentais, atendidas tanto por indivíduos e instituições privadas, como 

também pelo Estado.  

 Passa a assistir-se a outras alterações, tais como a existência de museus sem 

acervos, como o Museu de Culturas Populares (México), centrados na proposta de 

abordar sucessivamente temas individuais integradores de um grande conjunto (por 
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exemplo, uma exposição sobre "A Cultura do Milho" como parte do sistema da Cultura 

Popular), em detrimento da organização centrada na ideia da coleção de obras.  

 A exigência de uma edificação específica deixou também de representar um 

requisito obrigatório para a definição de um museu. Exemplo disso é a origem, ao longo 

das décadas de 80 e 90, dos museus ao ar livre e dos ecomuseus.  

 Assiste-se também à aproximação física entre as instituições museológicas e 

outros estabelecimentos culturais, como os centros de cultura, como é o caso do Centro 

Nacional de Artes e Cultura Georges Pompidou, em Paris. Pretende-se que, com esta 

aproximação/articulação, se crie um complexo cultural que funcione como um grande 

espaço de convivência. 

  Por outro lado, a partir da década de 70 e, em particular, de 80 do século XX, 

grandes projetos arquitetónicos de museus começaram a proliferar, em particular nos 

Estados Unidos da América, no Japão, na Alemanha e em França. Museus de variadas 

dimensões (desde o renovado Louvre com sua pirâmide de vidro e suas novas salas 

monumentais, até uma pequena construção em madeira preta no alto de uma colina na 

pequena cidade de Shibukawa, no Japão, projetada por Aratá lsozaki, passando pelo 

novo Museu de Arte Contemporânea de Tóquio, inaugurado em março de 1995), 

protagonizando o panorama cultural, e apresentando-se como modos contemporâneos 

privilegiados do "templo da cultura".  

 Pode mesmo observar-se, em certos casos, a disparidade entre a grandiosidade e 

o luxo do espaço físico/edifício do museu e as coleções por ele abrigadas (por exemplo, 

o museu municipal de Yokohama, no Japão, projetado por Kenzo Tange); as edificações 

tornam-se mais importantes, em termos físicos, estéticos e culturais, do que as obras por 

elas abrigadas. A arquitetura conhece aqui um grande protagonismo, aspeto que também 

vamos abordar no caso das instituições que escolhemos como exemplos para o nosso 

estudo. 

 Hoje em dia, os museus revelam-se também como vias de canalização dos 

recursos económicos fruto das atividades artísticas e culturais. Por fim, têm vindo a 

assumir um destaque especial no que concerne à sua colaboração como agentes que 

proporcionam à comunidade uma boa qualidade de vida
8
.  

 

 

                                                           
8
 Cf. COELHO, Teixeira – Dicionário Crítico de Política Cultural. pág.271. 
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Interpretação e difusão  

 

 

 

 

 Entre os eixos que constituem a gestão do património, são a interpretação e a 

difusão as atividades que mais diretamente se associam ao trabalho das instituições 

culturais. Estas ações serão os principais alvos da nossa análise durante a apresentação 

dos exemplos já citados. 

 Marcelo Martin aponta o perigo suscitado por uma das mais banais e falíveis 

noções de património: a de que o património fala por si mesmo
9
 (ver fig.1). Ora, sem 

informação e sem conhecimento, seria  impossível entender a mensagem do seu 

significado. Deve agir-se de forma a que os produtos patrimoniais estimulem, 

surpreendam, incitem o público ao conhecimento e à participação. 

  “A interpretação é uma atividade educativa que pretende revelar 

significados e inter-relações através do uso de objetos originais, através 

                                                           
9
 Cf. MARTIN, Marcelo – Patrimonio y Sociedad. Interpretación y otras cuestiones en la planificación 

turística de las ciudades monumentales. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. Boletín GC: Gestión 

Cultural nº8: Interpretación del Patrimonio Cultural. 2004. pág. 47  

Fig.1: Esquema simbólico da definição de interpretação e difusão. 
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de um contacto direto com o recurso ou de meios ilustrativos, sem a 

limitação de transmitir uma mera informação dos factos”
10

. 

  “A interpretação do património é a arte de revelar in situ o significado do legado 

natural, cultural ou histórico ao público que visita esses locais no seu tempo de ócio”
11

.  

 A interpretação é, pois, uma ação fundamental que deverá integrar os planos 

cultural e de gestão patrimonial, pois fornece a informação adequada ao público, para 

que este tome conhecimento daquilo que observa, usufruindo e aproveitando a sua 

vivência. 

 A difusão é a atividade que permite converter o objeto patrimonial em produto 

patrimonial. Faz-se através de projetos que integram a interpretação e a transmissão, o  

que implica a realização de um conjunto de atividades destinadas a dar a conhecer, 

valorizar e facilitar o acesso à oferta cultural. A difusão deve estar presente em todo o 

processo de gestão, desde o primeiro momento em que se obtêm resultados de uma 

investigação sobre um bem patrimonial. 

 Pilar importante da gestão do património, a difusão estabelece o vínculo 

necessário entre o património e a sociedade, promovendo a consciencialização da 

mesma de alguns conceitos: o de fragilidade (ideia de que o património pode perder-se); 

o de pertença (ideia de que o património é da sociedade) e o de perdurabilidade (ideia de 

que o património deve legar-se às gerações vindouras
12

. 

 Quase pode dizer-se que a difusão é sinónimo de gestão cultural; decompondo a 

expressão, referimo-nos à difusão como gestão por ser um fenómeno que implica 

processos complexos de documentação, valorização, interpretação, manipulação, 

produção e divulgação de um modelo compreensível e assimilável do objeto na sua 

relação com o passado histórico e o seu presente; para além disso, é cultural porque se 

opera com a obra do homem, tangível ou intangível, sendo mediadora entre o 

património e a sociedade. 

 A eficácia do dito vínculo que a difusão estabelece entre o património e a 

sociedade depende, em grande medida, do trabalho realizado por parte das instituições 

                                                           
10

 Definição de Tilden in MARTIN, Marcelo – Patrimonio y Sociedad. Interpretación y otras cuestiones 

en la planificación turística de las ciudades monumentales. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. 

Boletín GC: Gestión Cultural nº8: Interpretación del Patrimonio Cultural. 2004. pág. 37 
11

 Definição da Associação Espanhola in MARTIN, Marcelo – Patrimonio y Sociedad. Interpretación y 

otras cuestiones en la planificación turística de las ciudades monumentales. Portal Iberoamericano de 

Gestión Cultural. Boletín GC: Gestión Cultural nº8: Interpretación del Patrimonio Cultural. 2004. pág. 37 
12

 MARTÍN, Marcelo – La difusión del patrimonio Actualización y debate. Boletín nº1: Difusion. 

Estudios. Revista semestral e-rph, 2007.pp. 3-4 
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culturais. A partir destas noções, podemos antever a complexidade da dinâmica destes 

agentes de gestão patrimonial. 

 Sendo o património considerado como apoio para a memória social, é 

fundamental a presença e a participação dos habitantes nas atividades realizadas para a 

sua promoção. Ao colocar em primeiro plano a capacidade de identificação e 

apropriação por parte do grupo social, este grupo passa a ser considerado como 

protagonista de qualquer operação que se empreenda: a intervenção no património 

tenderá a desenvolver a população, evitando a sua exclusão e marginalização. 

 

 “A pluralidade de valores do património e a diversidade de 

interesses requerem uma estrutura de comunicação que permita uma 

participação efetiva dos cidadãos no processo, para além dos 

especialistas e gestores culturais. Caberá às comunidades adotar os 

métodos e as formas apropriadas para assegurar uma verdadeira 

participação dos cidadãos e das instituições nos processos de decisão”
13

. 

 

 “A responsabilidade pelo património cultural e pela sua gestão 

pertence, em primeiro lugar, à comunidade que o gerou ou àquela que o 

preserva”
14

. 

 

 

 Apesar de tudo, deve manter-se cuidado para não cair em situações idílicas; isto 

porque,  quando  os habitantes são considerados como parte fundamental do património, 

geram-se tendencialmente entraves ao reconhecimento da necessidade de mudanças e 

adaptações. Em cada caso deve encontrar-se a solução que permita o delicado equilíbrio 

entre a preservação da identidade e as necessárias alterações, facto que, entre outros, 

define a complexidade dos trabalhos patrimoniais e culturais
15

.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Carta de Cracóvia 2000. Princípios para a Conservação e o Restauro do Património Construído – 

Gestão. Cracóvia: 2000.  
14

 Documento de Nara para a autenticidade. ICOMOS: 1994. pág.2 
15

 MARTIN, Marcelo – Patrimonio y Sociedad. Interpretación y otras cuestiones en la planificación 

turística de las ciudades monumentales. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. Boletín GC: Gestión 

Cultural nº8: Interpretación del Patrimonio Cultural. 2004. pág. 79 
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O impulso da Nova Museologia 

  Podemos definir as instituições culturais como espaços democráticos e 

inclusivos onde circulam, paralelamente, o conhecimento, o lazer e a fruição
16

.  

 “ a ação em espaços culturais é resultado de um sistema de trocas e de 

partilha, que só poderá ser entendido na sua globalidade quando se refletir sobre 

as cadeias de interdependência que se desenham ao longo da ação entre todos os 

intervenientes”
17

.  

 

 Face à existência de um público mais vasto, que procura estímulos mais 

específicos (além dos intelectuais), nasce, nos anos setenta do século XX, a Nova 

Museologia, que apoia a museologia local e a ação didática, a inter-relação e visão 

ampla do património e a rentabilidade social (museus como motores de 

desenvolvimento), museus que não figuram nos grandes circuitos, em zonas 

desfavorecidas e com recursos limitados. Esta nova corrente fomenta a procura de 

rentabilidade social e a valorização da museologia como ciência que estuda a relação 

entre indivíduo, património e sociedade
18

.  

 Desta forma, pretende-se que a conceção do museu, do seu património e dos 

seus públicos seja centrada num diálogo bidirecional entre a sociedade e o museu.  

 Como escrevem Carlos Balboa e Óscar Corral
19

, o museu deve ser encarado 

como um meio e não como um fim. Permite ser um fórum para o diálogo social, para 

uma prática de liberdade; esta prática democrática realiza-se por meio da compreensão 

do património, portador da identidade desse grupo social.  

 A abertura proporcionada pela Nova Museologia potenciou o aparecimento de 

várias instituições, entre as quais são de destacar os parques arqueológicos, os parques 

de recreações etnográficas, museus escolares e comunitários, de bairro e de vizinhança, 

museus municipais (como é exemplo o Museu de Penafiel) e de território (como é 

exemplo o Museu do Douro), onde a população participa ativamente. 

                                                           
16

 SILVA, Mariana de Almeida – ‘Meu Douro’ – Projecto com Escolas 2009/2010. Serviço Educativo do 

Museu do Douro. Um estudo de caso. Porto. Setembro 2011. pág.11 
17

 Ibidem, p.15 
18

 Cf. MUÑIZ JAÉN, Ignacio – El proyecto municipal del Ecomuseo del Río Caicena (Almedinilla-

Córdoba): Patrimonio y desarrollo local desde el mundo rural. 2007. Boletín nº1:Patrimonio y 

Desarrollo. Experiencias. Revista semestral e-rph, 2007.pág. 4 
19

Cf. FERNÁNDEZ BALBOA, Carlos; NAVAJAS CORRAL, Óscar - Interpretación del Patrimonio + 

Nueva Museología = Participación. Boletín de Interpretación nº20. Asociación para la Interpretación del 

Patrimonio. 2009. pág. 25 
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 A Nova Museologia define que os museus devem assumir uma visão ampla e 

inter-relacionada do património, adotar a interdisciplinaridade no seu tratamento, incluir 

o carácter territorial do património em políticas de desenvolvimento sustentável, 

mantendo transversalmente uma preocupação com o desenvolvimento dos aspectos 

didáticos e pedagógicos.  

 Em Penafiel (Museu Municipal), no Porto (Museu da Fundação de Serralves) e 

na Região Demarcada do Douro (Museu do Douro), os organismos seguem as linhas de 

ação da Nova Museologia, tal como procuramos demonstrar.  

  

 

1.2. Exemplos 

  

 Escolhemos o Museu Municipal de Penafiel, o Museu da Fundação de Serralves  

e o Museu do Douro por encontrarmos alguns pontos em comum entre eles: são 

instituições criadas em localidades geograficamente desfavorecidas (nos casos de 

Penafiel e da Régua), com histórias de criação pautadas por algumas dificuldades. Por 

outro lado, é conhecida a prosperidade do seu trabalho, alcançando o devido 

reconhecimento, bem como as alterações que operaram no seio da população das 

localidades que ocupam.  

 “Em plena globalização surgem, na direção contrária, processos 

de revitalização de identidades regionais ou étnicas. O local adquire um 

novo e inusitado valor. Apesar do paradoxo, a descentralização faz parte 

da globalização, bem como a revitalização das histórias e as 

particularidades culturais. A positiva utilização deste fenómeno em 

políticas culturais encaminhadas paralelamente ao desenvolvimento 

local e ao turismo podem aportar (ou já aportam) propostas 

interessantes de atividades”
20

. 

 

 São exemplos que podemos comparar com o conhecido caso do efeito 

Guggenheim do Museu de Bilbao: 

  “O edifício do Museu deixou de ser apenas um contentor de arte e passou a 

representar um modelo de cidade europeia conhecida no mundo inteiro”
21

.  

                                                           
20

 MARTIN, Marcelo – Patrimonio y Sociedad. Interpretación y otras cuestiones en la planificación 

turística de las ciudades monumentales. Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. Boletín GC: Gestión 

Cultural nº8: Interpretación del Patrimonio Cultural. 2004. pág.11 
21

 Cf. VALLE CORDERO, Alejandro Javier del - El centro y el efecto Guggenheim. ASRI – Arte y 

Sociedad Revista Investigación nº0, Setembro 2011. pp. 4-6 
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 “A partir do museu, gera-se uma série de necessidades que resultam na melhoria 

de muitos setores económicos”
22

. 

  

  Numa cidade marcadamente industrial, o Guggenheim surge como um foco de 

atividade cultural; as pessoas movimentam-se até Bilbao para visitar o museu, ou 

somente para contemplar aquele edifício peculiar, o que gera obrigatoriamente novas 

dinâmicas no aglomerado urbano. 

 Analisaremos agora cada uma das instituições, de modo a podermos cruzar 

dados e refletir mais concretamente sobre as principais questões. 
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 Cf. VALLE CORDERO, Alejandro Javier del - El centro y el efecto Guggenheim. ASRI – Arte y 

Sociedad Revista Investigación nº0, Setembro 2011. pág.4. 
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1.2.1. Museu Municipal de Penafiel  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Apontado como modelo inovador, o Museu Municipal de 

Penafiel é uma referência patrimonial, tendo sido visitado desde a 

inauguração em Março por 45 mil pessoas. É candidato ao Prémio 

Europeu de Melhor Museu. 

