
• Monitorização, a anteriori e a
posteriori dos efeitos de visita;

• Construção de:
– casas ou facilidades de 

guardaria permanente6;
– observatórios de paisagem7;
– centros interpretativos8;
– centros de acolhimento9.

Todas estas operações consti-
tuem, em si, actividades que
podem e devem ser integradas de-
baixo do conceito mais lato de ges-
tão. Note-se que, para além dos
aspectos relativos à directa ges-
tão do sítio ou monumento, ou-
tros existem, a montante, que se
prendem com a gestão dos finan-
ciamentos e providenciação de
condições de sustentabilidade,
matéria que se avalia tendo em
conta a dimensão e duração previs-
ta das operações mencionadas.

Assim acontece, por exemplo,
com o Programa dos Itinerários
Arqueológicos do Alentejo e
Algarve – financiado pelo IPPAR,
pelo Instituto de Promoção e
DesenvolvimentoTurístico (ex-FT),
pelas autarquias e por particu-
lares – ou com programas mais
latos de carácter corrente,
incluídos no plano de investi-
mentos normal do IPPAR.
O elenco de monumentos e sí-
tios arqueológicos nestas condi-
ções é já muito amplo. De facto,
este programa abrange os mais
importantes sítios arqueológi-
cos dos municípios de Santiago
do Cacém, Montemor-o-Novo,
Évora, Ourique, Beja, Vidigueira,
Campo Maior, Estremoz e
Portimão e abrangendo tipolo-
gias diversas, como sejam teste-
munhos paleolíticos (Gruta do

Escoural), megalíticos, povoa-
dos calcolíticos (Campo Maior),
romanos (villae de Pisões, Torre
de Palma, Santa Vitória do
Ameixial, S. Cucufate), povoa-
dos (Cola) e civitates (Miróbriga).
No caso de projectos com um
grau de execução efectivo vale a
pena eleger os seguintes:

Estação Arqueológica de Milreu,
conhecida como Ruínas de
Milreu (Faro): a estação foi ob-
jecto de trabalhos de pesquisa
relativamente recentes, o que
permitiu reconhecer o seu perí-
metro Sudoeste. Foi construído
um centro de acolhimento de
visitantes, inaugurado em 2001,
que se encontra já em pleno
funcionamento. Ainda em 2001
serão lançadas as obras de “mu-
sealização” da Casa Rural de
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1. A valorização dos
sítios arqueológicos

Ointeresse cada vez maior
suscitado pela gradual
valorização de estrutu-

ras arqueológicas tem levado a
que as entidades do Estado (em-
bora não só) tenham promovido
o lançamento e a execução, es-
pecialmente nos últimos seis
anos, de diversos projectos
faseados e planificados de con-
servação, reabilitação e apresen-
tação pública de testemunhos
de carácter arqueológico das
mais variadas tipologias.
Naturalmente que os monu-
mentos e sítios arqueológicos
que têm sido objecto de progra-
mas de valorização por parte do
Estado – em especial pelo IPPAR
– são os que se encontram maio-
ritariamente sob domínio esta-
tal, enquanto pertença da admi-
nistração central, ou, quando
muito, da administração local.
Creio que é normal que assim
seja, uma vez que a agilidade e

capacidade de intervenção é
muito maior, uma vez assegura-
da a titularidade dos bens a in-
tervencionar.

Para efeitos de racionalidade e
em termos de avaliação genéri-
ca, os monumentos e sítios ar-
queológicos podem ser ordena-
dos em função da sua titularida-
de2. Trata-se de um aspecto fun-
damental para se entender
quais os problemas existentes,
mas também quais os desafios e
as soluções encontradas para a
sua gestão. 

Os monumentos e sítios arqueo-
lógicos, propriedade do Estado
e afectos ao IPPAR, constituem
uma parte significativa dos sítios
melhor estudados tratando-se,
na minha opinião, dos exem-
plos, por assim dizer, mais “em-
blemáticos” da arqueologia por-
tuguesa – mas não todos, claro
está. Aí, as intervenções do
IPPAR, muitas delas em regime
de colaboração entre diversas

entidades, têm possibilitado a
introdução de valências de frui-
ção pública e de exploração des-
ses monumentos. 

A estratégia utilizada para a va-
lorização dos sítios, naturalmen-
te variada e adaptável, obedece a
princípios que têm em conta a
sua graduação3, em termos “mo-
numentais”, bem como em ter-
mos de importância científica,
cultural e informativa, integran-
do quase que invariavelmente
as seguintes operações4: 

• Protecção das estruturas;
• Salvaguarda do espólio;
• Tratamento do espólio;
• Estudo do espólio;
• Restauro das estruturas;
• Recomposição científica das

estruturas, por anastilose ou
outros métodos, de modo a
assegurar a sua leitura e en-
tendimento;

• Arranjo paisagístico das es-
truturas visitáveis;

• Vedação5;
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1 Historiador de Arte. Vice-Presidente do IPPAR. Palácio da Ajuda, 1300 LISBOA. ppereira@ippar.pt.

2 Entende-se aqui titularidade por afectação, propriedade, posse e/ou usufruto.

3 Por graduação deve entender-se uma forma abstracta de avaliação da importância patrimonial dos sítios arqueológicos,
tendo em conta o seu valor histórico, a sua vulnerabilidade, o significado simbólico e associativo de que se revestem, bem
como a sua dimensão e escala.

4 Recomendo a consulta da revista Património Estudos, nº. 1, Lisboa, IPPAR, 2001, dedicada precisamente à temática da inter-
pretação de monumentos e sítios, mas conferindo um grande destaque às intervenções promovidas pelo IPPAR no âmbito da
arqueologia, desenvolvendo, no dossier principal, os fundamentos e os descritivos das mesmas.

