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Resumo

 O objectivo central do presente texto consiste em discorrer sinteticamente 
acerca das problemáticas transversais a que estão sujeitos os bens patrimoniais 
arqueológicos em contexto português e italiano. Para tal considerámos pertinente 
estabelecer alguns pontos de debate que norteiam o  nosso discurso. Partindo 
da importância da comunicação e da divulgação dos bens patrimoniais como 
instrumentos fulcrais para a sua gestão e salvaguarda, discutimos a necessidade 
da adequação de uma formação curricular de base abrangente e multidisciplinar 
consonante com as necessidades do exercício da actividade profissional, bem 
como da articulação da legislação existente com as normativas internacionais e 
comunitárias e a sua repercussão nas várias estruturas de tutela criadas. Por fim, 
discute-se o papel preponderante da arqueologia na socialização do património 
e a necessidade de promoção de uma consciência patrimonial como via de 
fortalecimento da indústria turística. 

 
Abstract

 The main purpose of the present contribution is to briefly discuss some 
common concerns on archaeological heritage in Portugal and Italy. For that reason 
we considered pertinent to establish some points of debate that will help to guide 
our speech. Considering the importance of communication and dissemination of 
heritage as key instruments for their management and safeguarding, we discuss 
the need to adapt a comprehensive and multidisciplinary curriculum based on 
the needs of the professional activity, as well as the articulation of the existing 
legislation with international and european regulations and its repercussion in the 
various structures of tutelage created. Finally, we discuss the preponderant role 
of archeology in the socialization of heritage and the need to promote a heritage 
awareness as a way to strengthen the tourism industry. 
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 Introdução

 No decurso das últimas décadas a legislação vigente em prol da salvaguarda do património 
arqueológico sofreu consideráveis alterações, tanto a nível nacional, como por meio de políticas de tutela de 
cunho comunitário. No entanto, nos últimos quatro anos, um conjunto de medidas de carácter austeritário, 
derivadas do agravamento do cenário económico europeu, atingiu de forma mais eminente os países 
mediterrânicos, detentores de um vasto acervo patrimonial classificado. Sendo países como Itália, Grécia, 
Portugal e Espanha aqueles mais afectados pelas medidas de ajuste financeiro.
 O contingenciamento orçamental executado tornou ainda mais evidente uma realidade que para 
os entes envolvidos com a tutela patrimonial já era previamente alarmante: os parcos recursos passaram 
a concentrar-se de forma prioritária nos bens patrimoniais alvo de visitação pública, que por sua vez 
proporcionam um retorno financeiro imediato. Assistimos assim à transformação do património num bem 
de consumo, de preferência massificado, cujo valor é equivalente em proporção do retorno mediático e 
do volume de bilheteira que o mesmo proporciona. A este autêntico immediate consumption a que as 
redes turísticas submeteram o património, de forma mais preocupante aquele material (considerando as 
necessidades de conservação que os bens em causa exigem), soma-se a ineficácia administrativa dos 
diferentes órgãos de tutela e das políticas de salvaguarda em vigor, as quais, na prática, nem sempre são 
aplicadas.
 Neste novo quadro conjuntural europeu, promover a salvaguarda e a correcta divulgação dos bens 
patrimoniais, em especial do património arqueológico, tornou-se uma actividade ainda mais árdua e na 
maioria dos casos inglória, visto o baixo reconhecimento profissional e a precariedade a que são submetidos 
os reais agentes que actuam quotidianamente no terreno.
 O acesso aos bens patrimoniais como um direito constitucional, que estão na base da construção 
da identidade nacional, cada vez mais cede lugar à indústria cultural massificada, que não respeita as 
particularidades regionais e locais. Por conseguinte, gera-se um abismo entre o global e o local, factor este 
que nos obriga, como arqueólogos e demais intervenientes públicos, a debruçarmo-nos na procura de elos 
que conciliem os interesses e garantam a integridade dos bens patrimoniais. Em vista a tal, o presente artigo 
discorrerá sobre temas transversais a ambos os países, que apesar das suas especificidades, abarcam em 
si um conjunto inequívoco de problemáticas comuns. 
 Uma das respostas a este problema poderá estar no próprio público, isto é, na sociedade e na 
responsabilidade social dos arqueólogos e demais intervenientes envolvidos no estudo, gestão e salvaguarda 
do Património cultural. Esta abordagem equaciona o património enquanto activo social, construído a partir da 
sociedade, o que nos obriga enquanto investigadores a rever as implicações sociais, políticas, económicas e 
identitárias da construção de narrativas sobre o passado, procurando ir mais além de um discurso autorizado, 
convertendo a sociedade e a sua diversidade de interpretações sobre o passado em protagonistas da 
própria investigação (VIZCAÍNO ESTEVAN, 2015: 364). O trabalho directo com as comunidades facilita 
a democratização e descolonização do conhecimento arqueológico e permite a inclusão das comunidades 
enquanto parceiros activos da investigação.
 O termo socialização aporta de uma forma genérica para a construção social da ciência, materializado 
num forte vínculo entre ciência e sociedade. Desta forma, a socialização do património entende-se como a 
construção social do património, ou seja, a interligação entre a sociedade e os vestígios materias e imateriais 
da actividade humana pretérita. O apelo à participação da sociedade na construção do conhecimento 
histórico e arqueológico permite, de uma forma alargada, evitar que a sociedade seja uma mera receptora 
dos discursos dos especialistas e que o passado se torne num mero produto de consumo, dignificando por 
um lado a profissão de arqueólogo e, por outro, convertendo o passado e o património em ‘lugares’ de 
encontro da diversidade e de integração, ou seja, outorgando-lhes uma função social.
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 A Comunicação ao Serviço da Conservação do Património Arqueológico