 Inicialmente projetado pelo arquiteto Fernando Távora e 

posteriormente desenhado pelo filho, Bernardo Távora, o Museu 

Municipal de Penafiel é hoje uma «marca» assinalável na museologia 

nacional.  

Fig.2: Edifício da sede atual do Museu – Palacete 

Pereira do Lago 

Fonte: http://frutaouchocolate.blog.pt/2011/11/vamos-

a-penafiel-ver-o-museu/ 
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 A acrescentar ao projeto arquitetónico do edifício, existe todo 

um trabalho museográfico da autoria do designer Francisco Providência, 

que o torna ainda mais inovador e atraente”
23

. 

 “O Museu Municipal de Penafiel foi eleito, ontem em Lisboa 

numa cerimónia que teve lugar no Museu do Oriente, o Melhor Museu 

Português pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM). 

 O prémio de Melhor Museu Português é o mais alto galardão 

atribuído pela APOM e que se destina a reconhecer a altíssima 

qualidade do museu premiado”
24

. 

 

História  

 

 Constituído desde 1948, junto da Biblioteca, no palacete do Barão do Calvário, a 

instituição do Museu de Penafiel, então Museu de Arte, Arqueologia e Etnografia, ficou 

a dever-se à persistência de Abílio Miranda, investigador local e delegado da Junta de 

Educação Nacional, seu primeiro diretor. A sua localização manteve-se durante 

quarenta anos. Abílio Miranda morre em 1962, deixando um vasto legado de recolhas e 

de estudos dos testemunhos histórico-arqueológicos do concelho, constituindo um 

amplo espólio material e bibliográfico, bem como inúmeros artigos publicados na 

imprensa local com intuito de divulgar o património penafidelense. Para além da sua 

ação direta, foi também por sua iniciativa que outros investigadores, historiadores e 

arqueólogos se interessaram pelo estudo do património do concelho, nomeadamente 

pelo Castro de Monte Mozinho, contribuindo assim para o aprofundar do conhecimento 

e aumentar a divulgação desta e de outras estações arqueológicas
25

. 

 Apesar das dificuldades sentidas nos anos que se seguiram, o Museu foi 

conseguindo manter a sua atividade, muito devido ao empenho e esforço pessoal dos 

seus responsáveis e impulsionadores, Ângelo Pimentel e Joaquim José Mendes, e da sua 

única funcionária, Maria Avelina Brandão
26

. 

 Depois do 25 de Abril, o Museu beneficiaria da retoma das escavações 

arqueológicas no Castro de Monte Mozinho, dirigidas por Carlos Alberto Ferreira de 

                                                           
23

SANTOS, Agostinho – Museu de Penafiel em prémio europeu, in 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Cultura/Interior.aspx?content_id=1454740&page=-1 (consultado em 

dezembro de 2010) 
24

Cf.http://www.cmpenafiel.pt/VSD/Penafiel/vPT/Publica/CentroComunicacao/noticias/melhormuseuport

uguesa o.htm (consultado em dezembro de 2010) 
25

 Cf. CASELLA, Gabriella Maria; PROVIDÊNCIA, Francisco; SANTOS, Maria José; MARQUES, 

Rosário - Projecto de museografia do Museu Municipal de Penafiel. Actas do I Seminário de 

Investigação em Museologia dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola, Volume 2, pp. 109-118 
26

 Ibidem 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Cultura/Interior.aspx?content_id=1454740&page=-1
http://www.cm/


23 
 

Almeida, que trouxeram uma nova dinâmica à investigação do património e da história 

local, direcionando toda uma geração de jovens investigadores, nacionais e estrangeiros, 

para o território penafidelense
27

. 

 No seio deste grupo, destaca-se Teresa Soeiro, que viria a ser diretora da 

Biblioteca-Museu a partir do início da década de 80 do século XX, mantendo-se no 

cargo até final de 2007
28

.  

 Em 1990, a Biblioteca-Museu transfere-se provisoriamente para um espaço 

polivalente da Câmara, até 2008. A divisão das duas instituições ocorreu apenas em 

1995, quando a Biblioteca Municipal se instala em edifício próprio, o renovado Palacete 

do Barão do Calvário
29

. 

 Durante a sua direção de Teresa Soeiro, procede-se a inúmeras recolhas 

sistemáticas pelo concelho, ampliando-se o acervo sobretudo através de doações 

particulares. Inicia-se o primeiro inventário sistemático da coleção em 1993, 

desenvolvendo-se a par deste esforço o estudo programado das coleções, a sua 

publicação e a informatização do inventário, implementando-se também rotinas de 

preservação e manutenção das peças em termos de conservação preventiva
30

. 

  

 

No presente 

 

 A sede do Museu corresponde ao edifício do palacete Pereira do Lago, no centro 

histórico e comercial do município, tendo sido recuperado pelos arquitetos Fernando 

Távora e Bernardo Távora. O museu é dependente da Câmara Municipal de Penafiel, 

sendo, há mais de cinquenta anos, “uma estrutura permanente, alicerce da política de 

planificação e gestão dos recursos culturais do município”
31

, com uma intervenção ativa 

na preservação e promoção de valores do património cultural local
32

. 
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 Cf. CASELLA, Gabriella Maria; PROVIDÊNCIA, Francisco; SANTOS, Maria José; MARQUES, 

Rosário - Projecto de museografia do Museu Municipal de Penafiel. Actas do I Seminário de 

Investigação em Museologia dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola, Volume 2, pp. 109-118 
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 Ibidem 
29

 Ibidem 
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 Ibidem 
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Cf.http://www.cmpenafiel.pt/VSD/Penafiel/vPT/Publica/CentroComunicacao/noticias/melhormuseuport

uguesa o.htm (consultado em dezembro de 2010) 
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 Cf. CASELLA, Gabriella Maria; PROVIDÊNCIA, Francisco; SANTOS, Maria José; MARQUES, 

Rosário - Projecto de museografia do Museu Municipal de Penafiel. Actas do I Seminário de 

Investigação em Museologia dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola, Volume 2, pp. 109-118 
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 Para além do trabalho dos arquitetos, destaca-se o trabalho do designer 

Francisco Providência, cuja intervenção surge na fase de reinstalação da coleção do 

novo espaço, que veio ocupar uma área de cerca de 1250 m
2
, distribuídos por cinco 

salas
33

. As sua funções foram “desenhar artefactos, dispositivos e um serviço de 

intermediação cultural entre o passado e o presente, entre o erudito e vernacular, o 

urbano e rural, a criança e o adulto"
34

. O designer realçou a importância de criar uma 

forma que permitisse que cada sala fosse um novo museu, com uma encenação própria. 

 Foram ainda instalados diversos dispositivos digitais de suporte a toda a 

informação, havendo monitores de vídeo que reproduzem ciclicamente documentos a 

par da sua tradução transcrita, permitindo uma leitura rápida e dinâmica dos conteúdos. 

 

 

A estrutura  

 

 O edifício é formado por seis corpos, cinco dos quais destinados à área 

expositiva e um destinado ao Serviço Educativo, gabinetes de trabalho e áreas de 

Reserva
35

. 

 O Museu beneficia de uma ampla área de exposição e serviços, com cinco salas 

temáticas da exposição permanente e uma que acolhe exposições temporárias. As salas 

de exposição permanente dividem-se pelas seguintes temáticas: 

 Identidade; Território; Arqueologia; Ofícios; Terra e Água: aqui, pratica-se um 

discurso expositivo claro e atual, apoiado em diferentes níveis de informação 

destinados a diversos públicos, e recorrendo a suportes multimédia. Desta forma, 

pretende-se cativar o público através da interação, criando, simultaneamente, 

momentos de aprendizagem e de divertimento
36

. 
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 Cf. CASELLA, Gabriella Maria; PROVIDÊNCIA, Francisco; SANTOS, Maria José; MARQUES, 
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Núcleos e itinerários 

 

 A primeira extensão do Museu aberta ao público é o Castro de Monte Mozinho, 

tendo sido inaugurado em 2006 o núcleo museológico do Moinho da Ponte de Novelas. 

Em ambos os núcleos, o Museu faz visitas guiadas para grupos. 

 Para além disso, presta apoio aos seguintes itinerários: Itinerário Arqueológico 

do Vale do Tâmega (incluindo a visita ao Casal Romano da Bouça do Ouro) e visita à 

Igreja de São Pedro de Abragão. 

 

 

Atividades
37

 

 

 O lema do museu é criar nos visitantes e na população o hábito de frequentá-lo, 

apostando, para isso, no serviço educativo
38

. Entre outras atividades, destacam-se: 

 Ao Domingo no museu: diferentes atividades lúdico-culturais em torno do tema 

ou da peça do mês realizadas no último domingo de cada mês; 

 Jogos no Museu: jogos de estratégia matemática realizados no segundo domingo 

de cada mês. 

 As atividades são livres e gratuitas, indicadas para a família e para o público e 

geral, e têm como objetivos fomentar o convívio, aliado à atividade cultural e de 

aprendizagem. 

 

 Graças ao trabalho desenvolvido, o museu beneficiou da sua integração na Rede 

Portuguesa de Museus, em 2003; com esta integração, obteve ajudas na gestão das 

reservas, dos serviços educativos e na sua própria divulgação (através de roteiros, sites); 

foi-lhe permitido também permitido aceder a fundos de financiamento para inventário e 

investigação
39

.  
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 Consultar http://www.museudepenafiel.com/apresentacao/apresentacao.php (informação sobre os 

objetivos do museu) e http://www.museudepenafiel.com/servico_educativo/servicoEducativo.php 

(informação sobre os serviços educativos do museu) 
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 Informação gentilmente cedida pela Doutora Rosário Marques, durante conversa informal realizada a 5 

de janeiro de 2012. 
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 Informação gentilmente cedida pela Doutora Rosário Marques, durante conversa informal realizada a 5 

de janeiro de 2012. 
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Colaboração com Associação  

 

 A Associação de Amigos do Museu, criada em 1999, constitui um apoio de 

grande relevo para a atividade do Museu: apoia/dinamiza atividade do museu através da 

organização de iniciativas (conferências, tertúlias,…); colabora na agilização dos 

procedimentos com a Câmara (quando necessário realizar escavações, exposições, etc.); 

as cotas dos sócios, a par das receitas de atividades e merchandising, possibilitam a 

aquisição de equipamentos
40

. 

 A Associação tem um papel dinamizador, que inclui a publicação de boletins 

periódicos, espelhando o orgulho dos penafidelenses por este espaço. Este dado reforça 

a opinião de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, apresentada do ponto 1.2. deste 

trabalho. 

 O edifício do Museu, bem como o trabalho que realiza, catapultaram-no, em 

2010, para o lugar de melhor museu nacional do ano, tal como citámos na apresentação 

desta instituição. Este foi mais um impulso para continuar a sua atividade, que continua 

a mobilizar um bom número de visitantes
41

. 

 Para a sua divulgação, em muito contribuiu a recente elaboração do seu site 

oficial, e a informação constantemente atualizada na sua página oficial da rede social do 

Facebook. 
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 Informação gentilmente cedida pela Doutora Rosário Marques, durante conversa informal realizada a 5 

de janeiro de 2012. 
41

 O valor será de aproximadamente 20 000 visitantes, segundo informação gentilmente cedida pela 

doutora Rosário Marques, técnica superior de Museologia do Museu Municipal de Penafiel, durante uma 

conversa informal realizada a 5 de janeiro de 2012. 
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1.2.2. Museu da Fundação de Serralves  

 

 

 

História  

  

 Vale a pena explicar a história por detrás daquilo que hoje conhecemos em 

Serralves; tal como no caso do Museu de Penafiel e do Museu do Douro (como iremos 

verificar a seguir), foi uma história feita de algumas adversidades, que acabam por 

conferir-lhe algum magnetismo. 

  Naquilo que antecedeu à história do Museu de Arte Contemporânea de 

Serralves (MACS), teve especial relevância um projeto desenvolvido no Porto, a partir 

de 1975, altura em que um grupo de intelectuais protagoniza um episódio marcante, que 

criou condições para constituir o Centro de Arte Contemporânea (CAC) no Museu 

Nacional Soares dos Reis (MNSR). O coletivo desencadeou uma iniciativa simbólica, 

denominada “enterro do MNSR”, que tinha como objetivo denunciar a instituição como 

“corpo inerte, sem qualquer ação pedagógica ou didática, na medida das suas obrigações, 

sem iniciativas educativas, de sensibilização ou apenas divulgação”. O  CAC foi uma 

das consequências do processo, reclamando a criação de um espaço na cidade para a 

arte produzida naquela época, tentando assim contrariar a tendência de centralização 

deste género de equipamentos em Lisboa
42

.  

                                                           
42

 Catálogo de Serralves 1999-2004, Edição Público e Fundação Serralves 

 

Fig. 3: Edifício do Museu da Fundação de Serralves 

Fonte: http://www.serralves.pt/gca/?id=319 
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 Fernando Pernes, desde o início ligado ao processo de negociação entre o grupo 

e a então diretora do museu, Maria Emília Amaral Teixeira, assumiu a direção deste 

projeto, que se manteve em funcionamento até 1980.  

 Terminada esta primeira experiência, decisiva na mobilização intelectual e na 

educação artística da cidade, tornou-se evidente que o Porto necessitava de um lugar 

dedicado à arte contemporânea. O espaço no MNSR era escasso e a ação do CAC era 

limitada. No entanto, esta iniciativa é, ainda hoje, reconhecida como fulcral no 

consolidar do contexto artístico contemporâneo na cidade. Teresa Gouveia refere a 

experiência como importante na altura de escolher o Porto para albergar a futura 

instituição. “Achei que valia a pena pegarem em qualquer coisa que já tinha uma 

dinâmica, para alem de fazer sentido não centralizar tudo em Lisboa”, afirma. 

 Teresa Gouveia procura o local indicado para instalar um museu dedicado à arte 

moderna, uma carência estrutural identificada por si no exercício das suas funções 

governamentais. Mentora do projeto, propôs a compra da propriedade de Serralves, que 

conheceu através de Paulo Vallada. Foi também sua a iniciativa de desenvolver um 

modelo de gestão inovador para a fundação. Ao promover a lei do mecenato cultura, em 

1986,  criou também as condições para o envolvimento da sociedade civil neste 

empreendimento. A parceria equitativa entre o Estado português e os privados foi a 

fórmula encontrada para ultrapassar os constrangimentos habituais da administração e 

gestão dos museus públicos. Esta fórmula permitiu assegurar a autonomia da Fundação, 

evitando  que esta estivesse “dependente das vicissitudes político-partidárias”. 

