
Resumo

 Algumas reflexões sobre o desejo moderno de criação generalizada de mu-
seus (no sentido mais amplo da palavra) e de salvaguarda de paisagens inteiras 
como património, e do que isso implica em termos de comportamento das pes-
soas e comunidades, sendo sintoma de um mundo em transformação profunda.

Abstract

 Some reflections on the modern desire of creating museums (in the broad-
est sense of the word) everywhere, and on the protection of entire  landscapes as 
heritage, stressing what this implies in terms of the behavior of people and com-
munities, being the symptom of a world undergoing a profound transformation.
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 Há bastantes anos que estou envolvida, no âmbito das minhas funções profissionais, mas também por gosto pes-
soal (que se concretizou numa dissertação de mestrado em Museologia apresentada em novembro de 2013 à FLUP)1 no 
estudo das Guerras Peninsulares. E mais em particular das estruturas arqueológicas/arquitectónicas conhecidas como 
Linhas de Torres2, as quais foram alvo de um projeto colectivo realizado por seis municípios da Estremadura portuguesa 
(Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira), o qual tem, como 
componente importante, o estudo e a valorização dessas estruturas, no que podemos considerar um trabalho de muse-
alização, integrado, obviamente, no seu meio paisagístico.
 Esse trabalho necessariamente tem de articular uma série de vectores, em torno do conjunto de paisagens cult-
urais incluídas na designada Rota Histórica das Linhas de Torres, e entre eles, por um lado, a realidade da Europa oci-
dental nos inícios do século XIX, em que se dá um confronto de grande escala entre duas potências (Inglaterra e França) 
e, por outro, a problemática que nos nossos dias levanta o interesse público pela recuperação e fruição destes contextos 
histórico-paisagísticos. Os tópicos que abordo a seguir resultam de algumas reflexões pessoais à margem do trabalho 
feito, tanto o profissional, como o académico.

 1. A musealização do mundo - A par de ser o ambiente em que estamos integrados como seres vivos e como 
seres humanos imersos num universo simbólico3, o mundo, com o racionalismo ocidental (a partir do séc. XVII) e com 
a modernidade (nomeadamente com a Revolução Francesa e a industrialização) tornou-se definitivamente um objecto 
de estudo (ciências) e de exploração, habitualmente chamada desenvolvimento, porque feita em nome dos interesses 
do Capital e do progresso/civilização, ou seja, da afirmação/imposição/generalização dos valores ocidentais modernos. 
Estes envolveram o ciclo colonial, de vários séculos, a conexão de todo o planeta em circuitos de comercialização e cor-
respondente domínio militar, desenvolvimento das comunicações, primeiro marítimas e depois também terrestres e 
aéreas, etc. Tudo implicou uma eliminação de quaisquer barreiras à cada vez mais livre e rápida circulação de mercador-
ias, pessoas, capitais. Esta circulação conota-se com tudo o que tem a ver com telecomunicações e com a noção de um 
mundo à escala global. O mundo (planeta Terra) ficou pela primeira vez conectado, porque o capitalismo/imperialismo é 
um sistema que, como disse, visa eliminar as barreiras de qualquer tipo (é por vocação fluido, invasivo) e vive exatamente 
da conexão rápida, tendencialmente instantânea (problema que até certo ponto se pôs a todos os impérios: veja-se o 
império romano e suas estradas, ou o, efémero, de Napoleão, contexto último do meu trabalho), agora possibilitada pela 
internet, a qual como se sabe começou por ser uma aplicação militar.
 O mundo transformado em objeto de observação tem duas facetas. A faceta ativa, dinâmica, da produção mer-
cantil sem limites (produção sempre do novo, criação do objeto novo com morte – obsolescência – anunciada/integrada 
no próprio objeto, etc.), a qual hoje envolve sobretudo a produção de ideias vendáveis – todo o sistema do marketing/ 
publicidade/design/imagem é um exemplo destas mercadorias ligadas à fantasia e portanto ao imaginário; o espetáculo 
generalizado outro exemplo, entre muitos outros. E, por outro lado, a faceta correspondente inativa/patrimonial/arquiv-
ística (outra face da moeda), da produção de um resto ou rastro que tende cada vez mais (apesar da ideologia/utopia da 
reciclagem) a encher tudo, ou a preencher o campo disponível e a tornar-se visível. A indústria miniaturiza-se, e o resto 
(o que já não se usa) amplia-se, aumentando todos os âmbitos em que o património se conjuga. São as indústrias da 
Cultura, como entidade reificada.