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.1

Constituição da República Italiana Art. 9/1947

 Nos atendo ao argumento do presente contributo e com vista a apresentar algumas considerações 
acerca da tutela patrimonial, partimos da premissa que o conhecimento é uma via sustentável para a 
salvaguarda dos bens culturais, uma vez que não se conserva eficazmente o que se desconhece e, sem 
a atribuição de valor patrimonial aos bens e a subsequente identificação social, não se justifica conservar. 
Caso concebamos o património como um legado a transmitir, não deveria ser atribuído à comunicação uma 
posição preponderante nas iniciativas sob incumbência das entidades responsáveis pela tutela?
 No entanto, a prática vincula-nos a uma realidade bem distinta, como constata Giuliano Volpe,  
prevale tuttora un’idea elitaria, per cui la divulgazione è considerata ancora oggi un’attività marginale, posta 
ad un livello assai inferiore rispetto alla ricerca scientifica, dall’altro persiste una sostanziale impreparazione 
tecnica e culturale ad affrontare la comunicazione in maniera matura, utilizzando adeguatamente tutti gli 
strumenti e i linguaggi disponibili. E anche quando si intravvede un tentativo di innovazione, spesso si scopre 
che essa è fraintesa esclusivamente come innovazione tecnologica, con evidenti forme di subalternità al 
tecnicismo 

2 (VOLPE & DE FELICE, 2014: 402).
 Desta conclusão extraímos um dos problemas transversais a enfrentar no quotidiano das actividades 
em prol da salvaguarda patrimonial: a inexistência de mecanismos eficientes de comunicação aplicáveis 
aos diferentes segmentos da sociedade civil, capazes de captar a atenção para a importância de preservar 
conscientemente o património, sugerindo apenas o seu consumo imediato (Figura 1). Contudo, observamos 
que o défice advém da metodologia adoptada pelos agentes responsáveis pela tutela, desde os de ordem 
pública (o poder central em primeira instância, seguido das entidades públicas vinculadas aos diferentes 
órgãos directivos), à comunidade académica (por meio das instituições de ensino, passando pelos 
projectos de investigação até ao acesso civil dos resultados obtidos através dos múltiplos veículos de 
produção científica), além das empresas privadas e dos profissionais e técnicos do património, bem como 
a indústria turística (BRUNELLI, 2013: 12-14). Todos estes interlocutores no exercício das acções sob sua 
incumbência revelam grandes dificuldades em comunicar entre si, agindo isoladamente, segundo critérios 
muitas vezes incompatíveis e, na maioria dos casos, não tendo em conta continuamente a sociedade civil 
como destinatária final das iniciativas relacionadas com os bens arqueológicos.
 A importância da comunicação, divulgação e da colaboração inter e transdisciplinar enquanto 
factor fundamental para a preservação do património arqueológico, teve em Portugal um dos exemplos 
mais paradigmáticos: a intensa mobilização pela defesa intransigente de todo o conjunto de arte rupestre 
descoberto no Vale do Rio Côa e da sua incompatibilidade com a construção de uma barragem, durante 
os finais de 1994 e o ano de 1995. Tratou-se de um verdadeiro movimento colectivo, que envolveu 
instituições e pessoas, arqueólogos e especialistas de várias áreas, sociedade civil e comunidade local, 
reunindo um amplo apoio da comunidade internacional 3 (Figura 2). Se o contexto político nacional à época 
e o facto de Portugal pertencer à Comunidade Económica Europeia se afiguraram factores determinantes 
no desenrolar do processo, a ampla divulgação e mobilização em torno da preservação das gravuras e do 
património do Vale do Côa contribuiu de forma decisiva para a decisão de não avançar com a barragem, 
1 “A República promove o desenvolvimento da cultura e da investigação científica e técnica. Tutela a paisagem e o património 
histórico e artístico da Nação”.
2 “prevalece uma ideia elitista, para qual a divulgação é considerada ainda hoje uma actividade marginal, a qual se encontra a um 
nível inferior comparativamente à investigação científica, além de persistir uma substancial impreparação técnica e cultural capaz 
de conceber a comunicação de forma madura, utilizando adequadamente todos os instrumentos e linguagens disponíveis. E, mesmo 
quando se vislumbra uma tentativa de inovação, na maioria dos casos, apercebemo-nos que essa é subentendida exclusivamente 
como uma inovação tecnológica, com evidentes formas de subalternização ao tecnicismo”.
3 C.f. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, volume 35 (4), 1995. Em especifico o ‘Dossier Côa’.
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assim como facilitou a criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa (1996) e a posterior classificação 
do conjunto de Arte Rupestre como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO (1998).