5 Surpreendeu-me uma recente opinião publicada num jornal diário em que uma docente académica se manifestava contra o
facto de a Estação Arqueológica de S. Cucufate ter sido "vedada". Não compreendemos esta posição. A vedação constitui uma
medida essencial de salvaguarda e, quando projectada integradamente, como é o caso, é  parte constituinte do próprio projec-
to de valorização. O condicionamento do acesso aos bens de tipo clássico (ruínas), como acontece em Conímbriga há largas
décadas – só para dar um exemplo –, é uma das condições para assegurar a protecção do bem e a sua fruição controlada,
evitando vandalizações. Quanto ao argumento relativo ao acesso das “populações locais", convém saber que em muitos dos
monumentos do IPPAR existem sistemas de gratuitidade para a visita dos residentes na freguesia onde o monumento se integra
(um caso extremo é o da Fortaleza de Sagres).

6 A guardaria parece ser, para grande parte dos exemplos, uma condição sine qua non para a preservação do sítio. De facto,
somente através de uma presença que tutele em permanência estruturas e contextos por essência vulneráveis é que a
disponiblização pública desses bens pode ser assegurada. Falta, porém, dar um salto qualitativo nesta área, e que se prende,
quase que exclusivamente, com a formação profissional da guardaria – a que preferimos chamar recepcionistas – o que não
tem sido facilitado pelas conjunturas de emprego, pese embora a exploração exaustiva, por parte do IPPAR, de programas se-
diados no Instituto de Emprego e Formação Profissional ou no Fundo Social Europeu.

7 A existência de observatórios permite estabelecer com o sítio arqueológico uma relação contextual, quer de dentro para fora
(ou seja, para observação e escrutínio da paisagem circundante, em si mesma contextual, apesar de alterada.

8 A construção de centros interpretativos confere a possibilidade de melhor interacção com os visitantes: explica, procede a
(ou oferece) uma interpretação, mas também regula e disciplina os fluxos de visita, associando-se-lhe uma componente cientí-
fica, uma vez que estes centros se encontram dotados de gabinetes de trabalho, de centro de documentação e de reservas.
Trata-se quase sempre de "obra nova", de raiz (o caso de Miróbriga, Milreu, Alcalar; S. Cucufate), ou de adaptações de edifícios
antigos (o caso de S. Cucufate-vila ou do Escoural e do Freixo). A escala das intervenções é substancialmente maior, e a sua
responsabilidade também, uma vez que implica uma estrutura de gestão mais forte, com uma capacidade continuada de tra-
balho, gerando, por isso, a instituição de "serviços dependentes" (eis os casos de Tarouca, Miróbriga, Freixo do Marco
(Tongobriga) e, presumivelmente, outros lugares).

9 Naturalmente, as diversas tipologias registadas desenvolvem-se em termos cumulativos. O centro de acolhimento – o último
dos termos da "equação" – reúne e acumula, geralmente, todas as outras valências.



modo a resgatá-los, salvando-os
de depredações e ameaças reais
ou assumindo, desta forma,
uma responsabilidade mais
directa sobre os mesmos, na
sequência do que acontece com
os outros monumentos “clássi-
cos” , tais como os grandes con-
juntos monásticos. 

Outro caso é o dos sítios arqueo-
lógicos que são propriedade das
autarquias. Tendo em conta li-
mitações de carácter financeiro
ou de carácter técnico, nem
todos os sítios têm sido objecto
de trabalhos de valorização,
sendo, no entanto, cada vez
maior a preocupação das autar-
quias por esta componente do
trabalho patrimonial. Assinale-se,
aliás, que a valorização dos sí-
tios arqueológicos ou o finan-
ciamento dos trabalhos de in-
vestigação arqueológica assume,
muitas vezes, a nível municipal,
um protagonismo superior ao do
tratamento dos monumentos
clássicos, tendo em conta o
“hipe” generalizado de que,
afortunadamente, a arqueologia
– e os seus bens – tem sido objecto 12. 

Note-se que aos sítios arqueoló-
gicos se encontra destinado um
discurso de origem e de arquétipo
que costuma ser valorizado em
termos de economia discursiva
por parte das “políticas autárqui-
cas” e das “políticas patrimo-
niais”, em sentido estrito. Este
fenómeno carece, aliás, de um es-
tudo que se assevera fundamen-
tal numa área a que poderíamos
justamente chamar antropologia
do património – com incidência
na história das territorialidades13.

De todos os casos, os mais difí-
ceis de salvaguardar e, por
maioria de razão, os mais difí-
ceis de valorizar, são os imóveis
de carácter arqueológico insitos
em propriedade privada14. Cons-
tituem a maioria dos sítios
arqueológicos identificados –
classificados ou não.
Em suma, esta graduação refle-
cte a faceta multímoda das
intervenções e as exigências das
mesmas em termos adminis-
trativos e gestionários. Encon-
tramo-nos, naturalmente, pe-
rante um universo complexo,
que impõe variadas opções.

3. Os problemas de
gestão

Creio, no entanto, que
conhecendo a complexi-
dade e identificando os

problemas e dificuldades – isto
é, desenhando um diagnóstico–
se poderão ir pondo de pé
diversas terapêuticas para este
universo que se encontra em
permanente expansão, como
bem o sabemos.

Registe-se, em primeiro lugar –
e como algo de extremamente
positivo, no quadro da gestão do
património português, a decisiva
profissionalização dos arqueólogos
e o acréscimo do estatuto da ar-
queologia como medium e agen-
te na resolução dos problemas
patrimoniais. Encarada durante
demasiado tempo como uma es-
pécie de excentricidade acadé-
mica ou como avatar da aventu-
ra15, o amadurecimento da disci-
plina entre nós (mais tardio que
noutros lugares) vem a dar-se
especialmente nas últimas três
décadas. Nestas, passou-se de
um ciclo essencialmente “mili-
tante” – em que houve que fazer
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Milreu e das ruínas que ela en-
cerra, um processo extrema-
mente complexo do ponto de
vista de engenharia (no qual há
que efectuar o “desrestauro” da
estrutura habitacional e o seu
restauro mediante técnicas con-
temporâneas, bem como a insta-
lação de condições de fruição
pública); 