 O mundo torna-se um museu ligado à ideia de visita, contemplação rápida, fotografia, turismo. A ideologia do 
turismo é a da pressa, a da ocupação otimizada do tempo de fruição, tornada mais fácil pelos mediadores culturais (uma 
figura-chave): os turistas são irrequietos como as crianças, querem obter a máxima satisfação no mínimo de tempo, 
têm o frenesim do olhar (“gaze” em inglês) e dos sentidos em geral. A sua postura, a ética que preside ao turismo é a do 
entretenimento, ou seja, o preenchimento prazenteiro de tempos livres. A expressão diz tudo. É uma satisfação sempre 
insatisfeita. O mundo é, cada vez mais, um deserto de vida, ocupado por coisas, dispositivos, espaços, cenários, parques 
de lazer, parques temáticos, preparados para serem visitados/fruídos, animados pela contingência fugitiva dos visitantes, 

 1 Sob a orientação da Professora  Doutora Alice Semedo, daquela Faculdade, intitulada “TRANSFORMAÇÕES DE UMA PAISAGEM: 
SISTEMA DEFENSIVO DAS LINHAS DE TORRES E SUA MUSEALIZAÇÃO”.
 2 Sistema militar defensivo de fortificações de campo, edificado no início do século XIX e designado Linhas de Defesa a Norte de Lisboa 
ou Linhas de Torres.
 3 No sentido que lhe dá o psicanalista francês Jacques Lacan – autor difícil em que o leitor se pode introduzir através de ZIZEK, 2006 
por exemplo - quer dizer, num universo que nos permite sentirmo-nos integrados na chamada realidade – num contexto com sentido -, sabendo 
que esta tem em última análise uma estrutura ficcional.
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que fluem, são como vultos. Passam continuamente: são decerto modo, enquanto visitantes ávidos e apressados, não-
pessoas escoando por não-lugares. Mas a perda da aura dos lugares tenta compensar-se através dos esforços das pessoas 
e das instituições, nas suas relações entre si e com os dispositivos de exibição. Estes últimos servem precisamente para 
tentar dar ao mundo uma nova aura, requalificá-lo numa nova existência, passá-lo de museu a fábrica, isto é, revertendo 
o processo, transformá-lo de novo em local de vida, em lugar de produção seja do que for, em realidade comunitária, com 
uma memória e um projeto.

 2. A musealização de paisagens - Uso o termo paisagem aqui, neste artigo, num sentido diferente do antrop-
ólogo britânico Tim Ingold, embora o que este diz (muito influenciado pela fenomenologia, como toda a sua obra), seja 
muito interessante (INGOLD, 2011), e a analisar criticamente noutro contexto, pois põe em causa a utilização corrente 
do conceito.
 As paisagens são sempre subjetivas e sempre implicam um domínio visual por parte do observador, que as con-
templa parado ou em movimento, mas sempre como sujeito singular, com toda uma biografia própria e exclusiva (em 
que também temos de contar com a realidade do inconsciente). Sem dúvida que a sua experiência depende de cada 
visitante. O visitante dito culto, com um maior manancial de competências/informação verá nas paisagens uma história, 
uma temporalidade, que é opaca ou desinteressante para o turista apressado que apenas quer uma foto, ou seja, um 
quadro figurando uma imagem emoldurada e fixa, atemporal e sem espessura, capaz no seu enquadramento de refletir 
um suposto momento da sua experiência visual narcísica. O visitante necessita de formas de mediação, mais ou menos 
sofisticadas, mais ou menos interativas. A maior ou menor identificação com uma paisagem (a qual é sempre algo obser-
vado a distância) tem a ver com a experiência de cada um: como é óbvio, um agricultor ou pessoa que nasceu no campo 
identificará espécies (vistas, ou ouvidas, por exemplo no caso de pássaros) que o alienígena, ou o outro que vem de fora, 
o visitante, não reconhece. 