 A Desarticulação entre a Formação Curricular e o Exercício da Actividade Profissional 

 É notória a divergência existente entre os requisitos exigidos no exercício da actividade profissional 
e o currículo formativo académico. Como defende de forma veemente Giuseppe Sassatelli, ogni tentativo 
di abbassare il livello del titolo di studio necessario per fare l’archeologo è destinato ad abbassare in modo 
molto pericoloso il livello della formazione e quindi il livello delle funzioni e dei compiti ai quali l’archeologo è 
chimato 

4 (SASSATELLI, 2011:12). De facto, a adaptação do sistema académico à modalidade 3+2 consiste 
numa medida que promove um depauperamento do quadro curricular, ao qual se une como agravante uma 
formação de carácter teórico, onde as actividades práticas assumem posição secundária. Uma tentativa 
de resposta no quadro formativo advém em contexto italiano da inclusão do grau conferido pelas Scuole di 
Specializzazione in Archeologia, cujo percurso bianual confere metade dos créditos a actividades laboratoriais, 
de escavação, e demais aprendizagens estritamente vinculadas ao exercício profissional (Figura 3). Porém, 
não se justifica a inexistência de um quadro formativo que desde os primeiros anos de formação académica 
confira aos discentes e futuros profissionais o contacto directo com as reais demandas do mercado e com 
as exigências que o cumprimento das normativas de tutela do património arqueológico pressupõe (LEONI & 
MAGLIARO, 2011: 20-23). Como refere Giuseppe Volpe, apenas l’auspicabile collaborazione tra docenti, 
ricercatori, tecnici, funzionari, la condivisione di laboratori, biblioteche, strumentazioni, l’integrazione di 
competenze e di professionalità potranno, se realizzate, certamente garantire risultati positivi per tutti, nella 
ricerca, nella tutela, nella comunicazione, nella valorizzazione, a tutto vantaggio in particolare degli studenti, 
futuri funzionari delle soprintendenze o liberi professionisti, esattamente come accade per i futuri medici nelle 
sale operatorie e nelle corsie delle cliniche universitarie 

5 (VOLPE, 2014:113). Em síntese, no que concerne 
ao âmbito profissional, em Itália ao contrário do que ocorre com os bens arqueológicos, cuja tutela é precedida 
de um aparato legislativo construído ao longo das últimas décadas, a profissão de arqueólogo ainda é 
desenvolvida de forma autónoma, sem reconhecimento jurídico capaz de nivelar as condições profissionais 
e de regulamentar as suas práticas. A alternativa capaz de reverter esta lamentável constatação passa pelo 
proposto por Luigi Malnati, advém soltanto dall’accordo di tutti e dal superamento di contrapposizioni ormai 
anacronistiche di fronte alla crisi che stiamo vivendo si potrà avere qualche miglioramento effettivo, a meno 
che non si voglia ritornare ad una realtà pre-bellica, quando a fare archeologia erano sopratutto nobiluomini, 
redditieri e signorine di buona famiglia 

6 (MALNATI, 2011:10). 
 Em Portugal, o intenso desenvolvimento da disciplina arqueológica na década de 90, sobretudo na 
sua vertente profissional, fruto do crescimento exponencial da Arqueologia Preventiva e de Salvamento, 
acentuou a desarticulação existente entre a formação ministrada pelas universidades e as reais exigências 
da actividade de base contratual, maioritariamente desenvolvida pelas empresas de arqueologia, conforme 
constatado por João Zilhão, ao afirmar que a desarticulação, ou falta de diálogo e de colaboração formalizada, 
faz-se notar, entre outros aspectos, no desfasamento entre conteúdos curriculares e as necessidades da 