 Teresa Gouveia foi igualmente responsável pelo convite a Siza para elaborar o 

projeto arquitetónico do MACS, uma “escolha natural”, admite, dado que a “obra do 

arquiteto era bastante significativa”. O edifício seria inaugurado dois anos antes de 

assumir a presidência do Conselho de Administração da Fundação, em 2001. 

 Enquanto presidente da Fundação, depois de ter integrado o Conselho de 

Administração de 1997 a 2000, elegeu a estabilidade financeira como principal objetivo 

a prosseguir, uma “ideia obsessiva” que admite ter pautado o seu trabalho, de modo a 

garantir a “integridade e liberdade do projeto cultural”. 

 A sua chegada à Secretaria de Estado da Cultura (SEC), em 1985, teve como 

consequência o desencadear do processo que daria seguimento à experiência do CAC. A 

quinta de Serralves, reconhecida pela Secretaria de Estado como sítio ideal para acolher 
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a nova estrutura que seria desenhada por Siza Vieira – antes de tomar a decisão, Teresa 

Gouveia visitou a quinta, acompanhada pelo então presidente da CM, Paulo Vallada. 

 Em 1987 é inaugurado, na Casa de Serralves, o Museu de Arte Moderna. Nessa 

altura, Teresa Gomes começa a estudar o modelo de fundação para Serralves, 

procurando parceiros que, ao abrigo da lei do mecenato cultural – promovida por si em 

1986 – pudessem vir a integrar a instituição. O modelo de associação entre o Estado e a 

sociedade civil é o escolhido e, de acordo com o decreto de lei número 240-A de 89, “é 

instituída a Fundação de Serralves, à qual é conferida personalidade jurídica”. 

 Do capital social da Fundação participam o Estado português, com o valor 

patrimonial da propriedade, a Fundação Luso Americana, com cem mil contos, e um 

conjunto de meia centena de fundadores iniciais, que participaram com percentagens 

idênticas, dez mil contos cada um, o que faz desta parceria um exemplo único de gestão 

institucional no país. 

  

  

No presente 

  

 Serralves situa-se num local agradável, convidativo por si só. Ao longo dos anos, 

a Fundação de Serralves foi adquirindo um estatuto ímpar e tornou-se numa referência 

da cidade do Porto, representando um dos seus pontos de passagem obrigatórios. Para 

os amantes de arte contemporânea, é um marco de indispensável visita. A nível nacional, 

é um dos polos mais dinâmicos de divulgação e promoção da arte contemporânea. 

 Os espaços que constituem Serralves – a Casa, o Museu, o Parque - formam 

espaços de diálogo onde se potenciam as relações entre artistas, curadores, fundadores e 

público, num projeto partilhado por todos.  

 O conjunto formado pela casa original e a sua quinta constituem um espaço raro 

no coração de uma cidade média que, por sua vez, soube apropriá-lo e integrá-lo, 

valorizando o seu melhor. 

  

 Apesar dos seus orçamentos limitados, Serralves conseguiu ser um dos espaços 

de exposições de arte contemporânea mais importante e respeitado na Europa. 

 O modelo de gestão mista traz algumas vantagens, nomeadamente a nível da 

programação; esta poderá realizar-se de forma controlada num espaço de tempo 
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determinado, graças à estabilidade de recursos, o que consequentemente garante uma 

programação “segura” e definitiva
43

.  

 Uma das estratégias de Serralves para a organização das suas exposições e  

aquisição de obras reside na escolha de obras menos conhecidas, da autoria de artistas 

cujos nomes são mais conhecidos pelo público; desta forma, os custos comportados 

serão menos elevados, continuando a atrair o público de forma segura. Para além disso, 

conseguem assim promover a ideia de que as peças mais “comerciais” dos artistas não 

são necessariamente aquilo que eles melhor fizeram
44

. 

  

 Em Serralves, houve uma capacidade notável para associar talentos e permitir-

lhes que se exprimissem, tendo consideração pelos espaços e pelas competências de 

todos os envolvidos. O arquiteto responsável pelo edifício do museu, Siza Vieira, é um 

dos talentos da história da Fundação, e a sua associação a este projeto é desde logo um 

uma referência para o público em geral.   

 Num país relativamente marginal no circuito das grandes exposições, Serralves 

consegui conquistar a sua posição graças a fatores como a organização de mostras de  

radical contemporaneidade e arrojo, acompanhando o conteúdo de exposições dos mais 

importantes centros europeus. 

 Hoje em dia, quem visita o Porto, quase sempre pretende informações sobre a 

programação de Serralves; há mesmo quem viaje com o principal objetivo de visitar a 

Fundação; visita-se Serralves mesmo quando se desconhecem os nomes dos artistas das 

exposições temporárias.  

 Serralves é agora uma marca que praticamente vale por si, e cuja visita pode 

assumir-se como um hábito cultural a vários níveis: pelo interesse que desperta aos 

interessados em arte contemporânea, por ser uma moda, ou mesmo como mimetização 

de fenómenos ocorridos em outras cidades europeias que alberguem centros de arte 

contemporânea. 
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 Informação gentilmente cedida pelo Doutor Ricardo Nicolau, durante conversa informal realizada a 10 

de janeiro de 2012. 
44

 Informação gentilmente cedida pelo Doutor Ricardo Nicolau, durante conversa informal realizada a 10 

de janeiro de 2012. 
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Objetivos e estratégia
45

 

 

 Em termos gerais, a atividade de Serralves centra-se em cinco pontos principais, 

interligados entre si: indústrias criativas, artes, ambiente, educação e reflexão. Este 

conjunto de planos de intervenção concedem-lhe um caráter especial no plano nacional 

e internacional, combinando uma abordagem clara em objetivos precisos e uma visão 

abrangente da sociedade contemporânea, fatores indispensáveis a uma instituição que se 

movimenta no seio da contemporaneidade. 

 A singularidade de Serralves reside também no seu modelo de gestão, que 

concilia autonomia face aos interesses privados e independência face ao poder político, 

com uma metodologia de trabalho assente no estabelecimento de parcerias com os 

fundadores e cooperação ativa com o Estado, procurando o rigor e a eficiência na gestão 

dos recursos. 

 Em Serralves destacam-se particularmente as artes plásticas, através da 

constituição de uma coleção internacional de arte contemporânea de referência e de um 

ambicioso programa de exposições dos artistas portugueses e estrangeiros mais 

relevantes e de iniciativas com jovens criadores. Estes programas são complementados 

pela organização de ciclos de música, artes performativas e cinema, o que reforça e 

valoriza o programa expositivo. 

 Os programas educativos são adequadamente planeados e aplicados a todos os 

tipos de pessoas, de todas as faixas etárias. Exemplos disso são as iniciativas como o 

“Serralves em Festa”, a “Festa do Outono” e o “Dia do Ambiente”. A Fundação tem 

vindo a estabelecer uma rede de parcerias com as autarquias em todo o país, de modo a 

apoiar a revelação de novos talentos, divulgar a Coleção de Serralves e qualificar a 

programação de equipamentos existentes, ajudando à criação de novos públicos
46

. 

 Valorizando o parque como espaço de fruição pública e pretexto para a 

abordagem dos principais problemas ambientais do mundo de hoje, no contexto mais 

vasto de relações da arte com a paisagem. 

 Através do estudo e debate em conferências e colóquios das principais questões 

do nosso tempo, com a participação de grandes pensadores nacionais e estrangeiros, no 

domínio das artes e das ciências sociais, experimentais e políticas. 

                                                           
45

 Consultar http://www.serralves.pt/gca/?id=63 (informação sobre o projeto museológico) e 

http://www.serralves.pt/gca/?id=105 (informação sobre o serviço educativo) 
46

 in www.serralves.pt 

http://www.serralves.pt/gca/?id=63
http://www.serralves.pt/gca/?id=105
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 Como expressão da crescente relação entre a cultura e a economia, com grande 

potencial para a criação de emprego e riqueza em domínios tão diversos como a 

arquitetura, o design, as tecnologias de informação, a publicidade, entre outras, a 

Fundação de Serralves tem vindo a assumir um papel pioneiro, criando o 

INSERRALVES, a primeira incubadora especializada de indústrias criativas, e 

contribuindo ativamente para a constituição na região Norte do primeiro cluster destas 

indústrias em Portugal, através da ADDICT (empresa que apoia a formação de 

indústrias criativas). 

 A Fundação conta ainda com infraestruturas que reforçam a estratégia da sua 

própria divulgação e promoção: restaurante, loja e livraria são serviços que 

complementam a gama cultural de oferta ao público. É frequente, por exemplo, haver 

deslocação ao complexo para uma refeição no restaurante, a procura de um livro na 

livraria ou a compra de determinado artigo na loja, sendo essas ações condutoras de 

uma potencial visita às exposições. 

 Por fim, também o seu site oficial e a sua página oficial na rede social do 

Facebook constituem elementos essenciais na divulgação do trabalho da instituição. 
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1.2.3. Museu do Douro 

 

 

 

História 

 A ideia de fundar um museu para salvaguardar o património do Douro criado por 

sucessivas gerações de viticultores ao longo dos séculos, de modo a poder valorizá-lo e 

divulgá-lo, remonta aos anos 30 do século XX. Houve, entretanto, tentativas de 

implantação da estrutura em 1948 e em 1973 que, por diversos fatores, não tiveram 

continuidade
47

. 
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 Cf. PEREIRA, Gaspar Martins – O Museu da Região do Douro. Douro – Estudos & Documentos, 

vol.VI, nº11, 2001. pág. 24 

Fig.4: Edifício do Museu do Douro, Peso da Régua 

Fonte: http://www.pportodosmuseus.pt/?p=58299 
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 Os dados da história da instituição do Museu do Douro que se seguem foram 

retirados do texto de Natália Fauvrelle, que foi para nós uma preciosa contribuição, pela 

clareza e riqueza de informação
48

. 

 Instituído pela lei 125/97 em diploma aprovado por unanimidade na Assembleia 

da República, nasce finalmente o Museu do Douro, desde há muito tempo desejado para 

a Região Demarcada do Douro (RDD)
49

.  

 

 

Objetivos de um museu para o território
50

 

 

 Este organismo foi criado como um museu de território, polivalente e 

polinuclear, com o objetivo de reunir, conservar, investigar e divulgar o património 

museológico e documental disperso pela região, e é apontado como um instrumento 

para o desenvolvimento sociocultural do Douro.  

 Nessa linha de “museologia de território”, o museu do Douro assume-se como 

processo cuja progressão deverá envolver a colaboração ativa com as instituições locais 

e regionais. Nesse sentido, decorre o apoio à criação de núcleos temáticos com vista à 

instituição da Rede de Museus do Douro, numa parceria que pretende  ligar à sede do 

Museu do Douro diversas estruturas com tutelas diferenciadas, de forma a associar 

sinergias num projeto cultural comum, potenciando o entendimento e a valorização da 

riqueza cultural da região.  

  Natália Fauvrelle, no seu texto Museu do Douro: um museu para um território, 

refere a apresentação do Museu do Douro como ponto de partida para uma reflexão 

sobre um projeto museológico idealizado para um território e a sua efetiva 

operacionalidade num contexto económico difícil.  

 Nessa reflexão, coloca a questão da operacionalidade da estrutura museológica 

no seio de uma população envelhecida, cada vez mais escassa e onde os investimentos 

têm outras prioridades, tendo em conta a resposta ao desafio de alargar o conceito de 

museu a um território de grande relevância histórica e patrimonial, mas ainda pouco 

sensibilizado para as questões culturais e educacionais. 

                                                           
48

 FAUVRELLE, Natália - Museu do Douro: um museu para um território. Caminha: 2010 (texto 

gentilmente facultado pela autora) 
49

 Guia de Museus do Douro. Museu do Douro, Peso da Régua 2009. pág.10 
50

 Consultar http://www.museudodouro.pt/pagina,2,2.aspx (informação sobre os objetivos do museu)  

http://www.museudodouro.pt/pagina,2,2.aspx
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  Entre as diversas questões associadas à vida do Museu que a Lei determina, dois 

dos pressupostos enunciados condicionam e definem a natureza deste projeto e a sua 

execução. Por um lado, é estabelecido um modelo museológico de âmbito regional, com 

sede em Peso da Régua e uma estrutura polinucleada distribuída pelos vinte e um 

concelhos da Região Demarcada do Douro (RDD) – definição próxima do conceito de 

museu de território –, ficando a tutela a cargo da região administrativa resultante do 

processo de regionalização do país. Por outro, é fixado o âmbito temático do Museu, 

que abarca a RDD em toda a sua diversidade cultural e natural. É importante considerar 

a amplitude desta temática, que condiciona fortemente a missão do Museu tendo em 

conta quer a dimensão territorial, quer a dimensão histórica desta Região. Trata-se da 

primeira região vitícola demarcada e regulamentada do mundo, que atualmente tem uma 

extensão de aproximadamente 250.000 ha distribuídos ao longo do vale do Douro, entre 

Barqueiros (Mesão Frio) e Barca de Alva (Figueira de Castelo Rodrigo). 

 

 

Estrutura  

 

 De acordo com o definido pela Lei de criação, a sede do Museu ficou na cidade 

de Peso da Régua, devendo depois a sua ação estender-se a todo o território de forma 

polinucleada. Esta estrutura articulada no espaço foi igualmente implementada na sede, 

onde os espaços funcionais se distribuem por três edifícios, de acordo com a proposta 

quer da Comissão Instaladora, quer do relatório final da Estrutura de Missão. 

  A sede do Museu ocupa dois edifícios na Régua, com o objetivo de enfatizar 

estruturas arquitetónicas relevantes no urbanismo e na história da cidade. A exposição 

permanente “Memória da Terra do Vinho” ocupa um antigo armazém de vinho, datado 

dos inícios do século XVIII, onde se apresentam os principais aspetos associados à 

construção do território do vinho, dando continuidade à exposição programática e 

assumindo-se como um espaço de representação da RDD e da cultura da vinha e do 

vinho, elemento essencial da sua identidade. Ao mesmo tempo, pretende ser um ponto 

de partida para a descoberta e interpretação não só da Região, mas também da sua 

cultura e da sua memória. 