 O turismo tipifica tudo: paisagens, desde a época do bilhete postal, mas também toda a espécie de objetos de 
visita ou experiência. Paris é a torre Eiffel, ou os grandes boulevards, ou a fachada de Nôtre-Dâme e os bâteaux-mouches 
passando no Sena, por exemplo. 
 Nas paisagens (campos de visão enquadrados pela percepção de cada instante, sempre em movimento, e por-
tanto realidades fluidas) passam pessoas envolvidas na sua vida diária, supostamente dirigindo-se a locais para cumprir 
tarefas, ou (e a postura corporal neste caso é totalmente diferente) para contemplar como turistas as ditas paisagens. Isso 
faz dos locais particularmente povoados por turistas locais cosmopolitas, mas onde habita uma espécie de multidão soli-
tária, ou seja, conjunto de indivíduos unidos pela mais contingente das circunstâncias. Teríamos talvez de distinguir en-
tre esse cosmopolitismo, tantas vezes superficial, e um verdadeiro cosmopolitismo feito da compreensão/conhecimento 
por dentro de diferentes posturas e culturas. Esse conhecimento, mesmo ajudado por mediadores, nunca se compara à 
familiaridade que uma realidade vivida tem (como fazia a antropologia cultural com a observação participante). Aquilo 
que são paisagens para o observador, passa despercebido a maior parte das vezes ao seu habitante. Ele não tem a perspe-
tiva do exterior (visitar, ocupar temporariamente, contemplar, fruir) mas a perspetiva do interior (habitar, no sentido 
inglês de to dwell – é o sentido de Ingold, este sim), a perspetiva do ser humano imerso no/deitado ao mundo: Dasein, de 
Heidegger. Para ele, habitante local, ser patrimonializado ou musealizado é uma violência mais ou menos soft imposta 
pelos decisores, pelo poder. Passa a ser um elemento típico, uma representação que se articula com a narrativa escolhida 
e que faz pendant com o resto da paisagem e com as atividades que realiza nela. 
 De forma que o congelamento que está implícito em toda a política patrimonial (incluindo a que incide sobre o 
chamado património incorpóreo, a que preside à vontade de tudo captar) afeta/modifica também as pessoas e as suas 
vivências, as quais, no melhor dos casos, passam elas também a ser um elemento turístico, visitável e reprodutível em 
fotografias. A fotografia é uma marca importantíssima da modernidade, porque ela regista, faz perdurar, e ao mesmo 
tempo mostra o que a retina não vê, e mata de certo modo o objeto de observação, imobilizando-o. Fotografar os outros 
é sempre uma certa forma de os objetivar e, portanto, de os possuir, eventualmente de afirmar uma superioridade (por 
parte do que vem de fora e que leva o registo – mitificado - daquele que fica sempre no mesmo sítio). Esta curiosidade 
pelo vivo, pela diferença, pelo pitoresco apanhado em flagrante (tão típica da fotografia) vem obviamente numa longa 
tradição, desde o século XIX e até antes.
 Falar de paisagem cultural é, em última análise, qualquer coisa de conceptualmente desadequado, para não dizer 
absurdo. Paisagem é já uma criação moderna da centralidade escópica (= do olhar), ocular, ampliada pela máquina 
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fotográfica ou de filmar; se qualquer área da superfície da terra assim emoldurada tem sentido, ele é plural e sempre de 
acordo com cada observador, e portanto sempre altamente subjetivo e qualitativo, contingente. Mas a aposição do ad-
jetivo cultural substancializa (isto é, transforma em coisa, em objeto tipificado) duplamente o território: este é tratado 
primeiro como paisagem, com tudo o que isso implica de histórico, de arbitrário, de contingente (e foi referido acima), 
e depois como produto de uma cultura, como conjunto de valores variáveis supostamente sobrepostos à natureza (per-
manente) da paisagem. Assim, Paisagem Cultural é uma expressão conceptualmente inconsistente, mas considerada por 
muitos operacional, do ponto de vista da patrimonialização. Realmente, esta começou pela unidade objeto (raro, belo, 
ilustrativo, etc.), pela chamada realidade material, depois estendeu-se progressivamente para abarcar tudo, as estruturas, 
as estações arqueológicas, os monumentos, os sítios, os conjuntos, o chamado património incorpóreo e a própria vida 
das pessoas. Porque se percebeu que interessa capturar mais as relações entre pessoas e destas pessoas com os objetos, do 
que os objetos em si, que são abstratos. Aqui tem toda a pertinência a teoria do fetichismo da mercadoria em Marx: os 
objetos patrimoniais são mercadorias das indústrias culturais, do marketing da cultura. Tudo é passível de se tornar um 
produto, até a visualização de uma paisagem é também ela uma mercadoria, que o turista compra quando escolhe o seu 
itinerário. 