4 “cada tentativa de baixar o nível do título de qualificação necessário para ser arqueólogo pressupõe rebaixar de modo muito 
perigoso o nível de formação e, portanto, o nível das funções e das competências às quais o arqueólogo é chamado”.
5 “a colaboração auspiciosa entre docentes, investigadores, técnicos, funcionários, a partilha de laboratórios, bibliotecas, 
equipamentos, a integração de competências e de profissionalismo, se realizada, certamente garantirá resultados positivos para 
todos, na pesquisa, na tutela, na comunicação, na valorização, de forma vantajosa em particular para os estudantes, futuros 
funcionários das superintendências ou profissionais sem vínculo corporativo, exactamente como ocorre com os futuros médicos nas 
salas operatórias e nos corredores das clínicas universitárias”.
6 “apenas por meio do comum acordo entre todos e da superação de conflitos anacrónicos perante a crise que estamos vivenciando 
se poderá obter uma melhoria efectiva, a menos que queiramos retornar a uma realidade pré-bélica, quando a fazer Arqueologia 
eram sobretudo aristocratas, plutocratas e senhores de nobre estirpe”.



- 46 -

-

Trabalhos de Antropologia e Etnologia 53-55 (2015): 42-60

prática profissional. A Universidade, em termos globais e no que à Arqueologia diz respeito, continuou a 
ministrar uma formação orientada pela ideia difusa do ‘arqueólogo cientista’, essencialmente vinculado a um 
trabalho de investigação fundamental ou, quando muito, a algumas iniciativas de valorização e divulgação 
(ZILHÃO, 2000: 6). Todavia, o ensino da arqueologia não se limitou ao sistema universitário, tendo 
sido criadas duas escolas profissionais que ministram formação essencialmente prática correspondente 
ao 12º ano de escolaridade, e que têm vindo a formar dezenas de técnicos de arqueologia. A par deste 
desenvolvimento, a disciplina arqueológica dentro das universidades iniciava um processo de autonomização, 
que culminou com a criação das ‘variantes’ e de licenciaturas próprias, factor que desencadeou um aumento 
significativo do número de profissionais disponíveis e a sua consequente absorção pelo mercado empresarial 
em exponencial crescimento. Defendia-se então uma orientação do ensino que pondere e congregue os 
aspectos de desenvolvimento da disciplina enquanto área científica e enquanto área de actuação profissional 
com solicitações próprias, onde se perceba o que realmente se quer formar com a licenciatura ou mestrado 
(VALERA, 2008: 7). Conquanto, as transformações profundas introduzidas pela integração do Processo de 
Bolonha (marcadas por um silêncio conivente entre os profissionais da arqueologia e as próprias instituições 
que os representam e formam) e as alterações curriculares que daí advieram, bem como os sucessivos 
cortes orçamentais no Ensino Superior que levaram à adopção de novas políticas de financiamento das 
universidades, tiveram impacto significativo no ensino da Arqueologia nas universidades portuguesas, 
dificultando a formação de base sólida e abrangente necessária para o exercício profissional, sobretudo ao 
nível do primeiro ciclo de estudos, mas também nos ciclos subsequentes.
 Se, há mais de uma década, tal situação parecia não ter qualquer impacto na consequente absorção 
pelo mercado de trabalho dos vários licenciados e técnicos formados (BICHO, 2001: 16 ; VALERA, 2005: 
76), resultante sobretudo dos vários empreendimentos públicos e privados que exigiram uma grande 
mobilização de meios e de técnicos especializados, actualmente verifica-se precisamente o contrário. As 
universidades continuam a apostar em curricula ultrapassados, definidos em torno dos interesses e áreas 
de investigação dos seus docentes, e sobretudo, caracterizados por um grande conservadorismo na forma 
de pensar, ensinar e fazer Arqueologia. Torna-se por demais evidente a premência de que os curricula 
sejam organizados em função do tipo de competências que se deseja que os alunos tenham à saída da 
universidade, e não à medida dos percursos dos seus docentes. É imprescindível uma sólida formação 
técnica de base, bem como uma formação teórica alargada e trandisciplinar, baseada no estímulo da 
racionalidade crítica e na reflexão geradora de problemas, bem como na definição de trajectos orientados 
para áreas específicas. Tudo isto implica uma reformulação estrutural dos curricula universitários, uma 
consciente articulação entre aquilo que se ensina e a formação que se ministra e as reais necessidades dos 
vários contextos de trabalho, sejam eles no âmbito da Arqueologia de emergência, da fiscalização ou da 
gestão e salvaguarda dos sítios arqueólogicos. Acima de tudo é preponderante pensar o futuro da disciplina, 
quer na sua vertente prática ou teórica, quer na forma como se ensina ou exerce, e isto só é possivel 
se houver um compromisso de fundo entre os profissionais de arqueologia, os organismos de tutela, as 
universidades e as demais instituições. 

