
impõe-se o seu enquadramento
em estratégias de gestão consis-
tentes e bem orientadas, para
atingir objectivos bem defini-
dos, no seio de uma utilização
regrada e sustentada do meio
ambiente que nos envolve, natu-
ralmente marcado por aquilo
que os nossos antecessores dei-
xaram das suas utilizações, ao
longo dos territórios. Sendo di-
fícil de delimitar aquilo que po-
tencialmente são bens patrimo-
niais, exercício que é, aliás, pas-
sível de múltiplos resultados em
função, nomeadamente, do
ponto de vista, da amostragem
ou da escala de análise, a sua in-
questionável natureza finita
acentua a sua relevância social,
pelo que a assunção de recurso
de natureza pública ganha sen-
tido. Este facto é, aliás, assumi-
do nas nossas sociedades oci-
dentais, independentemente do
seu valor monetário ou do esta-
tuto diferenciado de proprieda-
de pública ou privada.

Actualmente, no contexto por-
tuguês, a questão da proprieda-
de dos valores patrimoniais não
é um problema para a sua pre-
servação. Ao contrário dos paí-
ses anglo-saxónicos, em que a
tutela estatal surge mais diluída
em outras formas cívicas de in-
tervenção, a nossa sociedade, tal
como genericamente as da área
meridional e mediterrânica,
muniu-se de mecanismos que
efectivamente responsabilizam
fortemente o Estado por determi-
nados aspectos, conferindo-lhe
vastas ferramentas de actuação,
como a atribuição de classifica-
ções específicas, a regulamenta-
ção de normas de actuação em
caso de intervenção e a aprova-
ção de projectos de manuten-
ção, alteração, ou recuperação
de bens. Ou seja, não sendo, de
todo, questionada a possibilidade
da existência de propriedade

privada de elementos patrimo-
niais, particularmente de bens
imóveis, foram assumidas for-
mas de constrangimento ao seu
uso, devidamente regulamenta-
das e controladas por entidades
públicas.

No que respeita, concretamente
ao património arqueológico,
pela sua natureza de “ruína”, de
contexto fora de uso e, muitas
vezes, não integrando edificações,
a tradição portuguesa de inter-
venção é quase exclusivamente
estatal. Ao contrário de muitos
sítios edificados do nosso patri-
mónio histórico, como residên-
cias ou mosteiros, em que per-
dura a manutenção de usos prá-
ticos e funcionais para além da
sua mera reutilização como sí-
tios representativos de um
tempo ou tempos, os sítios ar-
queológicos são tradicional-
mente encarados como fontes
de informação científica (que o
são sempre), ou como locais em
que se revela uma realidade
cristalizada em vestígios, nos
quais, muitas vezes, se expõe a
interpretação “oficial” assumi-
da para o local e para aquilo que
se considera que ele representa.

Apesar da maioria dos bens ar-
queológicos se localizar em pro-
priedade privada e, portanto, ser
de posse privada, nunca a nossa
“sociedade civil” teve a inequí-
voca  capacidade de assumir a
tarefa de proteger tais bens e
muito menos de procurar a sua
valorização ou rentabilização,

sendo raríssimas as situações
em que entidades privadas en-
cararam de forma positiva e
construtiva o acaso de possuí-
rem bens daquele tipo. Nesses
casos, a regra foi e é a da dra-
matização face à sua posse, con-
siderada como um problema e
não como uma vantagem ou
mais-valia acrescentada a uma
propriedade. A razão básica que
sustenta o perpetuar de tal as-
sunção generalizada reside no
facto de não se saber o que fazer
com bens arqueológicos imó-
veis, ou seja, com as “ruínas”,
não tendo emergido uma men-
talidade consciente da impor-
tância da História e da memória
colectiva na reflexão do presen-
te e na construção do futuro. De
facto, não julgo que um passado
estático, alegórico, encerrado,
sem reflexão sobre os seus res-
tos nem com utilização actual,
possa interagir com a realidade,
tornando-se os seus vestígios,
certamente seleccionados em
função de certos objectivos, em
meros bibelots paisagísticos.