Necrópole de Alcalar (Portimão):
foi integralmente restaurado
um “monumento n.º 7” (a pri-
meira estrutura megalítica por-
tuguesa com uma apresentação
conforme ao “original”) e foi
instalado um centro interpreta-
tivo e de acolhimento (2000).
Os trabalhos de valorização da
necrópole, com o seu cacho de
monumentos megalíticos, irão
prosseguir mediante aquisição
de terrenos, escavações arqueo-
lógicas e restauro de estruturas;

Estação Arqueológica de
Miróbriga: foram desenvolvi-
dos trabalhos de pesquisa ar-
queológica e de restauro de es-
truturas; foi construído um cen-
tro interpretativo com valências
de acolhimento e recepção do
público, espaço museológico,
cafetaria, gabinetes de pesquisa,
reservas, etc. Trata-se de um dos
programas mais ambiciosos de
entre todas as intervenções, po-
dendo, a meu ver,  funcionar
como referência normativa;

Estrutura defensiva calcolítica
de St.ª Vitória de Campo Maior
(Campo Maior): foi construído
um posto de observação helicoi-
dal para revelar a forma, em
“negativo”, da estrutura, esca-
vada na rocha;

Gruta do Escoural (Montemor-
-o-Novo): para além de sinaléti-
ca instalada na própria gruta e
imediações, foi instalado na vila
do Escoural um centro interpre-

tativo “recuado”. Encontra-se
planeada a construção de um
centro de acolhimento em área
próxima da gruta e do santuário
calcolítico que a ela se sobrepõe,
de modo a direccionar e a condi-
cionar as visitas, tendo ainda
sido realizados trabalhos de le-
vantamento e de estudo de im-
pactos (em curso). O próprio
centro interpretativo tem em
consideração os aspectos de pre-
servação e salvaguarda, não
sendo dissociável dos nexos
arqueológicos que é possível
estabelecer, a partir do Escoural,
relativamente ao conjunto do
“Vale” de Valverde10 e da sua
conhecida riqueza arqueológi-
ca, especialmente na área do
megalitismo;

Castro da Cola (Ourique): foi
instalado numa casa rural um
centro de acolhimento, que re-
conduz o público à visita ao
Castro, mas também a itinerá-
rios livres por cerca de 12 mo-
numentos pré-históricos exis-
tentes nas imediações;

Antas de Elvas (Elvas): nas
imediações da cidade de Elvas,
encontra-se um dos vários nú-
cleos territoriais  do denso me-
galitismo do Alto Alentejo (neo-
lítico final). Foi, assim, possível
definir dois circuitos, ambos
aptos a serem percorridos atra-
vés de veículos todo-o-terreno,
mediante inscrição dos visitan-
tes interessados. A filtragem do
público mais ou menos especia-
lizado a que tal obriga, e que
ocorre de forma natural, garan-
te o interesse e o controle quali-
tativo do percurso, enriquecido
caso a caso, através de sinaliza-
ção própria, uma vez que cada
monumento se encontra isolado
na paisagem e em locais vulgar-
mente inacessíveis, composto
por conjuntos de necrópoles de
dólmenes de médio e grande

porte ou cromeleques. O per-
curso estabelecido permite não
apenas a visita aos monumen-
tos, muitos deles situados em
propriedade privada e previa-
mente sujeitos a trabalhos de
consolidação e restauro levados
a cabo pelo IPPAR, mediante
acordo protocolado com os res-
pectivos proprietários – que ad-
mitem a abertura das suas her-
dades –, mas também a fruição
daquilo que poderemos consi-
derar uma belíssima paisagem
arcaica, que atinge a fronteira
com Espanha, em diversos dos
seus pontos. Como ponto de
apoio, associou-se ao circuito a
requalificação do Castelo de
Elvas, onde existe um centro de
acolhimento que permite a visi-
ta ao monumento e serve de
ponto de partida para as visitas
às antas;

Villa romana de S. Cucufate
(Vidigueira): Encontra-se tam-
bém praticamente concluído o
centro de acolhimento e de in-
terpretação da uilla romana de
São Cucufate, instalado à ilhar-
ga do vastíssimo conjunto ar-
queológico e abrangendo uma
importante componente de ar-
quitectura pasiagística. 

Este tipo de trabalhos de valori-
zação, em sítios arqueológicos
afectos ao Estado, estendem-se
a vários exemplos, de entre os
quais se destacam a área arqueo-
lógica do Freixo – Tongóbriga
(Marco de Canaveses) ou o
Santuário Rupestre de Panóias
(Vila Real) 11.

2. Os problemas 
de titularidade

OEstado, através do
IPPAR, procedeu, tam-
bém, à aquisição ou à

expropriação de imóveis com
testemunhos arqueológicos de

14

10 Diria tratar-se de uma espécie de Brú na Bóinne (Boyne Valley, Co. Meath, Irlanda) alentejano, salvaguardadas as devidas
proporções e diferenças.

11 Recomendo uma vez mais a consulta da revista Património Estudos, n.º 1, Lisboa, IPPAR, 2001.

12 São inúmeros os sítios arqueológicos que estão neste momento a ser alvo de programas de valorização  por parte das au-
tarquias. A título de referência, mencionamos, apenas, alguns deles, tais sejam o Teatro Romano de Lisboa (aliás, já concluí-
do na sua 1.ª fase), a villa romana do Rabaçal (Penela), o Castro Calcolítico de Leceia (Oeiras), o megalitismo das Beiras
(envolvendo diversos municípios) e o megalitismo de Reguengos de Monsaraz, etc.

13 Este fenómeno é, de resto, típico de todas as formações democráticas e atestam o seu amadurecimento. Trata-se da geração
de factores de identificação local e comunitária em determinado âmbito territorial  e de lance cívico e que por isso saem da "anti-
ga" área do folclore para passarem a habitar a área dos saberes científicos e dos "recursos culturais" (voltarei a esta questão).