 A Estrutura Legislativa e as Normativas de Tutela do Património Arqueológico

 Desde a génese do estado nacional que a gestão do património arqueológico italiano foi eficazmente 
utilizada como instrumento propagandístico de validação da unidade ideológica estatal (Figura 5). Para tal, a 
8 de Novembro de 1870, no mesmo dia em que se deu a tomada do Quirinal, constituiu-se a Soprintendenza 
agli scavi d’antichità e per la custodia e la conservazione dei monumenti della provincia di Roma, posta sob 
a direcção de Pietro Rosa (BARBANERA, 2013a: 95). Tal acto demonstra o quanto a materialidade 
monumental da urbi latina foi capaz de mobilizar a sociedade em prol de uma matriz identitária comum. Foi 
o património monumental a corporalizar o Volksgeist da recente nação (BARBANERA, 2013b: 225-235). 
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 Ainda hoje, o valor patrimonial dos bens arqueológicos classificados em Itália transcende, como em 
nenhuma outra nação, as suas fronteiras, sendo o país que detém o maior número de inscrições na lista do 
Património Mundial, designado pela UNESCO, num total de 51 sítios. Por essa razão, no que diz respeito 
aos respectivos bem classificados foi criada a Lei nº 77/2006 – Misure speciali di tutela e fruizione dei siti 
italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti 
sotto la tutela dell’UNESCO – acerca da qual discorre Massimo Carcione de forma consistente (CARCIONE, 
2010:191-235). No entanto, a legislação em vigor no que reguarda os demais sítios e bens arqueológicos 
permaneceu substancialmente inalterada desde a Lei nº1089/1939 – Tutela delle cose d’interesse artístico 
e storico – a qual esteve em vigor até 11 de Janeiro de 2000, data a partir da qual passou a ser aplicado 
o novo decreto legislativo de 29 de Outubro de 1999, nº 490, designado Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e ambientali, anorma dell’Art. 1 della legge 8 ottobre, nº 352 – que 
em última instância foi alterado pelo Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, nº137, publicado na Gazzetta Ufficiale nº 45 del 24 febbraio 2004. Em tese, 
apesar do aparato normativo ser provido de indubitáveis aspectos positivos, todavia apresenta consideráveis 
inadequações ao nível da tutela do património construído, principalmente no que concerne os mecanismos 
de intervenção urbana adoptados nas últimas décadas, visto a crescente urbanização dos centros históricos, 
a que se soma o aumento exponencial da fruição turística (SETTIS, 2002: 2010). 
 No que concerne às directrizes europeias, when addressing the topic of cultural heritage, the EU 
does not have direct decision making power. However, some EU policies can have a direct or indirect impact 
on cultural heritage sector. Therefore, to maintain its position as a sector which could contribute considerably 
to the prosperity and well-being of the European Union, a coherent common vision/strategic approach on 
heritage and its added value at EU level is needed. This common vision is needed in order to enhance the 
coherence between different EU policies and to achieve a better synergy between the specific activities at 
EU level 7 (MILADINOV, 2014:159). Dessa forma, as medidas adoptadas pelo actual governo Franceschini, 
bem como pelas futuras gerações ministeriais, necessitarão de criar um estreito diálogo cívico, onde todos 
os agentes sociais possam intervir para eficazmente tutelar o património e garantir a sua perenidade para 
as gerações vindouras (VOLPE,2015:102-114).
 Em Portugal, a produção legislativa no que à conservação do património histórico diz respeito denota 
um certo pioneirismo, dado que o primeiro diploma legal que institui (ainda que de forma demasiado genérica) 
a obrigatoriedade de protecção dos vestígios materiais do passado data de 1721 - iniciativa da Academia 
Real da Historia Portugueza, Ecclesiástica, e Secular, a qual ficou incumbida de zelar pela necessária 
salvaguarda de tudo o que de novo aparecesse tendo estado também na origem do primeiro levantamento 
à escala nacional dos bens patrimoniais existentes (FABIÃO, 1995:77). O período de vigência do Estado 
Novo é marcado por uma ausência de definição concreta do conceito de património, funcionando este, 
nas suas mais variadas expressões, como instrumento de legitimação político-ideológica do regime. Como 
afirma Helena Pereirinho, em termos legislativos, a lei não acolhe uma definição de património, fazendo-
se a sua identificação através da leitura feita aos critérios valorativos atribuídos às categorias de bens 