 Como o Capital, de que é sintoma, o Património é ávido, tem horror ao vácuo, não quer apenas proteger, valo-
rizar, defender e preparar para visita sítios isolados ou objetos, mas conjuntos inteiros, contextos inteiros, e, em última 
análise, todo o espaço, que todavia disputa, quase sempre em perda, aos empreendedores (aos que compram o trabalho 
aos produtores, conseguindo as mais-valias). Por isso o discurso do património é quase sempre um discurso de perda, de 
queixa. É dominado pela melancolia. As paisagens musealizadas (sítios, parques, rotas, percursos, circuitos) são também 
paisagens dessa melancolia, que suturam as feridas causadas pela profunda funcionalização dos territórios (e das pes-
soas) que a modernidade operou e opera, transformando constantemente, rasgando os territórios com acessibilidades 
que dividem povoações ou convertem espaços citadinos em ilhas rodeadas por vias. A expansão urbana, a ocupação 
industrial, associadas à ideia de desenvolvimento, fragmentam o território, e daí a necessidade e o desejo de conservar, 
preservar, parcelas desse território que é requalificado como paisagem(s) cultural (ais). Essa requalificação representa 
um acréscimo de valor, que atesta talvez romanticamente aquilo que são vestígios ou permanências de um  passado, de 
uma narrativa, aquilo que dá espessura à nossa subjectivação e portanto à nossa identidade. Digamos que o deserto4 da 
realidade contemporânea se abriu aos nossos olhos como Real, como ficção sem sentido último de verdade ou de su-
porte. Tudo o que é sólido se desfaz no ar, como disse Marx a propósito do capitalismo. Então há que povoar o espaço 
assim esventrado com toda a carga de signos obsessivos, incluindo paisagens culturais e outras entidades pós-modernas, 
desconectadas entre si, como estão entre si desconectados os indivíduos, fragmentados na sua solidão e no seu desen-
canto, oculto por vezes por manifestações de euforia.

 3. A implicação das pessoas na política do património - Qualquer política patrimonial é sempre tendencial-
mente uma política paternal, quer dizer, paternalista, pertencente à ordem estatal, vinda de cima (património começou 
por ser o que o Pai, cabeça da família, legava aos descendentes, passando na modernidade para a ordem do Estado). O 
museu, por exemplo, como máquina de exibição, é uma forma de classificação não só de coisas que lá estão, como de 
pessoas que lá vão, e um modo de incorporação dos (e portanto uma manifestação de autoridade em relação aos) que lá 
vão numa arquitetura, numa ordem que se lhes impõe. De fato, uma arquitetura é sempre a corporização de uma archè, 
isto é, de um fundamento e de uma realidade-verdade indiscutível: ela é, ela está, ela perdura, ela condiciona, ela induz 
comportamentos, ela dociliza e domestica, ela interfere com o habitus (no sentido de Bourdieu). No caso que estudei, o 
da Rota Histórica das Linhas de Torres, ela ainda se impõe mais – apesar da pouca monumentalidade das obras em si, 
trata-se de uma arquitetura militar em terra - porque se liga ao aspeto militar, de um grande acontecimento histórico, e 
porque se articula com caraterísticas físicas do território, que são imponentes. 