14 São ainda poucos os casos em que os proprietários, geralmente promotores imobiliários, turísticos ou rurais decidem pela
valorização dos monumentos insitos na sua propriedade. Nos casos da arqueologia urbana, a prática vai-se enraizando a
partir de exemplos chave – como, por exemplo, a cripta arqueológica do edifício do BCP em Lisboa. Já o mesmo não acon-
tece com tanta frequência nas zonas epi-rurais. Mesmo assim, relevem-se, entre outros, os exemplos da civitas de Ammaia,
Aramenha (Fundação Ammaia), Eburobritium, Óbidos (Associação Portuguesa de Farmácias), Cerro da Vila (Vilamoura, ao
abrigo do programa Itinerários Arqueológicos do Alentejo e Algarve, já concluída), Ruínas de Tróia (Imoareia) ou (apesar de
alguns acidentes de percurso) do Povoado dos Perdigões, Reguengos de Monsaraz (Finagra).

15 Sem querer dar um tom faceto à questão, relembro que nos anos 80 era ainda a visão romântica e aventureira do arqueólo-
go que prevalecia (embora em registo de "segundo grau"), quando se retratava como protótipo da profissão a personagem
Indiana Jones, da série de filmes do mesmo nome, confundível com o caçador de tesouros do antiquariato seiscentista e
setecentista, ou com o egiptólogo oitocentista (e da primeira metade do século XX). Mas esta imagem romântica não é de
todo antipática aos próprios arqueólogos, que às vezes a alimentam por questões de marketing de imagem. De facto, a arque-
ologia terá sempre a ver com uma espécie de radicalidade.



importa para cada sítio é asse-
gurar:
• a sua protecção em termos de

informação científica (quer
através do registo e reserva,
quer através da pesquisa tra-
dicional);

• a sua protecção legal;
• financiamento(s);
• nos casos julgados física e ti-

pologicamente viáveis, a valo-
rização;

• a gestão concreta do bem –
o que se prende com os três
pontos descritos acima.

Ora, estes desideratos podem
ser atingidos, gradualmente,
através da produção de instru-
mentos de gestão de “primeiro
nível”, por via da contratualiza-
ção e, designadamente, através
de contratos-programa. Ou seja,
pode atribuir-se a gestão co-
rrente de um bem arqueológico
do Estado a uma autarquia. Do
mesmo modo um bem insito em
propriedade privada pode ser
objecto de uma intervenção do
Estado desde que assegurados
os “termos” de um relaciona-
mento de trabalho – quer este se
dirija ao financiamento, quer se
dirija ao apoio técnico em cola-
boração com a entidade pro-
prietária. Este universo de apli-
cações protocolares já existe, es-
sencialmente aplicado a monu-
mentos ditos “clássicos”, mas
também já com alguns exem-
plos ao nível dos sítios arqueo-
lógicos. Este “primeiro nível”

de contratualização permite cla-
rificar os graus de responsabili-
dade das diversas entidades en-
volvidas na protecção, salva-
guarda e valorização de um de-
terminado sítio arqueológico,
sendo possível regular também
a sua gestão directa e corrente,
descentralizando-a e colocando-a
cada vez mais próxima dos cida-
dãos (no caso de uma gestão au-
tárquica), ou da sociedade civil
no seu todo (em especial quan-
do a iniciativa parte de promo-
tores privados) – como um im-
perativo nacional e, logo, colecti-
vo. Fraseando melhor: o Estado
não é  dono do património.

Seria, porém, leviano pensar
que este modelo de trabalho,
que é ainda um modelo parcial-
mente teórico, fará o seu camin-
ho desde já e imediatamente
sem mais delongas. É evidente
que não. Quanto a mim, não
existe ainda tradição suficiente
para que estes modelos se im-
ponham sem que o Estado exer-
ça um papel aglutinador, orde-
nador e de agente que estabele-
ça a confiança no relacionamen-
to entre os diversos níveis de
administração e os cidadãos (de-
tentores e / ou consumidores).
Interventivo, é claro.

O modelo de gestão mais imedia-
to é o que decorre, naturalmen-
te, da titularidade efectiva dos
sítios arqueológicos, conforme
acima mencionado, isto é: o pro-

prietário (Estado, autarquias, pri-
vado) é o gestor directo do bem. No
caso do IPPAR, que é a institui-
ção do Estado que tem a seu
cargo a gestão de monumentos e
sítios, a fórmula ideal e mais es-
tável é a instituição de “serviços
dependentes”, sendo que exis-
tem já dois em fase de constitui-
ção para sítios arqueológicos, a
saber, Miróbriga e Freixo
(Tongóbriga)18. É ainda possível
ao IPPAR assegurar a gestão de
sítios de menor “porte” mas já
equipados de centros de acolhi-
mento a partir das respectivas
Direcções Regionais.

Todavia, outras questões devem
ser colocadas, quando se sabe
que algumas das entidades pri-
vadas proprietárias de sítios ar-
queológicos e às vezes o próprio
Estado se debatem com dificul-
dades técnicas (sobretudo as
primeiras) ou dificuldades
“funcionais” (quer dizer, de or-
çamento de funcionamento e de
manutenção) para a gestão des-
ses mesmos sítios.

Por inerente (e natural) falta de
vocação, muitos dos proprietá-
rios de sítios arqueológicos não
conseguem prover os seus pro-
jectos de sustentação técnica e
financeira. Isto é, não conse-
guem relocalizar os sítios ar-
queológicos dentro de uma es-
tratégia de gestão que se asse-
melhe, mesmo que em grau ínfi-
mo, ao da gestão dos museus, já
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o caminho reivindicativo para
que a arqueologia se tornasse
num parceiro importante das
tarefas da cultura – para um
ciclo profissionalizado.

Quer isto dizer que, em termos
das políticas patrimoniais, a ar-
queologia se encontra no mes-
mo pé que outras disciplinas,
tais como a arquitectura, a his-
tória de arte ou a engenharia,
assumindo-se como um impera-
tivo. Não há património cultural
sem arqueologia. 