classificados previstas na lei. Esta ausência de identificação manter-se-á em toda a legislação publicada 
durante o Estado Novo e só já durante o regime democrático se procura uma primeira qualificação jurídica 
de património cultural, mais tarde complementada com a lei de bases do património aprovada em 2001 
(PEREIRINHO, 2013: 378). No tocante às instituições de tutela, o seu desenvolvimento no sentido de uma 
progressiva delineação de uma estratégia para a correcta gestão e salvaguarda do património cultural, dá-se 
apenas na década de 70. Em 1974 é criada a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). Mais tarde, 
7 “ao abordar o tema do património cultural, a UE não possui poder de decisão directa. No entanto, algumas políticas da UE podem 
ter um impacto directo ou indirecto no sector do património cultural. Por conseguinte, para manter a sua posição como um sector 
que poderia contribuir consideravelmente para a prosperidade e o bem-estar da União Europeia, é necessária uma visão coerente 
comum / abordagem estratégica sobre o património e o seu valor acrescentado ao nível da UE. Esta visão comum é necessária 
para melhorar a coerência entre as diferentes políticas da UE e alcançar uma melhor sinergia entre as actividades específicas ao 
nível da UE”.
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na década de 80, substituída pelo Instituto Português do Património Cultural (IPPC), que marca a adopção 
de uma visão alargada do património cultural sem, no entanto, se verificarem consideráveis alterações no 
tocante à protecção e valorização do património arqueológico ou a existência de uma verdadeira política 
cultural com instrumentos de gestão efectivos. Porém, a insustentabilidade deste modelo, conduziu ao seu 
desmantelamento e à constituição de consecutivos organismos de tutela. A criação do Instituto Português 
de Arqueologia em 1997, revelou-se fulcral para a afirmação profissional dos arqueólogos. A produção de 
lesgislação relativa à minimização de impactes sobre o património arqueológico e um contexto favorável 
em termos económicos, permitiu o exponencial crescimento da actividade arqueológica alicerçado numa 
tutela forte e autónoma no seio da administração central. Todavia, com a dissolução do IPA e a criação do 
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR), a tutela do património 
arqueológico fica novamente enfraquecida. Deste modo, diluem-se as competências de decisão sobre a 
Arqueologia neste novo instituto em que a mesma surge subalternizada, com pouca ou nenhuma autonomia 
orgânica e capacidade de intervenção no terreno. Corroborando as palavras de Miguel Almeida, o que 
parece falhar na actual organização da tutela do estado é precisamente uma ideia estratégica e de carácter 
prospectivo para a Arqueologia e para o património histórico (nesta sua dimensão de conteúdo), que não 
parece encarar-se como recurso fundamental e finito, mas apenas como um elemento anódino, quando não 
mesmo um empecilho a remover a bem de outros valores (ALMEIDA, 2008: 151).
 Actualmente, a tutela e gestão do património cultural encontram-se a cargo da Direcção Geral 
do Património Cultural (DGPC) desde 2012 (data da sua criação pelo Decreto-Lei nº 115, antecedido 
do Decreto-Lei nº 114 que reconfigura as Direcções Regionais de Cultura), à qual compete a gestão, 
salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integrem o património cultural imóvel, móvel 
e imaterial do País, bem como desenvolver e executar a política museológica nacional 8 que sucede na 
maioria das suas atribuições ao anterior Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. 
(IGESPAR) e ao Instituto dos Museus e da Conservação, I.P. (IMC). A ‘fusão’ dos dois institutos representa 
um retorno da administração do Património cultural à esfera do Estado, através da reorganização dos 
serviços centrais num só organismo. Esta profunda centralização de competências influencia directamente 
a área da Arqueologia e da gestão e salvaguarda dos bens arqueológicos, contribuindo para a diluição 
acentuada das competências de tutela arqueológica, em organismos vários, de largo espectro, funcional e 
sem especialização, especificidade e compromisso exclusivo 

9, verificando-se uma maior burocratização e 
hierarquização dos vários serviços. Todo este processo resultou na depauperação da gestão arqueológica 
pública em meios, recursos e autonomia de decisão, remetendo-a para um plano de “atribuição secundária” 
de organismos sem qualquer especialização em Arqueologia 