 Por isso a política patrimonial, ao implantar-se, procura sofregamente o seu oposto: envolver as pessoas, todas, 
como guardiãs e cidadãs, e não como população indiferenciada, submetida. O património, para ser apreciado democrati-
camente, deve ser incorporado por todos, partilhado (as visitas aos museus em família, ou de comunidades escolares, 
de grupos profissionais, ou de quaisquer agremiações unidas por algo em comum, por exemplo), e para ser partilhado 
tem de ser sentido como de todos, como património coletivo. Esta retórica da incorporação, de fachada democrática, é 
constantemente repisada. O património está ligado pois à ideia de cidadania, de estado-nação, da partilha de símbolos, 
 4 Ou seja, a sem-razão, o carácter estranho de que já Freud falava, antes dos existencialistas, etc.
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tradições, valores adentro de fronteiras nacionais. 
 O património exige mediadores, gente que explique, que guie, que conduza, que ensine, que saiba, que trans-
mita a palavra de autoridade capaz de criar consenso, e que ele próprio, património, na sua antiguidade, corporiza. O 
património tem de se tornar óbvio, tem de se espetacularizar, tem de se impor pelo sensível, pela partilha de emoções. 
E assim ele de certo modo pode corporizar a ideia de democracia, de uma igualdade de cidadãos iguais, esse conceito 
burguês e liberal de disponibilidade e de abertura que é também o das montras e das vitrinas abertas ao olhar arregalado, 
ou pelo menos expectante, dos que procuram o objeto da identificação, e até certo ponto o fetiche que os identifica. 
Património e fetichismo (objeto parcial que vale pelo todo e que está tão ligado, por exemplo, à ideia/prática da coleção, 
da repetição) jogam bem um com o outro. Trata-se de colonizar o desejo das pessoas, como em qualquer outro ramo do 
mercado. Neste, como noutros domínios, o que se visa, teoricamente, é que cada consumidor seja também um produtor, 
ou seja, o discurso corrente enfatiza a ideia de que cada agente do património como destinatário seja também um defen-
sor do património como criador e transmissor. O fechamento do círculo.

 4. A obsessão da mobilidade e da experiência corpórea - Um fenómeno extraordinário da nossa modernidade é 
o da atitude compulsiva de se estar em movimento, reverso e complemento da concentração da atenção exigida ao leitor 
(parado, sentado, imóvel) ou ao técnico de precisão, concentração da atenção jamais vista na história da humanidade. De 
modo que estar parado e estar em permanente movimento (como no Capital, movimento que gera valor, tudo isso ligado 
à ideia de máquina) se tornaram facetas complementares do mesmo. Assim como tempo é dinheiro, parar é morrer. É 
impossível enumerar as formas modernas de se estar em movimento, desde a corrida individual a velocidade alucinante 
de certos desportistas à imobilidade mobilizada a altas velocidades de outros, como os corredores de automóveis, ou, se 
se quiser, os passageiros aéreos, que vão sentados a alta velocidade.
 A questão da mobilidade (ginástica, saúde, fitness, culto do corpo para estar de acordo com modelos físicos de 
beleza padronizados, o culto da juventude, pôr-se à prova, dominar a ansiedade e o stress, competir de forma mais ou 
menos evidente ou subtil, etc., etc.) tem a ver com a necessidade de se sentir os limites do corpo5. A sociedade sem deuses 
é a sociedade de um só culto: o do prazer. E, nele, o desejo de sentir, intensamente, escapando ao abstracto e ligando os 
pés à terra, ao terreno, ao esforço, ao conhecimento empírico: a caminhada, por exemplo. 
 O património sempre foi um bom motivo para a deslocação. Ele permite qualificar, cultivar o esforço: vai-se an-
dar não só por andar, mas para se ser recompensado no fim pelo prazer de estar imóvel a contemplar. A experiência das 
pessoas que visitam museus durante dias inteiros, acabando por cair de exaustão nos assentos disponíveis ou no chão, 
não surpreende. Há que contemplar, há que ser fotografado a fruir, sorrindo em frente aos monumentos, há que vencer 
etapas numa heroicidade pequenina, é certo, mas com o seu êxito, entre família e amigos. Vontade de esgotar, de levar 
aos limites, as potencialidades da experiência, sempre mais além. Por outras palavras, o lazer é o reverso de e, de certo 
modo, também em si mesmo, um trabalho. 