Mas se assim é, sou também da
opinião que haverá, simultanea-
mente, que introduzir uma
nuance nesta afirmação: é que
não há arqueologia sem patrimó-
nio cultural. Isto serve para dizer
que a arqueologia não deve re-
clamar um estatuto de excepção,
mas antes, sim, o estatuto disci-
plinar de par entre pares. No ar-
gumentário do património, a ar-
queologia deve ser co-natural-
mente uma peça do argumento
entre outras – e não o argumento
em si. A arqueologia não se basta
a si própria nem se deve esgotar
ensimesmadamente. Deve antes
ser integrada em articulação
com as outras tarefas do patri-
mónio. E isto é válido para
qualquer outra disciplina patri-
monial16.

O profissionalismo da arqueolo-
gia testemunha-se através da
existência de um cada vez maior
número de arqueólogos, da sua
descentralização em termos de
distribuição regional, da sua en-
trada e recrutamento para os
quadros de autarquias, do alar-
gamento dos cursos académicos
com curricula exclusivos em ter-
mos de licenciatura em arqueo-
logia, da existência de um nú-
mero considerável de firmas es-
tritamente dedicadas à arqueo-
logia, da contratação regular de

arqueólogos ou de firmas de
arqueologia por promotores, de
um sistema de pareceres da
administração central e de
licenciamentos camarários com
condicionantes de ordem ar-
queológica, da existência de
uma carreira de arqueólogo ju-
ridicamente enquadrável em
termos de administração públi-
ca, da existência de uma asso-
ciação profissional com capaci-
dade de interlocução junto das
instâncias de poder, e da cria-
ção, embora recente (1997), de
um instituto do Estado (Insti-
tuto Português de Arqueologia)
no âmbito da orgânica do
Ministério da Cultura, exclusi-
vamente vocacionado para as
matérias disciplinares da ar-
queologia no âmbito mais lato
da política cultural portuguesa.
E outros exemplos haverá que
poderão reforçar esta panorâmi-
ca que consolida o exercício da
arqueologia17.

Verificadas as circunstâncias
“próximas” da arqueologia, po-
demos agora escrutinar as ques-
tões ou os problemas aparente-
mente mais “distantes” do exer-
cício da arqueologia enquanto
investigação “pura”. E aí, o que
se pode constatar é um acrésci-
mo de exigências, sendo de entre
estas a mais importante a que se
reporta às condições de gestão pa-
trimonial dos sítios arqueológicos.

Em Portugal, por razões con-
suetudinárias que se prendem
com a tradição legal e com o sen-
tido protectivo do Estado, é
comum pensar-se que a salva-
guarda e valorização do patri-
mónio é uma tarefa que cabe,
quase que em exclusivo, senão
em exclusivo, ao Estado e em
particular à Administração
Central. Como é óbvio, esta
visão encontra-se distorcida por
uma óptica assistencialista do

Estado que conduz, geralmente,
à desresponsabilização dos diver-
sos agentes – e dos cidadãos –
naquilo que respeita à salva-
guarda e valorização do patri-
mónio.

É comum, aliás, confundir-se
tutela com propriedade, proprieda-
de com responsabilidade, e fiscali-
zação com tutela – e tudo isto,
com maior agudeza, no terreno
da arqueologia. Desde logo por
via de um instrumento legal de
contornos difusos que se chama
afectação. Os regimes de afectação
são, neste momento e ainda, um
dos problemas mais prementes
do edifício jurídico do patrimó-
nio e da sua gestão, como se
pode depreender, por exemplo,
do artigo 7.º do decreto lei
120/97 , que carece (para a ge-
neralidade do universo do patri-
mónio imóvel) de uma clarifica-
ção administrativa. Todavia, a
nova Lei de Bases do Patri-
mónio Cultural (Lei 107/01)
vem colocar a tónica na respon-
sabilização comum e colectiva, em
vez da simples responsabilização
tutelar, no que parece ser um
avanço face aos sistemas consa-
grados: a responsabilidade é,
sempre, de todos. E só depois  da
entidade (directamente) tutelar.

Em bom rigor, creio que a afec-
tação ou o regime tutelar é ma-
téria secundária no que respeita
à salvaguarda, valorização e ges-
tão dos sítios arqueológicos. De
facto, são cada vez maiores os
cruzamentos e malhas de co-
-responsabilização, nesta área
do trabalho patrimonial, atra-
vés da prática de um conjunto
de dispositivos de ordem gestio-
nária que permitem encarar
cada sítio, independentemente
da sua entidade afectatária ou
tutelar, como outro sítio qualquer.
Ou seja, independentemente de
se saber a quem pertence, o que

16

16 Não reduzo a arqueologia ao "património", nem tenho dela uma visão utilitarista. A arqueologia é um campo de investigação
autónomo, de longa tradição, como é óbvio. Apenas me permito apontar para a necessidade de uma articulação permanente
e mutuamente integradora da arqueologia e dos restantes saberes, no sentido de se produzirem mais saberes em contexto,
com acréscimo de património.

17 Para o profissional da arqueologia é quase certo que esta enumeração de factos positivos não esgota os problemas exis-
tentes (falta de meios, necessidade de reforço de contratualização entre as administrações e a universidades, etc.). Mas con-
venhamos que a situação se alterou drasticamente, para melhor, no decurso destes últimos dez anos, com a arqueologia a
ganhar um peso específico que já não tem margem de recuo.

18 Os outros "serviços dependentes" encontram-se sediados em monumentos clássicos: Palácio Nacional da Ajuda, Mosteiro
dos Jerónimos e Torre de Belém, Palácio Nacional de Sintra, Palácio Nacional da Pena, Palácio Ducal de Guimarães,
Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Alcobaça, Convento de Cristo, Mosteiro de Tibães, encontrando-se prevista a criação de
serviços no Mosteiro de Tarouca e no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha.



de alguns monumentos – num
âmbito bem definido, legalmen-
te enquadrado, politicamente
sancionado, num futuro possí-
vel. 