 O conceito museológico proposto para este projeto afasta-se da ideia tradicional 

de museu centrada num edifício, nas suas coleções e num público-alvo. Partilhando as 

ideias da Nova Museologia, procura antes instalar-se no seu espaço de ação,  inserindo 
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no seu âmbito de estudo e investigação não só as coleções que estão à sua guarda mas 

todo o património material e imaterial regional passível de ser protegido. Acima de tudo, 

este modelo propõe que o museu dialogue com as comunidades de que faz parte, numa 

lógica de inclusão e partilha. Deste modo, o maior desafio é dar um museu ao território, 

sendo desejável que contribua para o desenvolvimento do mesmo e das suas 

comunidades. 

 

 

Estratégia 

 

 A territorialidade desta instituição, numa interpretação literal da Lei, levaria a 

que se criassem e implantassem vinte núcleos além da sede, um por cada concelho, 

solução que naturalmente implica problemas significativos de sustentabilidade futura a 

nível económico; o crescimento excessivo dos núcleos pode levar ao colapso da 

estrutura, obrigando a uma reestruturação que se aproxima muito do modelo tradicional 

de museu. 

 Até ao momento, o Museu tem atuado de três modos distintos que lhe permitem 

estar presente no território, ainda que se reconheça que há ainda um longo caminho a 

percorrer para cumprir este objetivo, criando uma relação de troca recíproca com as 

comunidades que o Museu serve e estuda. 

 A abordagem mais simples e tradicional passa pelas ações de investigação ativa 

no terreno, pela ação do serviço educativo e pela itinerância de exposições e de outros 

eventos. A ação no terreno tem-se centrado no estudo do património, sobretudo com a 

realização de inventários de património material e imaterial, público e privado, 

acompanhada pela recolha de peças para a coleção do Museu e para as exposições 

temporárias. Esta recolha pressupõe igualmente uma análise cuidada das peças e do 

saber-fazer a elas associado, procurando-se deste modo preservar também a memória 

dos objetos e de quem os utilizou. 

 O Serviço Educativo
51

 desenvolve o seu programa abrangendo sempre toda a 

comunidade de crianças, adolescentes e jovens da Região nas suas atividades “de 

educação, de conhecimento e de entretenimento” que envolvem várias vertentes de ação, 
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 Consultar http://www.museudodouro.pt/pagina,2,4.aspx (informações sobre o Serviço Educativo) 

http://www.museudodouro.pt/pagina,2,4.aspx
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nomeadamente os projetos plurianuais e anuais com escolas, as oficinas sazonais, as 

rogas, os percursos pedestres e as visitas guiadas às exposições do programa do Museu. 

 O Museu tem também tentado manter uma abertura da sua programação ao 

território através de uma descentralização com a itinerância de exposições, em particular 

as de temática duriense, e a realização de conferências, apresentação de livros e outras 

atividades culturais, contando com o apoio dos municípios que, deste modo, 

diversificam a sua oferta cultural. No caso das exposições itinerantes, o Museu além de 

se responsabilizar pela montagem, dá igualmente formação aos técnicos locais de 

maneira a que estes possam fazer as visitas guiadas autonomamente, mediando a 

comunicação com os vários tipos de público.  

 

 

Núcleos
52

  

  

 A par desta abordagem decorrente da programação anual, o Museu optou 

igualmente por apoiar a criação de núcleos museológicos em diferentes concelhos da 

RDD, explorando vários temas fortes da Região como o pão e vinho de Favaios, o 

sumagre ou a amêndoa, promovendo os produtos regionais e o saber fazer a eles 

associado como marcas de identidade, através a realização de workshops e ateliers. 

 O papel do Museu nestes projetos tem sido de apoio aos executivos camarários 

no delineamento do programa museológico, onde se incluem a preparação da exposição 

permanente, dos documentos normativos, a seleção e recolha de objetos para a criação 

da coleção e seu inventário, as intervenções de conservação preventiva e o planeamento 

de ações de acompanhamento educativo. 

 A direção de cada núcleo fica a cargo da própria autarquia, responsável por criar 

um programa adequado não só à temática do núcleo como às dinâmicas do próprio 

concelho. O objetivo é envolver as comunidades, procurando que estas participem com 

os seus objetos e as suas memórias na valorização do património regional. Se esta 

articulação com a comunidade e a programação é um ponto forte e um propósito 

fundamental do projeto, constitui também uma fraqueza dado que a sua execução 
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 Consultar http://www.museudodouro.pt/pagina,7,7.aspx (informação sobre a rede de museus) 
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depende, em muito, do quadro humano existente em cada município. Aqui reside uma 

das fragilidades da política de criação de núcleos, particularmente porque se trata de 

uma região com fracos recursos humanos especializados. O Museu pode cooperar ao 

nível técnico, mas a desproporção do quadro de pessoal relativamente à região que serve 

exige sempre a manutenção de técnicos locais que assegurem a gestão diária do projeto. 

 Segundo Natália Fauvrelle, é fundamental que haja uma equipa com forte 

capacidade de liderança no local; de outra forma, corre-se o risco de que estes espaços 

museológicos se transformem em estruturas cristalizadas nas suas exposições 

permanentes, ou em meros repositórios de peças, onde a investigação e a dinâmica 

comunitária do projeto ficam comprometidos. 

 Por outro lado, a disponibilidade económica para a cultura está dependente em 

grande parte dos programas de apoio, não havendo um verdadeiro plano de 

sustentabilidade que garanta a manutenção das estruturas a criar. Prioritariamente, as 

verbas disponíveis serão aplicadas em outras áreas carecidas ou em organismos já 

existentes. Questiona-se assim a viabilidade deste tipo de estrutura polinuclear, facto 

que se agrava numa região em progressivo envelhecimento e despovoamento. Para que 

haja ligação à comunidade é preciso que ela lá esteja, que haja massa crítica que 

impulsione as atividades e o desenvolvimento do projeto. 

 Criar uma rede de museus afigura-se uma solução alternativa de implantar o 

polinuclear, impulsionando as estruturas que já existem. Esta proposta, apresentada 

publicamente, em 2007, no I Encontro de Museus do Douro10, inclui a formação de 

uma estrutura articulada que cria condições de suporte entre as diferentes estruturas 

culturais a operar no Douro, sejam elas museus, núcleos museológicos ou quintas com 

coleções visitáveis, em cujas vitrinas se exibem testemunhos do património local, de 

tutela nacional, municipal ou privada, tendo como ponto unificador a vocação para a 

conservação de testemunhos relevantes para o conhecimento da RDD com valor 

histórico, etnológico, científico, cultural, artístico, paisagístico, natural, etc. 

 A ideia era associar a atuação de cada membro de modo a rentabilizar o mais 

possível os recursos existentes, numa plataforma horizontal de cooperação, em que cada 

membro contribui de acordo com a sua disponibilidade. Seria possível criar uma relação 

de partilha e troca entre as instituições, permitindo beneficiar as estruturas mais frágeis, 

criando progressivamente uma imagem cultural da região, não se pretendendo com isto 

uniformizar as instituições. Pelo contrário, pretende  manter-se a diversidade e a riqueza 
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de experiências museológicas, respeitando a individualidade de cada instituição e 

promovendo a qualificação do tecido museológico regional. Deste modo, é mais fácil 

rentabilizar os recursos humanos e financeiros, de forma mais eficaz e sustentável.   

 Através das ideias que apresenta, Natália Fauvrelle confere consistência à 

importância da participação da população na dinamização do património. 

 “Tornar o território museu é talvez a forma mais presencial e mais 

atuante de concretizar o conceito de museu do território. Deste modo as 

comunidades são chamada as acompanhar o projeto, através da identificação 

dos recursos a musealizar, da garantia de manutenção da sinalização colocada, 

enfim, do apoio que devem prestar aos visitantes que atravessam a região. Ao 

mesmo tempo, será da sua responsabilidade a criação de projetos, em parceria 

ou autonomamente, que envolvam a realização de eventos, a manutenção, venda 

e promoção dos produtos da terra, a conservação/preservação do património 

material e imaterial, entre outros, numa lógica de verdadeiro desenvolvimento 

comunitário”
53

. 

 

 

Constrangimentos da ação do Museu 

 Este organismo, criado para o território e para preservar tradições e saberes da 

região, cruza-se com alguns entraves que dificultam a sua ação, interferindo na 

conquista dos objetivos. 

 Com efeito, as dificuldades económicas, a população envelhecida que predomina 

na região e a falta de autoestima da mesma fazem com que o trabalho operado no 

território demore anos a conhecer resultados. 

 Exemplo disso é a pouca adesão do público às diversas atividades de promoção 

de identidade, relativamente ao rio Douro ou à vitivinicultura. Saturados com esta 

insistência, a sua participação torna-se pouco relevante e, consequentemente, o êxito 

destas atividades fica comprometido.  

 Outro dos exemplos é o da situação em que os cidadãos são solicitados a 

associar-se às exposições, mediante o empréstimo/cedência de peças suas. A recusa é a 

resposta mais frequente, justificada pelo embaraço que sentem neste meio, que 

consideram elitista. 

 Por estas e outras razões, é necessária uma maior proximidade aos cidadãos, 

para detetar a forma mais eficaz de atuar. Para isso seria essencial a maior colaboração 
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com a Associação dos Amigos do Museu que, a nosso ver, poderia ser mais 

desenvolvida e explorada, à semelhança daquilo que acontece com o caso de Penafiel. 

Sabemos da existência através do site oficial, no entanto pouco ou nada mais 

encontrámos a respeito do tema na bibliografia, documentos de divulgação, ou mesmo 

durante as conversas informais com a Doutora Natália Fauvrelle ou o Arquiteto 

Fernando Seara. 

 Relativamente ao papel do site na divulgação da instituição, gostaríamos de 

referir que, na nossa opinião, o design poderia ser repensado e renovado, para obter uma 

imagem mais apelativa. No entanto, saliente-se a informação que esse disponibiliza, 

nomeadamente no separador do Serviço Educativo: estão disponíveis, em PDF, os 

planos de atividades, projetos realizados e a informação sobre atividades do serviço 

educativo.  

 O museu também dispõe de página oficial na rede social do Facebook, o que 

abona a favor da sua divulgação. 
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    Capítulo 2. Teoria e conceitos do património 
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2.1. Património 

 

  Sendo o património o tema central deste pequeno ensaio, decidimos prosseguir 

através da apresentação de alguns conceitos e definições, considerando que a exposição 

teórica e conceptual permite reforçar o trabalho de reflexão face às práticas patrimoniais. 

 Para além disso, debruçarmo-nos sobre estas definições origina uma outra 

reflexão,  ligada à forma como são formados e empregues os referidos conceitos mais 

associados ao tema, tais como “identidade”, “autenticidade” ou “memória”, por 

exemplo.  

 Indispensáveis para conhecer e perceber a temática, a verdade é que alguns 

conceitos são muitas vezes utilizados sem haver o cuidado de explicitar o seu 

significado – e, em particular no campo do património, é fundamental que haja esse 

esclarecimento, caso contrário dificilmente consegue entender-se o material teórico – 

para além de haver também a necessidade de criar definições que correspondam a outras 

tantas divisões/organizações em categorias e afins, com o objetivo de esquematizar 

conteúdos e facilitar o estudo/investigação, mas que na maior parte das vezes acabam 

por dificultar tarefas e criar interpretações confusas e erradas. 

 

 “na linguagem dos responsáveis pela salvaguarda do património 

e daqueles que intervêm em seu nome ou a seu propósito, a sua 

caracterização e os seus alcances continuam indefinidos, muito 

ambíguos e pouco esclarecidos”
54

. 

  

 “a terminologia da política cultural tem flutuado, acaso 

excessivamente, por cima de uma rede teórica cujas malhas se mostram 

abertas demais e à deriva de empréstimos ocasionais obtidos junto a 

diferentes disciplinas, como sociologia, economia, história, psicologia, 

antropologia”
55

.  

 

  

 As áreas do património e das políticas culturais apresentam lacunas 

significativas no que diz respeito a trabalhos de investigação e reflexão que permitam 

reunir material teórico/crítico sólido para o fundamento da sua teoria; não raras vezes, 

atrevemo-nos a afirmar que a criação e o emprego de conceitos e definições são atos 
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realizados com pouca clareza, parecendo mesmo que a introdução de muitas das novas 

terminologias é feita na tentativa de superar os vazios da teorização que já referimos. 

 Passaremos a apresentar algumas definições que selecionámos durante a 

consulta bibliográfica e que consideramos ser, de entre tudo o que analisámos, as mais 

pertinentes para o nosso trabalho de reflexão. 

  

 

Conceito de património 

 

 Respeitando a clássica metodologia de abordagem desta temática, começamos 

por introduzir a definição de património, pelo que apresentamos um conjunto de 

definições de alguns autores; seguidamente, far-se-á um breve apanhado diacrónico dos 

conceitos de património.  

 

 “Todos sabemos que a palavra tem raiz latina (pater) e designa algo mais ou 

menos valioso que se herda/lega, se compra/aliena”
56

. 

 

 “Património: 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”
57

. 

  

 “Património é tudo o que tem qualidade para a vida cultural e 

física do homem e tem notório significado na existência e na afirmação 

das diferentes comunidades, desde a vicinal e a paroquial, à concelhia, à 

regional, até à nacional e internacional. É neste duplo aspeto, isto é, o 

de património como valor de identidade e de memória de uma 

comunidade e, sobretudo, o de Património como qualidade de vida que 

ele será cada vez mais falado e se lhe dará, futuramente, uma muito 

maior importância e atenção”
58

. 

 Carlos Alberto Ferreira de Almeida
59

 abre caminho a uma ideia que vemos hoje 

concretizar-se mais nitidamente. Teremos oportunidade de assistir à sua materialização 
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nos exemplos apresentados no segundo capítulo: a ideia de património como qualidade 

de vida. 

 [O património]“tem tendência para se generalizar à realidade 

toda (do inerte ao vivo, do passado ao presente, do material ao 

imaterial). É um contraponto à incerteza de futuro, mas um contraponto 

não tranquilizador. É uma manobra de diversão, uma compensação para 

a uniformidade e funcionalismo das sociedades industriais. É um mal 

menor. É a parte desactivada das coisas vivas – produções, instituições 

e língua – que passa a ser alvo de uma referência valorizante. O 

património tem por vocação homogeneizar (enquadrar os elementos 

mais heterogéneos num todo homogéneo, arquivístico – conservatório). 

A sua única eficácia é acumular-se indefinidamente”
60

. 

 

 Vítor Oliveira Jorge
61

 propõe uma conceção que se afasta daquelas 

habitualmente apresentadas. Num tom algo desconcertante, alerta para a situação real da 

utilização do património como “bote de salvação” de um mundo padronizado, no meio 

do qual se torna necessário evocar identidades e reavivar a memória coletiva. 