 Se os escritores se fazem fotografar (ou faziam, a imagem está a passar de moda...) diante de estantes de livros, 
os turistas querem fotos em frente das fachadas dos monumentos ou das paisagens esplendorosas, como prova de que 
lá estiveram, de que investiram, de que fizeram o esforço do peregrino, de que chegaram ao tal local (pode ser o quadro 
da Mona Lisa, por exemplo, sempre quase impossível de contemplar dada a quantidade de visitantes que em torno dele 
se aglomeram). Assim, acentuo, a experiência de ver um grande museu, ou de cumprir heroicamente um percurso, uma 
rota, um itinerário entre sítios patrimoniais, na busca de uma completude contingente (onde porém nunca se vê tudo, 
ou não se vê como se queria... dizem as pessoas) pode ser tão penosa, ou afinal tão recompensadora (satisfação e insat-
isfação são aqui as duas faces paradoxais da mesma moeda), como a de encher um carrinho de compras (onde todavia 
falta sempre alguma coisa desejada) numa grande superfície comercial em hora de ponta. É isso, de certa forma, o que se 
pretende - como com qualquer produto, nunca saciar o desejo do visitante, pelo contrário, estimular a sua volta, fidelizar 
públicos. Mas não será completamente utópico conceptualizar museus e outras formas de musealização fora do sistema 
do consumo...? 

 5 No fundo é tentar levar a experiência do corpo (assexuado, submetido à disciplina, ou erotizado de forma mais ou menos extremada 
naquilo que Lacan chamou jouissance, gozo (ZIZEK, 2006), um fruir para além do prazer, e antes conduzido pelo que Freud chamou a pulsão de 
morte, que é talvez o que nos distingue mais da animalidade) ao seu limite, e se possível apogeu.
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 5. Caminhadas, rotas, circuitos - Exigindo um investimento não muito grande, os projetos de implementação/
monumentalização de rotas, circuitos, percursos tornaram-se vulgares no ordenamento do território, quer urbano (por 
exemplo, permitindo percorrer a pé ou de bicicleta os litorais, ou fazer aí exercícios de corrida, etc.), quer rural (IN-
GOLD e VERGUNST, 2008).
 Se os vários elementos de um destino turístico ou patrimonial (estejam eles ligados por caminhos que se fazem 
bem a pé ou que exigem/permitem a utilização dos mais variados modos de locomoção terrestre, ou até aérea) esti-
verem ligados entre si por uma narrativa que lhes dê sentido, é o ideal. É o caso da Rota Histórica das Linhas de Torres. 
Sabendo-se que muitas realidades patrimonializadas têm (ou é suposto terem) uma certa unidade cronológica/cultural/
funcional, quer dizer, são dispositivos implantados num território e ligados por um vínculo direto - e em relação com 
factos históricos relativamente recentes para poderem ser contados às pessoas, que adoram histórias - essas realidades 
têm todas as condições para, mesmo numa época de crise, agitar a atenção/interesse dos poderes políticos, centrais e/ou 
regionais/locais. 
 Foi assim que foi concebido o projeto intermunicipal de estudo e valorização dos dispositivos militares das Linhas 
de Torres para defesa de Lisboa das invasões napoleónicas. O êxito da RHLT advém de haver uma sobreposição entre o 
que foi um projeto militar de êxito, que permitiu afinal conter o adversário (o exército imperial francês invasor), com o 
sentimento de orgulho das populações locais atuais pela participação dos seus antepassados nesse esforço patriótico (em-
bora com forte colaboração britânica, que também aí nos tutelou, como é sabido). A essas duas componentes junta-se a 
da relativamente acessível visita a várias das fortificações ou dispositivos defensivos dispostos em linha, segundo graus 
de esforço diversos. Quer dizer que os visitantes de certo modo podem incorporar a paisagem, reviver fisicamente o que 
terá sido o esforço dos combatentes e da população que os ajudava, e ao mesmo tempo contactar com uma realidade 
empírica onde as valências naturais da vista sobre os vales, da flora, da geologia, etc., estão também presentes. A realidade 
museu, neste caso, estende-se por toda uma região e a sua visita/fruição envolve o engajamento ativo, permitindo inclu-
sivamente aos que viram o filme de reconstituição dos acontecimentos do início do século XIX (Linhas de Wellington) 
unir a memória das imagens do passado às paisagens do presente, povoando-as assim imaginativamente. A experiência 