Nesse futuro, poderemos, por-
tanto, assistir, acaso a iniciativa
assim o permita, à criação de enti-
dades vocacionadas para a gestão
de sítios e monumentos, desde

a) Associações sem fins lucrativos
b) Associações de voluntariado
c) Fundações
d) Empresas municipais, inter-

municipais ou interinstitu-
cionais de 2.ª geração

e) Micro-empresas e empresas.

As associações sem fins lucrativos25

confrontam-se com o problema
essencial de não poderem esta-
tutariamente gerar receitas. A
sua eficácia encontra-se limita-
da por este facto, o que não
quer, dizer que as mesmas não
possam instituir  princípios de
boa gestão. Existem alguns
casos deste tipo, embora depen-
dentes de subsídios muncipais
e/ou estatais.

As associações de voluntariado
corresponderiam a uma nova
modalidade para a gestão e con-
servação de monumentos. Exis-
tindo nos países anglo-saxóni-
cos uma tradição neste campo,
dir-se-á que seria suficiente
imitar e adaptar os modelos
existentes. O que não é fácil,
atendendo precisamente às di-
ferentes tradições culturais e às
diferentes sociedades civis, em
boa medida estribadas em dife-
rentes graus de literacia e de
desenvolvimento e bem-estar.
Existem, bem entendido, exem-
plos de voluntariado aplicado
aos grandes monumentos (como
os Palácios Nacionais, designa-
damente o da Ajuda), mas tal
acontece em lugares especial-
mente “urbanizados” dotados
de uma população com níveis
de sociabilidade mais aptos a
dar continuidade a acções de
voluntariado corrente. Ou seja:
mes-mo nas sociedades mais
desenvolvidas é nos museus que
encontramos unidades de vo-
luntariado. No nosso país, falta-
nos ainda fazer o percurso que
consolide o voluntariado em

sectores de importância primor-
dial, como, por exemplo, a
saúde ou a educação (onde se
está a fazer trabalho nesse senti-
do) para depois se partir de
forma mais consistente para o
voluntariado cultural. 

Noutra categoria semelhante,
embora com um carácter tempo-
rário, e rotativo, inscrevem-se
programas de contratualização
com universidades, disponibili-
zando-se estas a colocarem em
regime de trabalho de “fim de
curso”/estágio os seus alunos,
com carácter de gratuitidade.

Quanto às fundações, é certo que
na sua maioria se encontram
definidas estatutariamente, com
áreas de acção concretas no
campo da cultura (entre outros
sectores). Mesmo assim, é ne-
cessário ser realista e levar em
linha de conta que algumas das
fundações existentes têm difi-
culdades de sustentação, neces-
sitando, por isso, de apoio esta-
tal. Mas é certo, também, que
novas fundações se venham a
constituir, com vocações cultu-
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por si, em Portugal (mas não só,
contrariamente ao que se pensa),
deficitária. 

O Estado, por sua vez, enfrenta
(conforme os ciclos económicos
sejam mais ou menos violentos
em termos de finanças públicas),
dificuldades de gestão quase
sempre decorrentes da fragilidade
dos seus orçamentos de funciona-
mento, da cíclica impossibilida-
de de recrutamento de especia-
listas (sejam guardas qualifica-
dos, sejam guias especializados,
sejam simples auxiliares técni-
cos) e da impossibilidade em as-
segurar fontes de financiamento
e de receitas sustentadas com
uma previsibilidade ou provi-
sionaridade consistente. 

Mesmo o esforço que o IPPAR
tem feito neste domínio, com
resultados práticos bem visíveis
e mensuráveis19, não permite
abordar sem apreensão (embora
com optimismo) a questão da
sustentabilidade dos sítios ar-
queológicos recém-valorizados. 

Deveria, eventualmente, fazer-se
como a avestruz: mais valia que
não se cuidasse de sítio algum;
mais valia que não se fomentas-
se a valorização de estações ar-
queológicas; mais valia manter
no esquecimento os locais. Mas
será isso possível? Claro que
não. Já para não falar nos con-
tornos (verdadeiramente) cri-
minais de tal actuação por parte
das instituições que zelam pelo
património, esta argumentação,
pelo absurdo, iria embater com
uma realidade bem forte: as co-
munidades, hoje, não esquecem
os seus testemunhos do passado.
Por outro lado, a “montagem”
de um sociedade mediatizada
não permite (e justamente) que
eles permaneçam esquecidos ou
abandonados20, quer dizer, lite-
ralmente mortos. Há sempre que

os ressuscitar e é esse o grande
problema da valorização dos sí-
tios arqueológicos (e também
dos monumentos de todas as ti-
pologias). 

De facto, cada “unidade” patri-
monial, recuperada e valorizada
através de investimentos, impli-
ca um acréscimo de custos de fun-
cionamento, uma vez que a sua
fruição depende da existência
de estruturas que garantam a
sua manutenção e apresentação
públicas.

Como se assiste hoje a um so-
breaquecimento de monumen-
tos e sítios (um sobreaqueci-
mento extensível a todo o uni-
verso patrimonial, fruto da im-
possibili-dade de esquecer21), é
natural que a sustentação dos
sítios arqueológicos não possa
depender exclusivamente do
Estado. Ora, o que politica-
mente se deve fazer é encarar
de frente a questão, mantendo
os princípios e os valores hu-
manos em primeiro plano: hu-
manizando os sítios, e evitan-
do considerá-los uma bela
ruína – que ruína continua-
riam a ser até à sua fatal extin-
ção22. Nada disso. Hoje, aliás, é
provável que não existam
senão duas simples opções
para a gestão do património: a
desmobilização total e o fata-
lismo; ou o pensamento e a
acção, por muito difíceis que
sejam. A primeira correspon-
deria a uma espécie de desregu-
lação “liberal”. Como é óbvio,
alinho (e não estou sozi-nho)
pela última opção.