 No caso de Portugal, o Estado define o património cultural, no enquadramento 

legal de 2001
62

, como conceito dinâmico, englobando a materialidade e os seus 

contextos, no sentido de preservar e transmitir a herança cultural de geração em geração; 

tal definição propõe que tudo ou quase tudo seja passível de ser classificado
63

. 

 O denominador comum dos vários conceitos do património consiste na ideia de 

que este é algo que nos foi legado, e que por isso deve ser preservado como testemunho 

da identidade e da memória. Os objetos do património têm variadas origens, que são 

cada vez mais amplas; nos nossos dias, tudo é passível de ser considerado património. 
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O conceito ao longo da história 

  

 A partir dos texto de Adília Alarcão e Carlos Alberto Ferreira de Almeida
64

, foi 

possível elaborar uma pequena síntese que permite enquadrar os conceitos de 

património ao longo do tempo. 

 Desde a Antiguidade até quase aos nossos dias, património indicava um 

conjunto de bens materiais, pertença de uma personalidade jurídica, pessoa, casa ou 

instituição, e era imbuído de uma grande carga jurídica e institucional, situação que se 

mantém até hoje.  

 Contudo, o sentido de património, tal como que hoje o entendemos, surge 

durante a da Revolução Francesa, altura em que o iconoclasmo revolucionário, as 

pilhagens e as destruições dos bens da Igreja e da Monarquia levaram a que alguns 

responsáveis políticos começassem a referir-se, metaforicamente, ao “património 

artístico e monumental da nação” que era necessário salvaguardar procurando, 

simultaneamente, sensibilizar as instituições e a população para que o respeitassem.  

 O século XIX é marcado, inicialmente, por uma exaltação dos monumentos 

históricos e, um pouco mais tarde, pela definição dos monumentos nacionais. Em 

meados do século a Europa celebrou o passado numa dimensão que até então nunca 

acontecera e o conceito de património cultural, tal como hoje o conhecemos, tem aí a 

sua origem. As profundas alterações políticas, científicas, tecnológicas e sociais 

verificadas no continente europeu criaram o clima adequado à exaltação das virtudes do 

campo, da agricultura, da fé medieval e dos cânones antigos da beleza. Os valores do 

patriotismo expressam-se na literatura, na música, na pintura; os monumentos 

arquitetónicos, as ruínas, a tradição oral, o costume, o foclore tornam-se símbolos por 

excelência do passado mitificado. 

 Valoriza-se tudo o que está ligado à terra, exalta-se tudo o que é primitivo e 

autêntico; a pátina que cobre os monumentos e as estátuas, a ruína, todas as marcas do 

tempo em qualquer objeto são apreciadas como prova de autenticidade, 

valor/propriedade que muita discussão (e poucas conclusões) levanta nos nossos dias. 
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John Ruskin, por exemplo, defendia que as grandes criações da humanidade têm um 

tempo de vida e nada devemos fazer para lhe garantir “a aridez da imortalidade”. 

  Em 1903, quando Riegl escreve o seu opúsculo, acentua-se a tendência para a 

patrimonialização dos mais singulares testemunhos monumentais, artísticos e culturais 

das nações se acentua; é nesta altura que o interesse pelo passado gera uma nova 

consciência patrimonial, que visa a conservação dos bens culturais e a sua salvaguarda. 

 Para salvaguardar, é fundamental que haja conhecimento prévio do objeto; assim, 

surgem as grandes categorias patrimoniais, que por sua vez se subdividem, originando 

diversas áreas de investigação e intervenção, segundo Adília Alarcão
65

. As principais, a 

saber:  

 

- património cultural material: património móvel - todos os objetos originais que 

constituam testemunho de uma atividade humana particular (por exemplo, artística, 

artesanal, científica, agrícola); património imóvel - património construído e parte das 

obras que estão nele integradas, nomeadamente esculturas, trabalhos de talha e pinturas 

(murais e retabulares). 

- património cultural imaterial: lendas, cantares, usos e costumes, música popular, 

língua, tradição oral, etc. 

  

 Preservar, restaurar, recuperar, reabilitar os bens patrimoniais são ações que 

conduzem ao aparecimento de novos campos de saber especializado, a nível teórico e 

prático. 

 Ao longo do séc. XX a consciência patrimonialista multiplica-se a um ritmo 

considerável, abrangendo cada vez mais formas de património, tornando-se também 

transversal a toda a sociedade. Para a difusão desta consciência contribuiu muito o 

acontecimento da  II Guerra Mundial, responsável pela devastação massiva em muitas 

das principais cidades europeias; em consequência dessas destruições, para além do 

“Património nacional”, começa a falar-se em “Património europeu” e depois, por acção 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

(Conferência de Nairobi, de 1976), em “Património mundial” e em “Património natural 

e cultural”. 
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 É em 1946 que é criada a UNESCO, seguida da articulação de outros sub-

organismos internacionais especializados, como o International Council of Museum 

(ICOM) e o International Council of Monuments and Sites (ICOMOS); estes 

organismos permitiram a produção de suporte teórico, o debate, o incentivo da 

exigência profissional, o estabelecimento de regras de intervenção em todas as áreas 

patrimoniais, e o impulso de formação das associações de defesa do património, bem 

como o desenvolvimento da investigação. 

 Em suma, superou-se o conceito de património como objeto, tesouro histórico e 

estético, para ingressar numa conceção mais ampla que inclui o contexto físico, social e 

cultural e o reconhecimento do valor de uso do património, como referente de 

compreensão do sentido de pertença e de identidade de uma comunidade. 

 Tal como o legado cultural, que resulta da atividade humana, também a natureza 

é considerada um património que pode ser preservado e explorado para o bem comum, 

sob pena de tornar-se irreversivelmente perdido. Assim se define também o património 

natural, que compreende diversas categorias, objeto de legislação específica para a sua 

defesa e salvaguarda. 

 Englobando bens que podem e devem ser defendidos, usufruídos, a explorar de 

variadas maneiras, o património cultural e natural começa a entrar na Escola, como 

objeto de estudo para os mais velhos e objeto de sensibilização para os mais novos;  

invade, cada vez mais, as esferas da governação local e central, para garantir a sua 

preservação, para atrair turismo e financiamento e, finalmente, prestígio e poder. 

 Vejamos ainda as situações apontadas pelos autores. 

 Convergindo, no essencial, com a opinião de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, 

Adília Alarcão afirma que a temática que envolve o património e tudo o que sobre ela se 

produziu não terá sido, até agora, devidamente “consciencializado, discutido e assumido, 

seja ao nível individual ou coletivo”
66

.  

 “O tema e a problemática do «Património» estão, muito 

justamente, na moda. Eles interessam cada vez mais aos profissionais e 

aos aficionados da cultura, a empresários que o procuram rentabilizar, 

aos técnicos de Planeamento que o não podem ignorar e o devem 

colocar no centro da animação das regiões e até aos políticos”
67

. 
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 No seu texto, Adília Alarcão acusa a “explosão de iniciativas propatrimoniais, 

muitas vezes incompetentes e orientadas por interesses egoístas”
68

 e afirma: “O título 

desta palestra [“Sobre património ainda não foi tudo dito?”] coloca uma pergunta à qual 

eu responderia: penso que sim”
69

. 

 “Uma nova forma de paixão pelo passado parece atingir as 

sociedades industriais do Ocidente. Tudo é património: a arquitectura, 

as cidades, a paisagem, os edifícios industriais, os equilíbrios ecológicos, 

o código genético. O tema suscita um consenso, superficial mas 

bastante alargado, já que satisfaz sem grandes custos diversas atitudes 

nacionalistas ou regionalistas. Jogando com uma certa sensibilidade 

ecológica, ele surge em todo o caso como um contraponto razoável às 

ameaças e incertezas do futuro”
70

.  

 Marc Guillaume também denuncia a situação atual de tudo ser considerado 

como património, tendência através da qual procura atenuar-se urgentemente as 

consequências da globalização e das alterações frenéticas de um mundo onde as 

mudanças se sucedem a um ritmo incontrolável. Acusa-se, nesta definição, uma 

necessidade voraz de salvar todos os objetos que, de alguma forma, possam revestir-se 

como testemunho singular e diferenciador de cada povo. 

 Aquilo que foi escrito pelos autores acima referidos fundamenta as apreciações 

que equacionámos ao longo da nossa investigação; há muito trabalho a ser melhorado e 

mesmo a ser feito de raiz no campo patrimonial e cultural. Pouco se promove a reflexão 

sobre o tema e a interação entre várias áreas disciplinares que deveriam intervir 

conjuntamente; teima-se em preservar e conservar, muitas vezes sem saber-se 

concretamente a razão de fazê-lo, muito menos como fazê-lo. Estará a população 

envolvida em todos estes processos? São, enfim, muitas as interrogações que esta 

temática nos coloca. 

 

“Todos sentimos dúvidas e contradições relativamente ao património
71

”. 
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2.1.1.  Conceitos 

 Para completar a análise do património e os seus pontos de reflexão, 

apresentamos alguns conceitos, aqueles que mais se repetem nas abordagens deste 

ensaio, transcritos da documentação consultada, e sobre os quais nos propomos tecer 

algumas considerações. É o facto de nos possibilitarem a oportunidade de comentá-los 

que fez com que optássemos por integrá-los no corpo do trabalho, em detrimento de 

construir um glossário.  

 A maioria dos significados dos termos foi retirada do Dicionário Crítico de 

Política Cultural
72

, essencialmente pela atenção que nos despertou a forma como o seu 

conteúdo é organizado: as definições são apresentadas num texto que as contextualiza, 

de forma crítica, no âmbito do tema. 

 Analisemos as definições: 

  

Autenticidade  

 “somatório das características substanciais, historicamente 

provadas, desde o estado original até à situação actual, como resultado 

das várias transformações que ocorreram no tempo”
73

. 

 

 Este conceito está carregado de ambiguidades; é obrigatoriamente referido 

quando se fala em património, sendo para este um termo hipervalorizado. A apropriação 

do património e a sensibilização para a questão da autenticidade nas comunidades são 

temas demasiado complexos que não se regulam por regras
74

 ou mediante simples 

definições. 

 Vejamos o conteúdo que o documento de Nara estabelece para esta questão: 

 O documento de Nara define que o conceito de autenticidade “representa o fator 

qualitativo essencial relativamente à credibilidade das fontes de informação 
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históricas”
75

, destacando o seu relevante papel nos estudos científicos sobre o 

património cultural, nas intervenções de conservação e restauro, e nos procedimentos de 

inscrição de bens culturais na Lista do Património Mundial ou em quaisquer outros 

inventários de património cultural
76

.  

 

 “ Quer a perceção sobre os valores a atribuir ao património, 

como os factores de credibilidade das fontes de informação podem 

variar de uma cultura para outra e até mesmo dentro da mesma cultura. 

Neste sentido, não é possível restringir a avaliação da autenticidade a 

critérios imutáveis
77

. Pelo contrário, o respeito devido a cada cultura 

exige que os bens culturais sejam analisados e avaliados segundo 

critérios adaptados aos seus contextos culturais”
78

.  

 

 “É, portanto, da maior importância e urgência que, no seio de 

cada cultura, sejam reconhecidas as características específicas dos seus 

valores culturais e a credibilidade e fiabilidade das respetivas fontes de 

informação”
79

. 

  “Dependendo da natureza do monumento ou do sítio, do seu 

contexto cultural e da sua evolução no tempo, a avaliação sobre a 

autenticidade pode estar ligada a uma grande variedade de fontes de 

informação
80

. Estas compreendem a forma e a concepção, os materiais e 

a substância, o uso e a função, as tradições e as técnicas, a localização e 

o seu enquadramento, o espírito e a expressão, o estado original e a 

evolução histórica. Estas fontes podem ser internas ou externas à obra, e 

permitem a descrição do património cultural nas suas dimensões 

artística, histórica, social e científica”
81

. 

 Tal como comprovado através dos pontos do documento de Nara transcritos, a 

autenticidade é um conceito ambíguo e de grande complexidade. Os seus critérios de 

avaliação são diversos e subjetivos, pelo que se torna difícil identificar esta propriedade 

num bem patrimonial. Note-se que podemos falar, dentro da temática do património e 

das práticas associadas à sua gestão, da existência de uma realidade mutante, que 

condiciona as o tipo de intervenção aplicada nos objetos, sendo que, em determinado 

momento, por vários interesses da época, haverá características cuja preservação é 

prioritária. Num momento posterior, com a alteração de interesses, a prioridade poderá 

incidir num outro conjunto de características desse mesmo objeto. 
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 Para além disso, é essencial haver uma esquipa multidisciplinar para avaliar a 

propriedade de autenticidade, para que possam convergir olhares diferentes sobre um 

mesmo objeto, correndo menos o risco de cair em avaliações e intervenções 

tendenciosas. 

 

 

Democratização cultural 

 Embora esta seja uma expressão cujo conteúdo, no seu uso vulgar, varie 

acentuadamente, no seu sentido mais recorrente designa um processo de popularização 

das artes designadas por eruditas (artes plásticas, ópera, música erudita, etc.).  

 Na base desses programas, reside a ideia de que diferentes segmentos de uma 

população gostariam de ter acesso a esses modos culturais (ou poderiam ser persuadidos 

a expor-se a eles), no caso de recorrer aos instrumentos adequados de educação, 

sensibilização e facilitação dessas práticas; programas deste tipo podem ser movidos por 

interesses económicos, pela necessidade que o mercado tem de ampliar o leque de 

consumidores de bens culturais, ou por propósitos baseados na ideia de que todos 

lucram, face à absorção dos valores culturais transmitidos nesses programas. Num caso 

como no outro, prevalece o objetivo de alargar o campo dos recetores de cultura
82

.  

  

 

Identidade 

 

 “entende-se como a referência coletiva englobando, quer os valores atuais que 

emanam de uma comunidade, quer os valores autênticos do passado”
83

. 

 Esta definição, apresentada na Carta de Cracóvia, traz consigo alguma 

indefinição. O que define/avalia a autenticidade dos valores do passado? Para além 

disso, revela-se demasiado vaga. 

 No Dicionário Crítico de Política Cultural
84

 encontrámos, na entrada “Identidade 

Cultural”, a sua definição como um sistema de representação das relações entre os 
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indivíduos e os grupos e entre estes e o seu território de reprodução e produção, o seu 

meio, o seu espaço e o seu tempo. É definida a existência de um chamado “núcleo duro 

da identidade cultural” (aquele que sofre menos desgaste através do tempo, mesmo nas 

situações de distanciamento do território original), onde aparecem a tradição oral 

(língua, língua sagrada, língua sagrada secreta, narrativas, canções), a religião (mitos e 

ritos coletivos, de que são exemplos as peregrinações ou a absorção de drogas sagradas) 

e os comportamentos coletivos formalizados. Seguidamente, são definidas extensões 

desse núcleo, mais concretamente os ritos profanos (Carnaval, manifestações folclóricas 

diversas), comportamentos informalmente ritualizados (ir à praia, frequentar espetáculos 

desportivos) e as diversas manifestações artísticas. Por fim, aponta-se o facto de que a 

identidade cultural pode também ser encarada como um conceito fechado, imutável ao 

longo do tempo, servindo como medida para comparar e ajustar os diversos fenómenos 

culturais, tendo no sentido de nacionalidade um pilar fundamental.  