enriquece-se, se quisermos, através do cruzamento desses elementos imaginários, recobertos pelo simbolismo de todo o 
dispositivo monumental, que abarca, como vimos, a paisagem toda, porque era toda a paisagem (diria melhor, território) 
que se tratava de defender e que se trata agora de fruir. E pode ainda incorporar um conjunto diversificado de outras 
experiências susceptíveis de envolver todos os sentidos. Pode passar de um produto cultural a um produto turístico, que 
implica converter um certo potencial em produtos concretos e vendáveis. Só assim num país onde os recursos destina-
dos ao património são escassos, se poderá num presente e futuro próximos conseguir a sustentabilidade que significa a 
manutenção do esforço de investigação, de salvaguarda, de requalificação e divulgação deste conjunto patrimonial. Não 
havendo retorno, o perigo de mais uma rota, ou um sítio de interesse patrimonial requalificado, ficar ao abandono, é real; 
ela tem que competir com outras propostas ou produtos, tem também ela de estar em constante movimento ao nível do 
enriquecimento de conteúdos, formas novas de fruição preferencialmente usando as novas tecnologias e a criação de 
eventos. Em suma, a lógica da conservação e valorização não é suficiente, pois não se trata de obter um valor fixo (um 
capital parado), mas sim de o ampliar, o multiplicar, e esse efeito multiplicador consiste num duplo aspecto: na perma-
nente modificação do que há para experienciar, e na constante ampliação dos públicos atraídos pela novidade (capital 
fluido e, portanto, gerador de mais valia, na lógica típica do sistema).
 A Rota Histórica das Linhas de Torres soube aproveitar bem, para além da curiosidade intelectual, esta propen-
são atual para a utilização de tempos livres em caminhadas, percursos e visitas rememorativas, por vezes atacadas de 
nostalgia, mas também permitindo ocasiões de encontro e de convivialidade fora do ambiente poluído dos veículos e 
das atitudes citadinas. Aliás a postura desportiva, unindo todos até pelo vestuário/equipamento, permite a experiência 
de uma certa horizontalidade, de um esquecimento momentâneo das hierarquias, de uma identidade diferente e mais 
descontraída, que as pessoas procuram para aliviar o stress das suas vidas e se esquecerem um pouco da vacuidade de 
tantas experiências. A gratificação do esforço, quando o esforço existe é, neste caso, óbvia e imediata.
 
 6 - A escala local e regional do património - O património envolve sempre um elemento identitário e uma 
componente de adesão emocional, pelo que é extremamente difícil hierarquizá-lo, isto é, estabelecer escalas universais 
de valor que permitissem colocar cada elemento assim valorizado numa ordem de importância ou precedência (de inter-
venção protetora, mais ou menos urgente, de prioridade de visita, etc.): por exemplo, elemento de valor local, regional, 
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nacional, transnacional, etc. – embora em termos práticos essa classificação acabe por ser feita. Mas na verdade para o 
habitante de uma aldeia uma árvore centenária à sombra da qual nasceu e viveu é bem capaz de ser mais importante do 
que um monumento da capital com o simbolismo da torre de Belém ou do mosteiro dos Jerónimos. Património é afetivi-
dade.
 O elemento patrimonial está ligado à ideia de marca na sociedade contemporânea. Marca no sentido daquilo 
que confere identidade, qualidade, distinção, unicidade à mercadoria, que é o seu elemento atrativo, supostamente indo 
ao encontro do desejo do eventual consumidor. Ora a marca ao nível local (e mesmo regional) é muito importante para 
consolidar a autonomia relativa de uma autarquia. Hoje, com a globalização, cada cidade distingue-se pelas marcas que 
(direta ou indiretamente) aí estão representadas, pela gama de produtos (nomeadamente de produtos culturais) que 
podem disponibilizar ao seu público de proximidade, mas também e talvez sobretudo pelas marcas que podem servir de 
elemento atractor, que, por pequena que seja a entidade a elas ligada/que as produz, se não encontram em mais nenhum 
local. Cada localidade, cada concelho, cada zona quer-se distinguir pela diferença, diferença que por vezes se baseia em 
tradições mais ou menos reinventadas, por uma certa identidade mais ou menos folclorizada, de que o museu é um el-
emento fundamental de canonização. Tudo acompanhado de imagens, logótipos identificadores, signos e sintetizadores 
da marca.