10. Com esta reestruturação, a participação dos 
arqueólogos na administração central dilui-se e o papel da Arqueologia na tutela da gestão e salvaguarda 
do património encontra-se bastante enfraquecido. Face ao exposto, a solução passa por reassumir e 
defender dentro da tutela do património cultural o papel ímpar da Arqueologia, garantindo assim o inventário, 
gestão (de excelência e âmbito nacional) de informação e documentação, fiscalização (com a reabilitação 
das Extensões Regionais), regulação e interlocução com outras tutelas, promovendo a Arqueologia e a 
prática arqueológica como actividade ímpar de exercício de cidadania (BUGALHÃO, 2011: 41).
 Desta forma, é urgente pugnar por uma tutela una, forte e eficaz, com autonomia técnica e poder 
de decisão, e dirigida por arqueólogos. Se já tivemos muito bons exemplos no passado, que produziram 
os melhores resultados e incrementaram o papel social e político da Arqueologia na sociedade portuguesa, 
porquê insistir numa estrutura pesada, burocrática e pouco funcional? A Arqueologia necessita de ser 
reconhecida institucionalmente, através de uma estrutura pública que aglutine competências de gestão, 
regulação, fiscalização, inventário, apoio à investigação e dignificação da disciplina.
8 C.f. www.patrimoniocultural.pt > DGPC > Missão
9 C.f. Comunicado sobre a nova orgânica do património cultural e dos museus, ICOM e ICOMOS, 27 de junho de 2012, disponível 
em http://icom-portugal.org/documentos_outros,129,348,detalhe.aspx
10 C.f. Moção sobre a Tutela da Arqueologia, 28 de Fevereiro de 2011, disponível em: https://atribunadocarmo.wordpress.
com/2011/03/03/mocao-sobre-a-tutela-da-arqueologia/

http://www.patrimoniocultural.pt
http://icom-portugal.org/documentos_outros,129,348,detalhe.aspx
https://atribunadocarmo.wordpress.com/2011/03/03/mocao-sobre-a-tutela-da-arqueologia/
https://atribunadocarmo.wordpress.com/2011/03/03/mocao-sobre-a-tutela-da-arqueologia/
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 A Arqueologia e a Socialização do Património

 As últimas décadas foram fundamentais para a afirmação, consolidação (institucional, jurídica, 
académica e profissional - ainda que a ritmos e de formas bastante dispares) e reivindicação da Arqueologia 
como prática científica essencial na produção de conhecimento útil e relevante para a sociedade do presente 
(GONZALEZ RUIBAL, 2013), bem como da preponderância da sua actuação junto dos mais variados 
públicos nos mais diversos contextos e realidades (Figura 4), num compromisso que deve continuar a 
ser assumido de forma alargada e inclusiva, tendo em conta que a finalidade moral da disciplina é a de 
contribuir reflexivamente para a transformação do mundo (BARREIRO, 2014: 302). 
 Tendo como desígnio a construção de conhecimento histórico sobre as sociedades pretéritas, 
extraído da análise e interpretação dos vestígios materiais da acção humana, a Arqueologia não deve deixar 
de parte a vigilância crítica de como os conhecimentos produzidos são utilizados pelos vários intervenientes 
sociais (onde se incluem os próprios arqueólogos, os poderes políticos, os meios de comunicação e a 
sociedade civil) vincando a legítima voz na sua génese, para que possa actuar na protecção, conservação 
e divulgação do passado material (RUIZ-ZAPATERO, 2014: 296).
 Apesar da relevância da Arqueologia ser para os arqueólogos um dado aquirido, a indiferença 
da sociedade e das autoridades políticas quanto à disciplina, à profissão e ao património arqueológico 
é generalizada, situação agravada pela crise económica dos últimos anos, que acarretou consigo uma 
diminuição bastante significativa das grandes obras público-privadas, o retraimento do investimento público 
e os consequentes cortes nos sectores ligados à cultura e ao património, com consequências gravíssimas 
para o desenvolvimento da investigação, gestão e salvaguarda do património arqueológico, mas sobretudo 
para a imagem da disciplina e da profissão na sociedade. Se por um lado, a Arqueologia é ainda vista como 
um entrave e o património arqueológico como um condicionante ao desenvolvimento económico, pelo outro, 
a arqueologia falha no esforço para demonstrar a sua relevância e benefício para a sociedade (Figuras 6 e 
7). Tal situação motiva uma mudança de foco, uma reorientação da disciplina nos seus objectivos práticos, 
uma vez que el futuro de la arqueología pasa irremediablemente por el valor social. Si la gente no tiene 
la necesidad de arqueología, no habrá arqueología. Hoy, la gente no tiene esa necesidad y vivimos de la 
herencia de otros tiempos. La sociedad paga y no disfruta. Ese es el primer fallo, el mayor fallo 