 Parece-nos ser esta última conceção a que predomina na generalidade das 

políticas culturais; mais uma vez, não logramos encontrar uma definição clara deste 

conceito, tão aplicado na linguagem cultural e patrimonial. 

 Pretendemos questionar a ideia de que património é sinónimo e fautor de 

identidade. Esta noção, exposta quando se trata do património – no vocabulário das 

instituições, de agentes públicos e privados, de políticos e da comunicação social – 

tornou-se vazia, dada a sua constante repetição. De que falamos, afinal, quando falamos 

de identidade? 

   

 

Memória 

 

 Este é outro dos conceitos cuja definição costuma ser pouco explícita, 

normalmente através da descrição de memória como um repositório de vários tipos de 

aquisições de uma comunidade que perduram no tempo e transmitidas ao longo de 

gerações.  

 No Dicionário Crítico de Política Cultural, encontramos a seguinte definição: 

 “Este conceito, um dos instrumento privilegiados das políticas 

patrimonialistas, confere uma versão fabulosa de um passado, 

construído segundo os interesses e necessidades do grupo e da cultura 

dominante e muitas vezes oblitera, por regressão e recalque, a 

atualidade viva.  
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 Como máquina de arranjos estéticos, a memória é elemento de 

elaboração de grandes discursos justificadores que se armam e 

desarmam ao sabor das noções prevalentes no momento”
85

.  

 

  

 Esta descrição coincide com a nossa visão daquilo que é a utilização de 

conceitos ligados ao património na realidade atual: a maior parte das vezes, em vagos 

discursos que proclamam a tradição e a genuinidade de um povo, servem para defender 

interesses de caráter económico especulativo, ou são utilizados como instrumentos de 

estratégias políticas. 

 

 

 

  

 

 Tal como simbolicamente representado através do esquema (fig.5), os conceitos 

ligados ao património estão intimamente ligados entre si. Não é fácil explicar questões 

de autenticidade sem se falar de identidade, tal como se torna difícil definir memória e 

contornar questões de identidade, por exemplo. 
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 Pretendemos, acima de tudo, apontar a nossa crítica à forma como se definem os 

principais conceitos, carregados de noções falíveis e romanceadas, sem haver uma 

preocupação de interliga-los e de procurar defini-los criticamente, fomentando a 

reflexão de um assunto tão complexo. 

 

 

2.2. Que caminhos? 

 

 Como já temos vindo  a constatar, nas últimas décadas multiplicaram-se, um 

pouco por todo o mundo, várias iniciativas propatrimoniais; associadas ao 

desenvolvimento e difusão das novas tecnologias da comunicação, ao aumento da 

esperança média vida e ao culto do tempo de lazer e do ócio, e consequente necessidade 

de ocupá-lo, conduziram à criação das novas indústrias do turismo de lazer e do turismo 

cultural. 

 Em ambos os casos é o património histórico, principalmente o património 

construído, que se  destaca, centrando-se nele as atenções das entidades patrimoniais e 

turísticas, de privados especializados nesses sectores, de políticos e governantes. Como 

afirma Marc Guillaume, “os governos dos países ocidentais enriqueceram o seu arsenal 

de propaganda com um novo artifício: a política do património”
86

. 

  O património, entendido como recurso económico, tornou-se rapidamente numa 

panaceia do mundo ocidental. No entanto, este imenso valor potencial do património 

não se reflete ainda numa boa gestão dos bens. 

 O quadro de gestão patrimonial em Portugal apresenta situações que merecem 

cuidado, algumas apresentadas por Vítor Serrão: degradação de imóveis; extorsão  

descontrolada de bens móveis por falta de inventário e de medidas protetivas; paralisia e 

esvaziamento de poderes e responsabilidades dos serviços; alienação de edifícios 

históricos por parte dos organismos do estado; arrasamento de conjuntos arquitetónicos 

sacrificados à cobiça especulativa
87

. Com este panorama, corre-se o risco de perder 

irreversivelmente a nossa memória patrimonial coletiva
88

. 

 Deve salientar-se a necessidade de haver bases concetuais e teóricas sólidas que 

permitam alicerçar os projetos de gestão e de mediação patrimonial (proteger, restaurar, 
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reabilitar e rendibilizar), garantindo a sua eficácia; caso contrário, podem ocorrer 

resultados indesejados. 

 “Mesmo quando patrimonialmente acertadas, muitas medidas de salvaguarda 

geram efeitos sociais negativos que, em última análise, se voltam contra o próprio 

objeto de proteção”
89

. Temos o exemplo
90

de vários lugares classificados 

(principalmente em casos de meios rurais e centros históricos), que acabaram por ficar 

artificializados por critérios de intervenção que entendem as normas de reabilitação 

como um exercício mimético das formas de um passado ucrónico. Temos o exemplo de 

intervenções em aglomerados rurais onde, tendencialmente, se aplicam as mesmas 

soluções formais em todo o edificado, procurando respeitar um passado eleito com 

critérios de subjetividade, como se todo o aglomerado tivesse sido construído ao mesmo 

tempo, num mesmo período histórico. 

 Estas intervenções podem conduzir à prática de preços especulativos, 

determinados pelo estatuto social que o bem explorado do «antigo» traz ao edificado 

novo - ou renovado. Ainda como consequência, os habitantes destes lugares podem 

acabar por abandoná-los, pelo facto de se sentirem excessivamente constrangidos com 

as imposições dos programas de reabilitação. Como afirma Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida, "será incoerência mitificarmos ou modelizarmos, demasiadamente, o antigo só 

porque é antigo"
91

. 

 Concluindo esta linha de argumentos, apresenta-se a afirmação de Françoise 

Choay: “ao tornar-se histórica, a cidade perde a sua historicidade”
92

. É realmente 

possível que se verifiquem casos em que as classificações ou outras intervenções 

patrimoniais possam piorar o estado das preexistências. É fundamental conhecer, 

estudar, investigar o objeto de forma a aplicar a solução mais adequada.  

 Nos processos de intervenção em bens patrimoniais deve ser assumida a ideia de 

que não é viável preservar tudo o que é antigo só pelo facto de pertencer ao passado. 

Naquilo que fomos recolhendo nas nossas pesquisas para a elaboração deste trabalho, 

foi frequente encontrar a ideia de que devem preservar-se somente os bens que 

representam qualidade, valor cultural, histórico ou artístico, de maior significado e 
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singularidade. É, de facto, quase imediato, mesmo aos olhos do senso comum, requerer 

as qualidades referidas para justificar a preservação de um bem. No entanto, coloca-se a 

questão: como medir a qualidade e avaliar o significado e a singularidade de um bem, 

de forma objetiva e imediata? Estas são questões profundamente complexas, que 

merecem estudos de reflexão que não podem limitar-se a seguir as normas ditadas pelas 

cartas internacionais do património. Mas, repita-se, nada é tão óbvio e direto, daí que 

gerir o património seja uma tarefa tão complexa.  

 A estes problemas, acresce-se o fenómeno da globalização, que torna tudo 

homogéneo, proporcionando ofertas culturais idênticas em todas as partes do mundo, 

produtos semelhantes, educando a população com os mesmos gostos e provocando as 

mesmas emoções, numa apologia do “pronto a…”, o que por sua vez entedia aqueles 

que habitam os lugares e os que os visitam. 

 Haverá formas de superar esta realidade? De que maneira poderá promover-se 

um funcionamento mais eficaz da gestão do património, políticas patrimoniais e 

culturais? Podemos refletir sobre possíveis soluções que melhorem as intervenções no 

património, promovendo a sua preservação e usufruto. Não esquecendo que, por vezes, 

tais ações poderão mesmo passar por não intervir. 

 Cabe a todos nós zelar pelo património; “temos o dever de conservar para 

transmitir”, como defende Marc Guillaume
93

. Também na Carta de Cracóvia se declara 

que “Cada comunidade, tendo em conta a sua memória coletiva e consciente do seu 

passado, é responsável, quer pela identificação, quer pela gestão do seu património”
94

. 

 Para aqueles que trabalham como profissionais na área, há um conjunto de 

tarefas fundamentais a integrar a gestão do património
95

:  

Investigar: valorizar. O estudo do objeto permite apurar a sua maior ou menor dimensão 

histórica e, consequentemente, o grau de interesse de conservação. 

 Conservar: ação destinada a preservar a memória histórica a partir da intervenção 

adequada no restauro e manutenção de todos os objetos materiais e imateriais do 

património.  
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Divulgar: gestão cultural mediadora entre o património e a sociedade. A sua função 

coincide, em parte, com a da interpretação. 

 Qualquer projeto relacionado com o desenvolvimento através da mediação 

patrimonial deve contemplar estes três pilares fundamentais. 

 Na Carta de Cracóvia salienta-se a ideia traduzida pela expressão vulgar “cada 

caso é um caso”, que julgamos adequar-se mais à realidade; não há soluções definitivas 

e iguais que possam constituir tabelas reguladoras das intervenções no património; é 

essencial estudar cada situação, tendo em conta potenciais riscos. Para além disso, o 

documento alerta para os perigos que suscita uma das áreas  para a qual o património 

tem sido, progressivamente, uma mais-valia: o turismo/turismo cultural. 

  “A gestão das cidades históricas e do património cultural em 

geral, tendo em conta os contínuos processos de mudança, 

transformação e desenvolvimento, consiste na adoção de regulamentos 

apropriados, na tomada de decisões, que implicam necessariamente 

escolhas, e no controlo dos resultados. Um aspeto essencial deste 

processo, é a necessidade de identificar os riscos, de antecipar os 

sistemas de prevenção apropriados e de criar planos de atuação de 

emergência. O turismo cultural, apesar dos seus aspectos positivos para 

a economia local, deve ser considerado como um risco”
96

. 

 

 Primar por uma boa interpretação (considerada por alguns como disciplina
97

) é 

outro componente de extrema importância para fomentar uma boa comunicação entre o 

mediador e o público, facilitando a forma como este último interioriza o objeto, a 

informação e, consequentemente, a promoção da sua valorização. 

 A educação e a formação são fortes apostas que constituem outro dos caminhos 

para uma boa gestão, como escreve Adília Alarcão:  

 

 “Investir mais em conhecimento e educação, em formas 

criativas de comunicação(…). Uma resposta que passa necessariamente 

pela Escola, a todos os níveis. Sobretudo porque dela saem os decisores 

políticos, os técnicos que aconselham, que preparam ou aplicam leis e 

programas, aqueles que concebem os projetos turísticos, os que gerem 

museus, os que exercem a mediação entre o património e os seus 

visitantes”
98

. 
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 A importância da educação e formação é também referida na Carta de Cracóvia:  
 

 “Esta formação [a dos especialistas em conservação] deve 

assegurar uma qualificação adequada, necessária à resolução de 

problemas de investigação, bem como para resolver corretamente as 

intervenções de conservação e restauro de uma forma profissional e 

responsável”
99

.  
 

 De facto, começar por uma educação de qualidade é um ponto de partida 

decisivo, quer pelo desenvolvimento da sensibilização face ao assunto, quer pelas 

competências que promove ao nível do conhecimento da matéria. 

 A todos compete assegurar que o valor do património não se reduza a objetos e 

edifícios enquanto pura materialidade; aos mediadores, em especial, compete ajudar a 

descobrir a sua riqueza e capacidade significante. 

 Num tempo em que tudo se classifica, Carlos Alberto Ferreira de Almeida 

apresenta-nos a questão da necessidade de uma boa classificação como fator de proteção 

do património e uma consequente boa gestão do mesmo. 

 Em primeiro lugar, defende que “É importante classificar"
100

, uma vez que a 

classificação legal é uma das vias mais eficazes para que se construa a 

consciencialização sobre o valor patrimonial de um qualquer imóvel.  

 "Sempre que há uma classificação, mas sobretudo quando ela é 

pedida por associações ou entidades locais ou regionais, passa a existir 

uma espécie de contrato que interliga o imóvel aos diferentes 

intervenientes. O monumento fica, legal e culturalmente, mais ligado à 

sociedade"
101

.  

 

 Assim, o património será aceite e estimado, para que possa também (e não 

apenas) ser protegido.  

 Para além disso, Ferreira de Almeida refere-se à utilidade de haver um quadro 

legal diferente do atual, mais amplo e mais ajustado, de forma a que possa substituir-se 

os atuais, de gestão  rígida e quase da exclusiva alçada do poder central, e que mantêm 

tipos de classificação desajustados e obsoletos, não se adaptando à dinâmica cultural, 

modelos de planeamento e de desenvolvimento («monumento nacional», desde os finais 
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do século XIX, «imóveis de interesse público», desde 1932, e de «valor concelhio», 

desde 1949)
102

. 

O autor propõe uma classificação repartida em quatro níveis: Classificações de 

nível nacional, Património de valor concelhio, Património de valor regional e Imóveis e 

objetos de interesse paroquial. Cada uma destas partes tem as suas especificidades, a sua 

dimensão; esta divisão possibilita uma aproximação entre a comunidade e o património. 

Ferreira de Almeida critica a nossa cultura histórica por privilegiar exageradamente a 

visão nacional, esquecendo o regional e o local, perspetivas estas que explicam mais 

claramente as circunstâncias das comunidades e de cada um de nós.  

Rematando o seu raciocínio, Ferreira de Almeida defende a importância do 

associativismo local:  

 "A experiência mostra-nos que o Património pode ser muito mais bem 

defendido pelas associações locais de defesa do património e pelas forças locais do 

que pelo poder central. Como evidencia a experiência inglesa, que tem associações 

de defesa do património desde o século XVIII, é fundamental que estas associações 

se multipliquem, devendo, por isso, ser fomentadas e protegidas"
103

. 

 

Tivemos já a oportunidade de verificar a importância da colaboração entre as 

instituições culturais e as associações. Não se tratando propriamente de um caso de 

associativismo, gostaríamos ainda de apresentar um modelo de organização que 

apresenta também uma solução interessante para a otimização do trabalho em 

património em Portugal. Trata-se da Plataforma pelo Património Cultural (Ppcult). 