Numa sociedade portuguesa
que, durante grande parte do sé-
culo XX, foi marcada por um
Estado totalitário, o isolamento
e a pouca abertura face a estí-
mulos externos contribuíram
para uma reduzida criatividade
e para a elaboração de uma li-
mitada consciência do que é a
cidadania. O património tornou-
-se uma preocupação do Estado
e uma das suas fontes de despe-
sas, sendo com grande perplexi-
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Oreconhecimento da im-
portância do patrimó-
nio aqueológico e a con-

sequente necessidade da sua
preservação e estudo cresce
acentuadamente nas sociedades
que mais intensamente interfe-
rem nos territórios, produzindo
paisagens crescentemente an-
tropizadas. Os processos de re-
gisto, recolha, armazenagem,
defesa e salvaguarda do patri-
mónio em geral consolidaram-se
com o decorrer do século XIX e
XX, aqueles em que a acelera-
ção dos ritmos de transforma-

ção no planeta são mais eviden-
tes. A consciência do passado e
da forma como cada vez mais é
possível destruir vorazmente
antigas marcas de identidades
humanas faz crescer e perdurar
um sentimento de perda, favo-
recendo ambiências sociais nos-
tálgicas, marcadas pela interio-
rização urgente em procurar
elementos que remetam para
um tempo perdido, mais ou
menos ancestral e supostamente
mais natural ou original, que
urge guardar e proteger.
Efectivamente, em sociedades

em rápida transformação e em
que a capacidade de destruição
de fontes, entre as quais as ar-
queológicas, cresce brutalmen-
te, o passado torna-se uma refe-
rência vincadamente presente,
que “obriga” a uma salvaguar-
da, agudizando-se o conflito
entre preservação do real exis-
tente e a sua natural e perma-
nente transformação pelo uso.

Sendo os bens patrimoniais sig-
nificativamente relevantes, mas
crescentemente frágeis face às
nossas potenciais agressões,
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A gestão privada de Património
público é uma das diversas face-
tas que deverá assumir a futura
abertura da sociedade às ques-
tões do uso do nosso passado,
devendo ser previamente defi-
nidas as formas que poderão
condicionar a sua acção, sendo,
a partir de então, possível ao
Estado assumir um papel essen-
cialmente regulador e fiscaliza-
dor.

Assim, não partilhamos ideias
que encaram tal contratualiza-
ção entre Estado e privados
como mera cosmética conjuntu-
ral, permanecendo a realidade
inalterada, mesmo que sendo
substituídos alguns interve-
nientes. O que se pretende não é
que o Estado abdique de algo
que pode ser rentável, benefi-
ciando entidades especulado-
ras; pretende-se melhorar a ac-
tuação no Património, introdu-
zindo maiores níveis de criativi-
dade e inovação, a par de uma
maior flexibilização de procedi-
mentos e de uma clarificação de
teor ético na actuação, rompen-
do-se acumulações de compe-
tências inadmissíveis, nomea-
damente, programação, execu-
ção e fiscalização de projectos.
De facto, a actuação executiva,
a certos níveis, particularmente,
na prestação de serviços ao exte-
rior ou na execução para si pró-
prio de empreitadas, deveria
ser inviabilizadas por condicio-
nar a necessária isenção nas ac-
tuações ou ser aceites apenas em
casos em que não existam no
mercado possibilidades de con-
tratação.

Obviamente que, a ser assumida
pelo Estado, a entrega a privados
da gestão de elementos patrimo-
niais, deverá incluir diversos
tipos de sítios, nomeadamente
de distintos potenciais, já que
não será concebível que guarde
para si os elementos mais facil-
mente exploráveis, reservando
para os privados os casos mais
difíceis, nomeadamente, quando
localizados fora de grandes cen-
tros de visitas. Evidentemente
que tais contratualizações ou
concessões têm que ser rentá-
veis e sem limitações de actua-
ção demasiado rígidas, condição
imprescindível para o apareci-
mento de parceiros estimulados
e empenhados nesta inovação.

Assim, julgo que é também
através de um sector público re-
gulador e fiscalizador, a par de
um mercado estimulante e cria-
tivo que poderemos contribuir
para o conhecimento, a salva-
guarda e a valorização do nosso
património.
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dade que hoje muitos cidadãos
se defrontam com obrigações le-
gais face aos bens arqueológicos
que possuem, já que, lhes pare-
ce claro que aquilo que decorre
desse “problema” é de responsa-
bilidade pública. Na sequência
da longa sobrevivência de um
Estado conservador e autoritá-
rio, as questões relativas ao dis-
curso de âmbito cultural têm
estado, predominantemente,
acantonadas na esquerda portu-
guesa, pelo que determinados
pressupostos de abordagem ao
nosso património permanece-
ram encaixados no registo esta-
tal, apesar de assentes em pos-
tulados obviamente diferencia-
dos ou opostos.