 No nosso país não há uma tradição de sensibilidade para a arqueologia (no seu sentido amplo) no que toca à con-
strução das identidades (com tudo o que isso tem de mítico/de projeto político), tanto ao nível nacional como regional 
(aliás, nunca venceu a ideia de região administrativa, quer dizer, Portugal praticamente só possui instâncias de decisão 
em dois níveis extremos, o Estado central, e as câmaras municipais com todas as suas assimetrias). Com raras exceções, 
a arqueologia, os destinos arqueológicos não têm sido (falando na generalidade, obviamente) considerados prioritários 
na caracterização da própria essência do local, talvez porque Portugal passou de uma pré-modernidade a uma pós-
modernidade, sem nunca ter conhecido verdadeiramente as estruturas do Estado social moderno. Até há umas décadas, 
quem praticava (ou julgava praticar) arqueologia em Portugal eram amadores, com tudo o que a sua prática implicou 
de depredação. Ora, arqueologia e museologia, nomeadamente na RHLT em que tenho trabalhado, estão obviamente 
interligadas. Várias são as características que tornam este projecto de certo modo inovador no contexto português; é um 
projecto que no seu essencial se desenvolveu a partir das bases locais, de tal modo que o Estado teve que se envolver tam-
bém; ele consegue demostrar que é possível vários municípios desenvolverem um projecto em comum, apesar de todas 
as suas diferenças; que o trabalho de equipa intermunicipal e com outros parceiros permite uma abordagem multidisci-
plinar - sempre com a consciência clara, criticamente atenta, que para um projeto, no contexto atual, ter sucesso, isto é, 
continuidade e capacidade de expansão, tem que entrar no jogo do sistema. Sabemos que, de um modo ainda mais grave 
do que noutros países europeus, a arqueologia portuguesa padece de uma situação de subordinação, o que torna mais 
difícil a investigação, a musealização e mesmo a criação de públicos. A nossa arqueologia debate-se com falta de meios 
e de estruturas, herança que aliás vem desde o regime de Salazar, que ao contrário de outras ditaduras nunca utilizou a 
arqueologia como elemento de propaganda (GOMES, 2011); e essa subalternização deixou lastro até aos dias de hoje6.
 Tem sido neste contexto difícil e complexo em que tenho trabalhado, inserida numa vasta equipa, com a con-
sciência de que, apesar de tudo, o projeto intermunicipal em que participo ativamente tem aspetos muito positivos, e 
sobretudo potencialidades enormes. E devo aqui uma palavra de apreço em relação a todos os colegas e às entidades 
envolvidas neste processo.

Loures, 2013

 6 Estando o chamado Estado social hoje em vias de desagregação, com vista a uma forma de vida muito menos atenta ao coletivo e muito 
mais ferozmente individualista (o capitalismo, por assim dizer, num estado mais depurado, e não desorganizado como alguns autores referem; as 
crises são o próprio motor desta ideologia e forma de organização da sociedade), em que a maior parte das pessoas já não conta como elemento 
fornecedor de força de trabalho, instala-se um ambiente “selvagem” onde as indústrias culturais mais elaboradas e acessíveis têm um lugar re-
strito no espaço público, pois estão confinadas, como produto de luxo, a uma minoria. Assim, a economia da chamada Cultura e a promoção 
social (de pessoas, entidades, autarquias, etc.) que a ela estava ligada numa sociedade com uma classe média letrada, em desenvolvimento re-
cente, tendem agora a sofrer uma grande retração. Neste mundo em que vivemos, está a acentuar-se um abismo preocupante entre os que apenas 
sobrevivem, e os poucos que de facto conseguem a dignidade humana de produzir /se produzir através de algo realmente significativo.
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Figura 1-Visita comentada inserida na Rota Histórica das Linhas de Torres (Reduto da Ajuda Grande, Bucelas-Loures)

Figura 2- Percurso pedestre Alrota-Arpim (Rota Histórica das Linhas de Torres)
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