 A plataforma foi criada pelas entidades associativas
104

, com o objetivo de 

“facilitar a análise conjunta de todas as problemáticas patrimoniais, que até aqui vinham 

estudando sectorialmente”
105

, apelando a todos os cidadãos e associações cívicas, 

especialistas e associações científicas ou  profissionais, serviços públicos e empresas 
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privadas para o amplo movimento de reflexão e debate em torno do tema O património 

cultural como valor estratégico e oportunidade nacional. 

 Assim, propõe-se cumprir uma série de objetivos, entre os quais salientamos:  

1. Promover o desenvolvimento de uma sociedade civil forte e esclarecida, 

repensando e fortalecendo as bases do contrato social estabelecido 

eleitoralmente; 

2. Promover a qualificação profissional na execução das políticas patrimoniais, o 

que implica o apoio aos curricula académicos e estágios práticos, a certificação 

de empresas; a renovação dos quadros de pessoal da Administração Pública;  

3. Promover a transversalidade entre os vários organismos do Ministério da 

Cultura; 

4. Constituir os mecanismos que permitam o estabelecimento, com a adequada 

participação da sociedade civil, de uma efetiva política interministerial para o 

Património Cultural, dotada de suficientes meios financeiros, tendo 

especialmente em atenção os setores da Cultura, da Educação, do Ambiente, do 

Urbanismo e do Ordenamento do Território e do Turismo; 

5. Reconfiguração do ministério da cultura, dotando-o de um esquema operacional 

mais ágil e definindo um modelo coerente de gestão do Património Cultural 

Português que garanta a sua efetiva salvaguarda, delimitando com rigor e bom 

senso as competências centrais, regionais e locais
106

. 

 Iniciativas como a elaboração deste documento e dos objetivos que o compõem 

são assinaláveis; reúne técnicos de várias disciplinas e organismos ligados à cultura, 

formando uma equipa multidisciplinar, cuja convergência de olhares diferentes para um 

mesmo propósito resulta sempre benéfica, potenciando intervenções ponderadas, 

considerando todas as vertentes de cada processo. No âmbito das equipas 

multidisciplinares, convém aqui demonstrar a importância que o papel da História da 

Arte desempenha: esta disciplina pode assumir-se como fator essencial nas soluções a 

adotar, pelo peso da sua perspetiva teórica e analítica. Através do seu contributo, a 

História da Arte ajuda a valorizar o património artístico nacional, normalmente 

menorizado
107

.  
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 Como afirma Vítor Serrão, a investigação e o estudo do património devem ser 

encarados como uma oportunidade nacional e um imperativo de consciencialização 

urgente. Assim,  para além de promover-se uma boa gestão patrimonial, criam-se novas 

perspetivas na sociedade, com a abertura de novos níveis de formação profissional e 

empregabilidade, especialização cientifica, conhecimento alargado, trabalhos em rede, 

etc.
108

. 

 

 

2.2.1. Políticas culturais e patrimoniais 

  

 Ao apresentarmos algumas reflexões, com o objetivo de tornar mais operativa 

uma mais qualificada gestão do património, é inevitável abordar a questão das políticas 

patrimoniais e culturais, completando, uma vez mais, o entendimento sobre o trabalho 

das instituições culturais apresentadas na primeira parte do trabalho. 

 Afinal, são um importante meio de regulação das atividades culturais e das 

intervenções culturais e, como tal, elementos que podem dar-nos mais algum contributo 

para a nossa reflexão.  

 Debruçar-nos-emos sobre a sua definição, segundo alguns autores, entre outras 

apreciações, e sugerimos um “guia de boas práticas”.  

 É difícil determinar a origem do exercício de políticas culturais; apesar de o 

modus operandi variar e adaptar-se com o decorrer do tempo, certo é que regular 

atividades culturais é algo que se pratica desde sempre: desde a Grécia e os seus teatros, 

passando pelas ações com vocação pública em campos culturais e artísticos da 

monarquia iluminada e pela proteção e divulgação do património cultural e ensino das 

artes nos fins do século XIX e inícios do século XX. 

O período do pós II Guerra foi, como já referimos, determinante para o setor 

cultural e patrimonial; assiste-se à criação de políticas que fomentam a coesão social, 

promovendo as atividades culturais como fator de união, por incluírem a participação de 

todos
109

. 

As políticas culturais atuam através de diferentes intervenções:  normas jurídicas 

e intervenção direta – é nesta segunda forma de intervir que se enquadram as 
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instituições culturais, bem como os centros de cultura, o apoio a manifestações culturais 

específicas, entre outros exemplos. 

 No Dicionário de Teixeira Coelho
110

, política cultural define-se como  

 “uma ciência da organização das estruturas culturais, sendo 

entendida habitualmente como programa de intervenções realizadas 

pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos 

comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da 

população e promover o desenvolvimento de suas representações 

simbólicas”
111

.  

 

 Desta forma, a política cultural apresenta-se como o  

 “conjunto de iniciativas, tomadas por esses agentes, visando 

promover a produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e 

divulgação do património histórico e o ordenamento do aparelho 

burocrático por elas responsável”
112

.  

  

 É também identificado o objetivo da política cultural:  

 “o estudo dos diferentes modos de proposição e agenciamento 

dessas iniciativas, bem como a compreensão das suas significações nos 

diferentes contextos sociais em que se apresentam”
113

. 

  

 Em Espanha, definem-se como principais objetivos da política cultural a 

conservação e difusão do património e, em segundo lugar, o fomento da criação cultural 

como novo património em formação
114

.  

 Já Marc Guillaume apresenta-nos a definição de política do património de uma  

forma característica que nos permite estabelecer algumas ligações: 

 “A política do património é pois, efetivamente, uma política no 

sentido mais tradicional da palavra, uma arte de apascentar o rebanho 

humano, hoje disperso e reconduzido ao campo tranquilizante de uma 

ficção: a de uma sociedade supostamente capaz de, melhor do que as 

outras, conciliar a continuidade com a mudança, a conservação com a 

criação.  

 Para assegurar esta ficção, as “máquinas de memória” (arquivos, 

museus, monumentos, cidades protegidas, etc.) estendem os seus 

domínios de intervenção: ao presente que passa depressa demais, ao que 

está vivo, tratado como quantidade de informação; organizam uma 

hierarquia mundial dos vestígios: a terra oferecida como museu exposto 

ao turismo; afinam as suas estratégias através de medidas de 
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conservação indireta, de descentralização, de autogestão: cada qual é 

convidado a assumir o estatuto de conservador-associado para autogerir 

aquilo que no património local ainda não é controlado 

centralmente
115

”
116

. 

  

 A mediatização do tema do património também acabou por conduzir à ampla 

discussão no campo das políticas culturais; mais uma vez, assistimos a uma situação 

desequilibrada, em que estes assuntos acabam por ser debatidos superficialmente e 

poucas ações concretas são verificadas. Continua, por exemplo, a haver legislação 

complexa e pouco clara, bem como excessiva burocratização de vários serviços; por 

outro lado, assiste-se, frequentemente, a um deficiente conhecimento dos bens culturais 

e do meio onde se inserem, levando à produção de maus resultados na gestão desses 

bens e a um impacto negativo junto da população.  

 Acrescendo a isto, é também conhecido que muitas vezes as políticas culturais e 

patrimoniais não são mais do que um instrumento das políticas autárquicas e estatais, 

constituindo promessas cujo cumprimento é tardio e mal acompanhado. 

 Uma política cultural erguida apenas sobre dados empíricos imediatamente 

visíveis (o que acontece, em grande parte dos casos, nas autarquias) praticamente não 

produz resultados. É fundamental que seja precedida, acompanhada e seguida por uma 

análise cultural capaz de incorporar as múltiplas dimensões complexas, erráticas, 

contraditórias do facto cultural
117

.  

 “Estes esforços de conservação, apesar da multiplicidade, 

continuam relativamente irrisórios nos seus efeitos. Eles não se 

encontram à escala dos mecanismos das sociedades industriais, 

destinadas por natureza ao desenraizamento, à obsolescência e à 

destruição”
118

.  

 “esta vontade de conservar exprime muito mais do que uma 

simples nostalgia do passado. Ela participa de um verdadeiro trabalho 

de luto relativamente a um mundo em irreversível desaparecimento”
119

.  

 “Bem sabemos que não é toda a rede de museus e de espaços 

protegidos que vai salvar grande coisa do esquecimento, mas mesmo 

assim…estes elementos conservados tornam-se os alibis do 

esquecimento”
120

.  
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 Da mesma maneira que acusa a situação de tudo ser considerado património, 

Marc Guillaume critica também a atuação das políticas patrimoniais, ao serviço da 

recuperação, preservação e conservação forçadas de valores e bens de uma comunidade. 

 Monclus defende a ideia de que a intervenção pública na cultura só faz sentido 

se melhorar a vida dos cidadãos e se contribuir para uma vida mais justa, equilibrada e 

coesa
121

.  

 Cada opção política defende diferentes planeamentos e estratégias, adaptados a 

diferentes casos e situações; no entanto, dentro da diversidade de opções, deveria haver 

um código deontológico que regulasse o trabalho dos profissionais da cultura, 

integrando um conjunto de princípios que funcionasse como um corpus teórico, que 

fundamentasse as decisões e operações dos profissionais a nível técnico. Esses 

princípios seriam baseados em normas e direitos a nível estatal, europeu e a nível 

internacional, através da UNESCO. 

 Haverá alguma fórmula com procedimentos que garantam o sucesso das 

políticas culturais e patrimoniais? Sabemos que cada caso é um caso, que não há 

possibilidade de estabelecer e aplicar soluções – padrão para valorizar o património e 

regular atividades culturais.  

 No entanto, o autor Monclus Garriga propõe um interessante conjunto de 

princípios norteadores das intervenções na cultura
122

, dos quais salientamos os mais 

adequados para formar uma grelha, permitindo-nos averiguar o trabalho das três 

instituições apresentadas na primeira parte. Para além disso, estes princípios 

correspondem aos meios de ação definidos pela Nova Museologia: 

-Planificação das atividades a médio e a longo prazo, de carácter integral e 

partindo da análise do contexto.  Uma boa organização é essencial; devem 

equacionar-se todos os fatores, tendo em conta o local onde se atua, o envolvimento da 

população, criando um planeamento de gestão adequado, que respeite todas as etapas 

que devem ser tomadas. A gestão integral implica compreender o trabalho em volta do 

património como uma cadeia ou sucessão de trabalhos que começa na identificação e 

recuperação do registo, continua com o seu estudo e valorização, oferece soluções à 

administração dos bens que o integram, possibilita a sua revalorização e rentabilização 
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como recurso cultural e culmina com a difusão. É fundamental que não se saltem 

etapas
123

. 

 Sobre este ponto, podemos afirmar que as três instituições pautam o seu trabalho 

tendo em vista o cumprimento destes objetivos.  

 Salientamos, porém, que é em Serralves que estes objetivos são cumpridos com 

mais sucesso, fundamentalmente pelo modelo de gestão misto que garante uma 

administração de recursos mais equilibrada, facilitando assim a programação segura de 

atividades e exposições. 

 Por oposição a Serralves, é o Museu do Douro que se debate, neste aspeto, com 

mais dificuldades. Note-se que há uma dispersão muito significativa dos vários núcleos 

do museu, num território homogeneamente envelhecido e com uma baixa de autoestima 

que caracteriza o grosso da população, o que pode interferir na recetividade das 

atividades. No entanto, o trabalho do museu continua a ser efetuado no sentido de 

superar estes obstáculos, através, por exemplo, da itinerância de exposições/projetos de 

investigação por todos os núcleos, com investimento na formação daqueles que 

acompanharão as atividades em cada parte da região.  

 Já no caso do museu de Penafiel, este aposta na oferta da sua exposição 

permanente bem organizada nas cinco salas já referidas, articulando com as visitas aos 

dois núcleos, são a forte aposta da instituição, que até agora tem-lhe valido um grande 

número de visitantes e tem também gerado dinâmica com a população local, muito 

também graças à colaboração da associação de amigos do museu. 

 

- Atividades que facilitem a interação entre o público e a obra, fomentando o 

interesse do público pelas questões abordadas, de forma a identificar-se com as mesmas 

e a criar o hábito de participação em iniciativas culturais e patrimoniais. 

Todas as instituições investem neste ponto, apostando nas facilidades de 

equipamentos interativos das novas tecnologias, bem como mediante a realização de 

vários eventos, workshops e ateliers em torno das exposições. No caso do museu do 

Douro, este convida os habitantes da região a participar nas exposições através, por 

exemplo, do empréstimo de peças ligadas a atividades tradicionais da zona
124

. 
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- Criação de mecanismos de colaboração com as redes associativas, tal como 

também defende Carlos Alberto Ferreira de Almeida. As associações desempenham um 

papel essencial no apoio a entidades culturais, por normalmente incluírem habitantes 

locais, facilitando o contacto com a população e, consequentemente, cativando a sua 

participação nos processos. 

O museu de Penafiel beneficia muito da interação com a associação de amigos 

do museu, tal como já foi referido. O museu do Douro conta também com esse apoio, 

enquanto que em Serralves é menos detetável a existência dessa colaboração, talvez 

também por enquadrar-se já numa escala diferente e num meio mais urbano. 

 

- Defesa e promoção da diversidade. Todas as formas de cultura devem ser 

respeitadas e exploradas, alargando o conhecimento, promovendo a troca de 

experiências e a riqueza de cultura e hábitos. Mais uma vez, esta inclusão de todas as 

formas de cultura vai atrair um público cada vez mais vasto, o que também promove a 

diversidade de proveniências do mesmo, combatendo a formação de elites culturais. 

Apesar de cada instituição ter objetos de ação muito específicos, o público tem 

total liberdade de intervenção e participação através de atividades do serviço educativo, 

para além de se explorarem diversas formas de arte dentro de cada um dos temas – seja 

através da pintura, da fotografia, de objetos etnográficos ou recriações históricas, 

literatura ou artes performativas. 

 

- A ação na cultura deve incluir os cidadãos, para depois chegar aos visitantes. 

Apesar de o turismo, devido ao impacte económico que gera, ser uma das motivações da 

prática da política cultural, este não deve ser o eixo das ações culturais. As iniciativas 

devem, em primeiro lugar, fazer-se com e para os habitantes locais, na medida em que 

promovem o sentido de pertença à comunidade e, num segundo momento, dever ser 

direcionadas para os turistas.  

Tal como referido no primeiro capítulo, o museu do Douro e de Penafiel estão 

muito vocacionados para a inclusão prioritária dos cidadão, tratando-se, respetivamente, 

de um museu de território e um museu municipal. 