No entanto, uma sociedade que
pensa o seu destino não pode li-
mitar a criatividade e a iniciati-
va dos seus cidadãos. O patri-
mónio histórico-arqueológico é
um bem de toda a comunidade
que tem que ser defendido, de-
vendo as regulamentações que a
ele respeitam resultar de políti-
cas claras de longo prazo, assen-
tes no pressuposto de uma ges-
tão ponderada do território. O
nosso Património não pode dei-
xar de ser encarado como um
significativo recurso de que dis-
pomos e cujo uso multifacetado
deverá beneficiar toda a comu-
nidade. Uma das grandes possi-
bilidades de investir numa so-
ciedade que se pense a si pró-
pria é seguramente na investi-
gação, na valorização e na
rentabilização do património
em geral e do arqueológico em
particular. A sua utilização e
gestão tem que ser rigorosa, po-

dendo os processos que daí de-
correm estimular actividades
económicas, motivar emprego e
gerar riqueza.

Considerando que a sociedade
criou mecanismos que permi-
tem encarar o uso do
Património de forma regrada
(podendo e devendo as regras
ser melhoradas) e assumindo
esse mesmo Património como
motor de dinamismos diversos,
o Estado deverá ser, sobretudo,
um estimulador de iniciativas,
reservando-se um papel orien-
tador e fiscalizador, afastando-
-se de uma sobreposição, ten-
dencialmente prejudicial, de
acumulação de múltiplos e su-
cessivos papéis, desde a  defini-
ção de objectivos, execução de
projectos e a fiscalização ou
aprovação de trabalhos. Num
contexto em que o Estado clari-
fique funções no âmbito da sua
própria actuação, as entidades
estatais, quer da administração
central, regional ou autárquica,
não deveriam assumir compe-
tências executivas, tornando-se
então possível, face a objectivos
políticos bem clarificados,
obter uma gestão dos bens ar-
queológicos públicos assente
em maior transparência de pro-
cessos de actuação, menos su-
jeita a interesses pessoais dos
técnicos dos organismos públi-
cos e, consequentemente, mais
eficaz e propiciadora da obten-
ção de resultados dignos de ver-
dadeiro serviço público. 

Talvez a questão fundamental
seja efectivamente aferir da
vantagem para a comunidade

da contratualização de tal tipo
de serviços entre o Estado e en-
tidades privadas, qualquer que
fosse o seu estatuto, desde as
fundações a empresas privadas,
no sentido da prestação de ser-
viços de gestão de projectos, in-
cluindo sítios arqueológicos.
Tal opção deverá permitir ao
Estado reduzir custos e atingir
uma efectiva sustentação no do-
mínio do funcionalismo, racio-
nalizando os meios humanos e
logísticos existentes, através da
sua contenção e especialização,
em domínios como a definição
de objectivos e programas e a
fiscalização da execução forne-
cida externamente; consequen-
temente, seria estimulada a
emergência de entidades multi-
facetadas e efectivamente voca-
cionadas para atingir os objec-
tivos públicos, através da im-
plementação de estratégias em-
presariais destinadas a valorizar
e dinamizar os vestígios ar-
queológicos previamente selec-
cionados.

Devemos ponderar a cedência
da gestão e exploração de deter-
minados sítios arqueológicos,
através da sua concessão a enti-
dades privadas. Através de con-
tratos plurianuais, em que o
concessionário poderia surgir
como pagador, e face a objecti-
vos delineados em cadernos de
encargos elaborados pelas enti-
dades públicas, seria possível
definir o âmbito dos resultados
a cumprir, permanecendo em
aberto um espaço de criatividade,
face às múltiplas possibilidades
de agir sobre um sítio, desde a
sua preservação à sua efectiva
exploração dinâmica, obvia-
mente condicionada a exigên-
cias decorrentes da legislação
aplicada a elementos de nature-
za patrimonial.
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