Como base de racionalidade,
os monumentos e os sítios ar-
queológicos devem ser encara-
dos como “recursos”: recursos
culturais, dos quais se retiram
mais-valias de ordem cultural,
educativa ou turística. 

Assente este pressuposto, po-
dem equacionar-se diversas
hipóteses de trabalho, quanto à
gestão dos sítios a inscrever no
futuro.

4. Hipóteses

Uma das soluções pas-
sará, decerto, por esco-
lhas de Estado que

colocam a cultura como uma
das prioridades políticas. Uma
parte dos problemas seria reso-
lvido, mormente os que dizem
respeito à escassez de meios de
funcionamento, mediante uma
política “socializante”. Porém,
bem o sabemos, não é linear que
um modelo deste tipo, que
retoma com roupagens novas o
do assistencialismo estadual,
venha a vingar ou a tornar-se
sustentável dentro de dinâmicas
económicas globalizadas. 

É de crer que se tenha de
desenvolver uma política de
equilíbrios e de negociações
permanentes, aproveitando o
que a globalização traz de novo
e que é uma fragmentação de
poderes, uma atomização das
causas, o que, no âmbito do
património, parece ser particu-
larmente favorável a uma gestão
por proximidade.

Outra solução passará, ao que
creio, pela multiplicação das
possibilidades do património vir
a ser gerido por entidades extra-
-estatais ou extratutelares, para
casos considerados úteis.  Enfim,
nada que se afaste de um con-
ceito tradicional: o da concessão
limitada. Que fique claro: não
penso que existam condições
para falar de uma nova “área de
negócios”23. Muito menos acre-
dito na bondade  de uma espécie
de privatização do património24

Refiro-me, tão-somente, à ges-
tão corrente de alguns sítios e
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19 Cf. Aa.vv., Património. Balanço e perspectivas. 2000-2006,  Lisboa, IPPAR, 2000.

20 ... e "ostracizados", diria o humorista...

21 É bom ter em perspectiva a sociedade contemporânea e os seus dispositivos mediáticos para tomar o pulso à nossa
condição pós-moderna. A mediatização funciona por acumulação e só se pode "acrescentar" e "somar" (nunca subtrair cul-
tura). Aqui, porém, aplica-se a distinção de Dominique Wolton que distingue a comunicação normativa. A primeira tem pre-
cisamente a ver com os níveis primários da mediatização e com a velocidade e a quantidade da comunicação em circulação
"à superfície" (rapidez, facilidade de acesso, etc.). A segunda tem a ver com o nível reflexivo e não imediato, antes com a
qualidade da comunicação – aquilo que acrescenta cultura e profundidade cultural, ou seja, qualidade de vida.

22 Não defendo uma política de preservação à outrance ou de contornos fundamentalistas (uma palavra, também hoje em dia,
muito sobreaquecida...), como se verá a seguir. Aliás, o conservacionismo ou preservacionismo, bem como todos os funda-
mentalismos patrimoniais consitituem os maiores inimigos da racionalidade das políticas patrimoniais. Mas também não de-
fendo uma espécie de escolha por eleição afectiva de sítios (consoante a especialidade do decisor, por exemplo), o que se
aproximaria perigosamente de uma política autoritária e ditatorial, esclarecidamente absolutista (para não dizer outra coisa).

23 A expressão é arrepiante para muita gente (para mim é), mas existe; e significa a possibilidade de definir um cacho de ac-
tividades económicas ligadas ao património, o que é mais uma constatação, de facto, do que propriamente uma novidade.

24 Como em tudo o resto, só é privatizável aquilo que é chamativo e rendível. Daí que se fale tanto, hoje, em privatizar museus
(no caso da Itália), porque os museus poderão constituir, em determinados países, uma "área de negócios" (mesmo que ar-
rastem consigo prejuízos no exercício). Em Portugal, dir-se-ia o mesmo não dos museus  mas antes dos Palácios e
Monumentos, com cerca de 2 milhões de visitantes por ano...

25 Incluo nesta tipologia "associativa" as associações de defesa do património. Depois de um primeiro momento de grande di-
namização, logo após o 25 de Abril, e até meados da década de 80, muitas das associações extinguiram-se, entraram em
dormência ou passaram a integrar preocupaçõs de natureza ambiental, actualizando-se. No entanto, a atentar nos indi-
cadores, é provável que se assista durante, os próximos anos, a uma renovação do movimento associativo neste domínio.



Acaso o Estado decida adoptar
este tipo de solução será neces-
sário estabelecer uma rede de
hierarquias de sítios arqueológicos 30

de modo a escolher os que po-
dem ou devem ser objecto deste
tipo de gestão concessionada,
delegada ou “diferencial”. Tal
hierarquia deverá assentar
num processo de avaliação que
leve em linha de conta a even-
tual sustentabilidade dos sí-
tios, mas muito em especial as
dificuldades e disfunções de gestão
causadas pelo afastamento do
imóvel de centros de decisão –
mesmo dos que se situam em
âmbito regional. 

Por outro lado, deverá ser efec-
tuado um estudo que atenda a
uma lógica territorial bem esta-
belecida e nítida. 
Do mesmo modo, só se vislum-
bra uma solução deste tipo des-
de que se encontre assegurada a
apresentação do sítio arqueoló-
gico após um investimento ini-
cial que o relance numa even-
tual rede de sítios arqueológicos
a abranger por este modelo de
gestão. Mas da mesma forma
que é possível avançar com hi-
póteses como as que acima
expus, é também possível e ne-
cessário (e honesto) afirmar que
estamos ainda longe deste desiderato.

Tratar-se-á, como é óbvio, de um
sector de risco. 

O património, muito em espe-
cial, os sítios arqueológicos, não
constituem lugares de grande
consumo ou de afluxo maciço
que permitam encarar esta acti-
vidade como um sector com ní-
veis de “comercialização” (e ní-
veis de receita e de lucro) mé-
dios ou altos.

Parece óbvio que se trata de um
“negócio” com uma escassa
margem de lucro...
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rais e patrimoniais, podendo
gerir o seu património próprio
ou de outrém mediante acordos
pontuais.