No caso de Serralves, apesar de este ter sido fundado na sequência de dotar a 

zona norte, concretamente a cidade do Porto, de um organismo que albergasse e 

promovesse a arte contemporânea, na realidade trata-se, no presente, de uma instituição 
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ligada a circuitos culturais nacionais e internacionais; a nosso ver, neste momento há 

uma maior dispersão na aposta da inclusão de cidadãos no projeto de Serralves.  

 

- Deve manter-se a preocupação de recuperar e conservar o património 

coletivo, ajustando o seu conceito a partir do  presente, com a  com a  participação da 

comunidade, de forma a poder para projetá-lo também no futuro. 

Sendo o nosso objetivo principal aferir a prática dos conceitos de interpretação e 

difusão do património através destas instituições, julgamos que a conservação do 

património seria um ponto a transportar para uma  investigação futura, para qual seria 

necessário avaliar outras vertentes e fazer um trabalho de campo mais prolongado em 

cada uma das instituições. 

 

- A intervenção cultural deve potenciar as possibilidades de expressão dos 

cidadãos através das novas tecnologias. Nos dias de hoje, estes são meios amplamente 

utilizados para as mais diversas manifestações e serviços culturais. Quando utilizadas 

corretamente, constituem uma ferramenta crucial na divulgação cultural e patrimonial, 

entre outros campos. 

 As novas tecnologias, como também já foi sendo referido, é uma ferramenta 

utilizada pelas três instituições, não só ao nível da divulgação online (salientem-se as 

páginas oficiais da rede social do Facebook e os respetivos sites oficiais de cada uma), 

mas também da utilização de equipamentos com softwares adequados a cada 

especificidade de utilização em exposições e outras atividades, nomeadamente ao nível 

de apoio da interpretação. Normalmente, recorre-se a equipamentos tecnológicos para 

facilitar a interatividade com o público, o que é para ele uma aspeto sempre aliciante. 

 

 De facto, “antes de apresentar soluções, a política cultural trata de construir 

problemas”
125

. Esta é uma ideia que define claramente o aspeto essencial da ação das 

políticas culturais: mediante a preocupação com a elaboração de planos que se 

desdobram em itens de princípios cuja finalidade é por vezes pouco explícita, salta-se a 

importante etapa da reflexão.  

 Antes de equacionar medidas, a prioridade que se apresenta é, logicamente, a 

averiguação da existência de problemas, de forma a poder estabelecer um plano de ação 
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adequado e eficaz. Esta deverá ser a preocupação chave das instituições culturais como 

agentes diretos das políticas patrimoniais. 

  

 

2.3. Reflexões acerca das instituições  

  

 Em jeito de conclusão tecemos, neste último ponto, algumas observações sobre 

os exemplos das instituições que nos serviram como pretexto para aferir a aplicação dos 

processos de interpretação difusão do património. 

 Ignacio Jaén apresenta-nos outros casos que podemos comparar com os dos 

organismos que analisámos, nomeadamente através da descrição dos ecomuseus, 

considerados como apostas museológicas eficazes
126

.  

 Estes organismos fazem um bom trabalho de inter-relação entre território-

população-património histórico, tal como explica Rivière:  

 
 “um espelho onde a população se contempla para reconhecer-se, 

onde procura uma interpretação do território onde está enraizada e no 

qual passaram todos os povos que a precederam na continuidade ou 

descontinuidade das gerações. Um espelho que a população oferece aos 

seus hóspedes para fazer-se entender melhor, quanto ao seu trabalho, às 

suas formas de comportamento e à sua identidade”
127

. 

  

 Estes núcleos situam-se em zonas economicamente deprimidas, apesar de 

também existirem experiências em bairros urbanos, e procuram interferir no 

desenvolvimento da comunidade onde se implantam, operando de forma equilibrada e 

sustentável com os recursos naturais e culturais.  

 Podemos afirmar que o seu objeto de estudo é a relação existente entre um 

território e a comunidade que o ocupa, a partir de onde nasce o sentido de identidade, 

constituindo um fator que o aproxima dos princípios de ação do Museu do Douro. Para 

além disso, nos casos do Ecomuseu do Rio Caicena e do Museu do Douro está presente 

o mesmo fio condutor – o rio – e, em ambos os casos, há uma série de núcleos 
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museológicos disseminados pela periferia, explicando o território e dinamizando a 

população. 

 A partir do ecomuseu fazem-se também trabalhos de inventário, catalogação e 

diagnóstico dos recursos patrimoniais do término municipal, realizam-se atividades 

formativas, eventos e cursos e atividades didáticas, um pouco como vai acontecendo 

nos casos do Museu do Douro e do Museu de Penafiel. 

 A semelhança encontrada entre ecomuseu e a Fundação de Serralves está 

relacionada com os esforços reunidos para a realização do projeto, provenientes de 

diferentes administrações e instituições, com o objetivo de desenvolver um programa a 

curto, médio e longo prazo, coordenando diferentes subvenções e ajudas.  

 Os museus municipais são também referidos por Ignacio Jaén, o que desperta o 

nosso interesse pela relação com o Museu de Penafiel. Estes museus surgiram, em 

grande medida, graças ao impulso da sociedade civil e ao apoio dos respetivos 

municípios, aliados a um financiamento que conta com fundos europeus. Considera-se 

que propiciam uma maior consciencialização da população em relação ao seu 

património arqueológico, devido ao facto de serem organismos que se constituem como 

referência local de salvaguarda desse património, integrando-se nas propostas didáticas 

dos centros educativos de cada localidade
128

; podemos verificar esta realidade no Museu 

de Penafiel
129

. Para além disso, acresce a sua importância pelo facto de muitas vezes se 

converterem em recetores de bens móveis dispersos, por descongestionarem os fundos 

dos museus provinciais e por aproximarem o património local ao território que o gerou; 

inclusivamente, potenciam a melhoria do próprio museu que, uma vez criado, poderá 

incluir-se em diferentes redes.  

 Elaborar planos de atividades, organizar e orientar exposições, conduzir o 

serviço educativo, enfim, qualquer proposta de participação da sociedade elaborada 

pelas instituições culturais é tarefa difícil de concretizar e produz resultados difíceis de 

medir. 

 O trabalho com valores culturais e qualitativos que envolvem participação 

humana de ambas as partes – instituições e sociedade/público – é algo subjetivo e 

mesmo imprevisível; pode haver vários estudos de qualidade sobre públicos, planos 
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bem organizados, serviços educativos didáticos, questionários de satisfação bem 

elaborados e várias estatísticas que apoiem a construção de tudo anteriormente 

enumerado. No entanto, não são totalmente fiáveis as avaliações aplicadas aos públicos; 

as variantes comportamentais do público não podem ser previstas, asseguradas ou 

comprovado por nenhum estudo ao ponto deste poder pautar o sucesso das atividades 

planeadas. 

 Há uma diversa oferta de artigos e estudos produzidos no campo da museologia 

e do património, cujo conteúdo pode ajudar a definir estratégias e planos de ação para 

museus e outras instituições culturais. Não pretendendo desvalorizar a pertinência e o 

valor desses trabalhos, é importante clarificar que cada caso é um caso. Por exemplo, 

não podemos esperar que, tal como o museu de Penafiel,  todos os museus municipais 

sejam museus do ano, no caso de cumprirem o mesmo plano de ação. O público reage 

de diferentes formas em diferentes espaços e em diferentes situações. 

 Não há receitas; há ideias de gestão que importa reter, experiências a registar. Os  

exemplos de casos existentes podem servir para orientar o funcionamento de outras 

instituições e, eventualmente, podem ser usadas soluções em comum, mediante uma 

avaliação cuidada, realizada atempadamente, de todos os componentes em questão. 

 É também indispensável manter a vitalidade da participação da população para 

evitar a musealização de qualquer meio. A sua devida valorização constitui uma medida 

fundamental das políticas culturais, visto que os locais são os destinatários finais das 

estratégias de desenvolvimento derivadas da utilização de património com destino 

turístico.  

 Deve haver uma constante e progressiva ampliação da participação social no 

processo de tomada de decisões e de implementação de programas e projetos oficiais; os 

desafios apresentados pelas políticas de desenvolvimento não devem ser enfrentados 

tendo o património como elemento central. 

 É necessário que a política face ao património contemple vários níveis de ação, 

entre os quais a recuperação de edifícios, a melhoria da qualidade de vida, incluindo o 

estabelecimento de condições que facilitem a permanência na zona, bem como 

programas de capacitação técnica do pessoal envolvido e de consciencialização da 

comunidade, consolidando o sentimento de pertença.  
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 Elaborar um programa cultural implica assumir um desafio, tendo como fim 

determinar uma missão e um conjunto de objetivos ligados a um território, a uma 

população e a públicos definidos
130

.  

 A grande aposta de trabalho com o património deve passar pela sua criação, 

produção, apresentação e interpretação não como um conjunto meramente relacionado 

de sítios, monumentos, edifícios e objetos artísticos de valor material e simbólico, mas 

sim de todas as manifestações culturais e sociais vinculadas a essa matéria e que, 

através da sua interpretação, permita ao visitante extrair os aspectos cognitivos que o 

permitam disfrutar da sua visita para alem da mera contemplação visual da arte e/ou da 

história
131

. 

 As instituições que apresentámos cumprem, ou procuram cumprir, estes 

princípios; aí reside, em parte, a prosperidade da sua ação.  

 Haverá outros ingredientes que fazem o sucesso destas instituições, e a 

arquitetura é um deles, manifestando-se especialmente nos casos do Museu de Penafiel 

e do edifício do Museu de Serralves. São construções projetadas por arquitetos 

conhecidos, o que constitui um atrativo para o público e um orgulho para a população; a 

qualidade destes edifícios, como exemplares de boa arquitetura, vão também contribuir  

para a boa qualidade de vida da população. 

 O mershandising é igualmente importante para a divulgação da marca de cada 

instituição: para o Museu de Penafiel, é uma importante fonte de receitas; no caso de 

Serralves, funciona também como um forte agente de marketing; no caso do Museu do 

Douro, aposta-se na venda de uma vasta gama de produtos de todo o país, reforçando a 

ideia de identidade nacional, paralelamente à identidade da região. 

 Verificámos também a importância de ter um  modelo de gestão adequado, e que 

no caso de Serralves resulta bem. 

 Acima de tudo, é transversal nestas instituições a sua preocupação com o 

envolvimento do público em geral, refletida na aposta nas atividades dos serviços 

educativos e nas várias iniciativas das programações.  

 Perante todos os cenários, torna-se pertinente colocar algumas questões: 
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 Debatemos o tipo de público pretendido, a imagem que este tem do museu, que 

mensagem transmite o museu e, fundamentalmente, o tipo de museu desejável; por fim, 

referimos o museu como uma instituição ao serviço da sociedade. No entanto, houve a 

preocupação de perguntar à sociedade aquilo que esta pretende? Será realmente 

permitida a sua participação? Terão sido consultadas as associações e os coletivos 

culturais relativamente ao papel que também poderiam desempenhar
132

?  

 Realizada esta etapa de investigação e reflexão, esperamos ter criado bases para 

prosseguir o trabalho, no sentido de tentar dar resposta a estas e a outras questões. 
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Considerações finais  

 

 O recurso frequente ao tema do património á uma realidade apontada por vários 

autores da área. A razão que mais pesa para justificar esta moda será a de esta 

corresponder a uma necessidade de afirmação da diversidade cultural dos povos, no seio 

de um mundo cada vez mais global. O Homem produz avanços, mas nem sempre se 

sente confortável em integrar e efetuar todas as mudanças que os progressos acarretam. 

O património surge assim como âncora de valores e memórias que, no fundo, todos 

receamos perder e do qual, simultaneamente, pouco conhecemos em concreto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enredado num conjunto de conceitos que, ao longo da bibliografia da 

especialidade, são geralmente definidos com pouca clareza, tais como identidade e 

memória. Pouco ou nada foi acrescentado de relevante na teorização do património 

desde as década de 80-90. Uma das poucas novas conclusões reside no facto de o 

património ter adquirido, nos nossos dias, uma vertente que o aproxima de um produto 

económico e, em muitos casos, de um instrumento político (fig.6). Tudo o que for 

património (e, nesta altura, quase tudo o é), é bom e benéfico. Apesar de tudo, é de 

Fig.6: Património como instrumento político e de estratégia económica. 
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salientar que, de facto, nem tudo o que acarreta a repetição do conceito é negativo. 

Criou-se a vantagem de aumentar a preocupação em conservar e preservar bens 

culturais e naturais, bem como em criar ações culturais que dinamizam a população, 

contribuindo, em primeiro lugar, para o seu enriquecimento cultural e cognitivo e, em 

segundo, ajudando a difundir de forma mais concreta a ideia da importância do 

património e da sua preservação na comunidade. 

 Exemplo disso é o trabalho das instituições que foram contempladas no nosso 

trabalho. Cumprindo os princípios definidos pela Nova Museologia, detêm duas 

preocupações essenciais: o seu público e a aposta nos serviços educativos, estes 

organismos pautam a sua ação por iniciativas que aproximam a população e os 

visitantes em geral dos objetos culturais e patrimoniais, fazendo com que estes se 

integrem como partes ativas do processo e, por conseguinte, fomentando o sentido de 

pertença (fig.7). Além disso, a continuidade do trabalho destes museus e seu respetivo 

reconhecimento pela população vão-se disseminando, criando um hábito de frequência 

de visitas, aumentando a proporção de momentos educativos e de lazer e, 

consequentemente, contribuindo para a qualidade de vida da população – objetivo 

essencial das instituições culturais e, também, função do património. 

 

 

 

Fig.7: Esquema-síntese do funcionamento das instituições contempladas nos exemplos. 
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 No entanto, reforça-se a necessidade de criação de reflexões sérias e sólidas, que 

permitam construir documentação e material necessário para todos aqueles que 

trabalham com património e com as suas políticas; não é fácil legislar sem dominar o 

assunto; não é fácil classificar, conservar, preservar ou divulgar algo, sem que se realize 

realmente o significado da importância de tais ações. É necessário conhecer para atuar.  

 O conceito de património estende-se indefinidamente, tornando-se num valor 

quase sagrado para a sociedade, muito embora esta não entenda concretamente aquilo 

que realmente comporta este tema.   

Foi algo dececionante o trabalho de investigação dentro deste campo, sobre o 

qual se encontra um sem número de artigos, quase na totalidade disponíveis online, 

sendo que poucos textos apresentam consistência teórica sobre o tema, havendo também 

muita repetição de conteúdos. O conceito de património, tão utilizado, afigura-se gasto, 

vazio de significados. 

 Pretendemos por fim reforçar a ideia de que refletir sobre património é uma 

tarefa difícil e complexa.  

 Ficou a vontade de, em trabalhos de investigação futuros, poder amadurecer e 

aprofundar estas e outras questões. 
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