As empresas municipais, intermu-
nicipais ou interinstitucionais vêm
na sequência das chamadas em-
presas municipais de “primeira
geração”, muitas delas criadas
durante os finais dos anos 80 e o
início dos anos 90, com objecti-
vos de promoção e de gestão em
sectores ou áreas concretas (como
a habitação, o parqueamento
automóvel, a gestão de equipa-
mentos culturais, de centros
históricos, etc.)26. É possível
configurar um futuro onde, es-
pecialmente nos maiores cen-
tros populacionais, este tipo de
empresas venham a ser consti-
tuídas, com objectivos precisos,
entre os quais os da gestão de
monumentos e sítios arqueoló-
gicos. Neste domínio, convém
elencar as agências27, que asso-
ciam por vezes instituições esta-
tais ou promotores privados,
conferindo uma maior agilida-
de aos processos de contratação
de pessoal e a determinados
actos de gestão. Mas há que
atender ao facto de necessita-
rem de um capital próprio, cons-
tituído pelos contributos dos as-
sociados. 

As microempresas são ainda uma
realidade relativamente descon-
hecida para a área da cultura e
do património28. Mas podem
constituir no futuro um parcei-
ro estratégico para a gestão do
património. Desenhadas com

capitais escassos, eventualmen-
te comparticipados, trata-se de
unidades de emprego e de espe-
cialização que podem recrutar
jovens para actividades de
acompanhamento, de guia, de
manutenção e de gestão aproxi-
mada de sítios arqueológicos.
Por assentarem num estatuto
mais leve e em capitais de pe-
queno porte, podem nascer nas
próprias regiões, gerindo os re-
cursos humanos com uma liga-
ção “ao terreno” mais eficaz e
precisa.

O mesmo poderá acontecer com
empresas constituídas para fins
exclusivamente culturais ou
mesmo para a gestão do patri-
mónio. Neste caso, não gozando
de nenhum estatuto de excep-
ção em termos de constituição
do capital  próprio, trata-se de
assegurar uma área de trabalho
muito precisa (cirúrgica, diria),
de modo a responder a exigên-
cias concretas da sociedade civil
em âmbito nacional. Tanto
quanto sei, existem exemplos
deste tipo de empresas em
França, gerindo parques natu-
rais, monumentos e sítios ar-
queológicos29, independente-
mente da sua tutela ou proprie-
dade. Tais empresas apresen-
tam-se, geralmente, com um
catálogo de “serviços”, devendo
assegurar a inviolabilidade dos
monumentos e sítios, a sua ma-
nutenção e limpeza, os serviços
de exploração e corrente, bem
como a gestão, podem arrecadar
receitas, e podem, inclusiva-
mente, promover a produção de

merchandising (produtos deriva-
dos) e a sua comercialização.

Qualquer um destes modelos de
unidades de gestão devem ser
incorporados no trabalho de
gestão do património, mediante
regimes diversos a estabelecer,
entre os quais se contam os con-
tratos-programa e os contratos de
concessão.
No caso das concessões, a defi-
nição destas far-se-ia de um
modo idêntico ao de outras con-
cessões de outras áreas ou secto-
res económicos. Mediante a en-
trega ao detentor do bem de
uma determinada renda ou per-
centual da receita obtida, obede-
ceriam escrupulosamente a um
caderno de encargos preparado
pela entidade concessora. Um
caderno de encargos deste tipo
deverá definir as condições mí-
nimas de guardaria, os níveis de
segurança exigidos, as tarefas cor-
rentes de manutenção a ter em
conta, os serviços correlaciona-
dos, como os serviços pedagógi-
cos e a frequência ou ciclicidade
de actividade dos guias, o esta-
belecimento de circuitos de visita
principais e alternativos, a perio-
dicidade de actividades comple-
mentares a promover, um quadro
de avaliação claro, a apresentação
de contas e o período da conces-
são (um período que permita a
inversão do investimento). Tal
concessão partiria de um pro-
cesso de “concursamento”, a
exemplo do que acontece com
as concessões em outros sectores.
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26 Existem diversos exemplos deste tipo de empresas em Lisboa e no Porto, para citar os exemplos mais conhecidos
(por exemplo, EMEL, EPUL, etc.).

27 É, em bom rigor, o caso de uma empresa como a Monte da Lua, S.A., constituída em Sintra, de modo a promover a gestão
dos Parques da Serra de Sintra e de alguns dos seus monumentos (Monserrate, Convento dos Capuchos, etc.), contando
com os capitais de formação da Câmara Municipal de Sintra, do ICN, da DGF e do IPPAR, em partes proporcionais. Pode
colher receitas e, se possível, atingir graus de auto-sustentação.

28 Assinalo que, em diversas intervenções públicas, este assunto tem sido abordado pelo Presidente do IPPAR, Luís Calado,
fruto de uma reflexão sobre estas matérias que tem vindo a ser feita pelo próprio e pelo IPPAR no seu todo.

29 Tais empresas possuem geometrias variáveis e vão desde as que são comparticipadas pelo Estado às de carácter inde-
pendente. A Caisse des Monuments, a principal gestora de monumentos e sítios em França, e algumas autarquias, estabele-
cem, tanto quanto sabemos, contratos de concessão deste tipo. Refira-se, a benefício de inventário, que a Caisse des
Monuments francesa sofreu recentemente uma reforma profunda derivada de uma alegada ineficácia na animação dos mon-
umentos. Não deixa de ser curioso constatar que, em países desenvolvidos, como a França, existem sectores onde o Estado
se encontra, no domínio que nos interessa, com problemas que em Portugal o IPPAR já ultrapassou.

30 Uma hierarquia que poderia ser estabelecida não tanto em termos de valor "absoluto" a partir da categoria classificativa,
mas antes em termos "reais", considerando tipologias, valor didático, valor rememorativo local e regional, valor turístico efecti-
vo, dimensionamento e potencialidades, em termos de economia de escala.