11 (ALMANSA 
SÁNCHEZ, 2014: 324). 
 Se a relevância social da Arqueologia passa pelo reconhecimento da utilidade e benefício da mesma 
na sociedade em que se insere, esta não pode ser encarada apenas como um receptor mas sobretudo 
como um parceiro activo no processo de reconhecimento, salvaguarda e gestão dos bens patrimoniais, 
participando aberta e críticamente na sua valorização, divulgação e comunicação (WALID & PULIDO, 2014: 
330). A crescente assunção da importância do património enquanto construção sociocultural, imerso num 
emaranhado de relações sociais, políticas e económicas difundidas por diversos agentes torna-o ‘portador’ 
de múltiplos significados. Por isso, todo o processo de patrimonialização deve ser conduzido de forma 
participativa e democrática (BARREIRO, 2014: 305), assumindo os arqueólogos uma postura decisiva 
na gestão e socialização de um segmento da realidade actual que denominamos de património cultural 
(BARREIRO, 2014: 302). O ênfase na multivocalidade e na investigação participativa abre caminho a uma 
reformulação dos postulados teóricos da disciplina, gerando novas epistemologias de inclusão, nas quais 
as comunidades assumem um papel preponderante na produção do conhecimento arqueológico, assim 
como na salvaguarda e gestão do Património cultural (MCANANY & ROWE, 2015: 499). O conhecimento 
científico que os arqueólogos produzem deve ter implicações úteis e transformativas e, ao mesmo tempo, 
deve ser produzido através do envolvimento activo com as comunidades e com as suas preocupações 
(ATALAY et al., 2014: 14). 

11 “o futuro da arqueologia passa irremediavelmente pelo valor social. Se as pessoas não têm necessidade de arqueologia, não 
existirá arqueologia. Hoje, as pessoas não têm essa necessidade e vivemos da herança de outros tempos. A sociedade paga e não 
disfruta. Esse é o primeira fracasso, o maior fracasso”.
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 Este diálogo social colectivo entre actores locais e arqueólogos, assente na participação multivocal e 
na reflexão crítica acerca dos bens patrimoniais, enfraquece a premência do discurso autorizado, fortalecendo 
o desenvolvimento sustentável dos projectos participativos e abrindo caminho para a cooperação entre 
especialistas, instituições e comunidades. A participação comunitária conduz à deterioração da produção 
de conhecimento exclusivamente pelos especialistas (SMITH, 2006: 29), integrando a dimensão social 
e participativa na construção e gestão do património cultural. Só entendendo as comunidades locais como 
os principais elos de ligação entre os especialistas e o património cultural se poderá caminhar para um 
desenvolvimento social sustentável e para a construção social do passado, marcados pela aproximação 
e interacção entre vários públicos, bem como pela consciencialização da singularidade e importância do 
passado individual e comum e da necessidade da sua preservação. O desenvolvimento de Programas 
Participativos de Educação Patrimonial potencia a construção de uma narrativa participativa sobre o 
património cultural, na qual se conjugam os resultados da investigação científica com as representações 
e imaginário das comunidades locais (CUESTA et al., 2009: 3). Desta forma, reforça-se o vínculo entre 
as comunidades locais e o seu património cultural e identitário, mas também entre estas e os próprios 
arqueólogos. Assegura-se assim o desenvolvimento da gestão patrimonial com epicentro dentro da própria 
comunidade, uma vez que que uma comunidade bem informada acerca da importância do seu património 
poderá, à partida, participar de forma activa e avisada na sua protecção, conservação, classificação e 
valorização social (CUESTA et al., 2009: 3).
 A preponderância da participação comunitária e da socialização do património implica uma mudança 
de paradigma dentro da própria disciplina arqueológica e uma reorientação dos seus pressupostos teórico-
metodológicos, encarando-a como importante agente de mudança (STOTTMAN, 2014:179). Esta mudança 
possibilita o incremento de um posicionamento crítico e reflexivo em relação à disciplina, bem como permite a 
renovação do conhecimento e uma filosofia de investigação voltada para a importância social da arqueologia 
e do património, recuperando a sua faceta holística e interdisciplinar. A própria noção de património é hoje 
central para a experiência e circunstâncias das sociedades multiculturais e para a produção de sentido 
dentro delas (CRIADO-BOADO & BARREIRO, 2013: 5), uma vez que fornece uma ampla base de suporte 
para o desenvolvimento de uma economia de conhecimento baseada na transformação do saber em 
desenvolvimento económico e social (CRIADO-BOADO, 2005: 115). 
 A socialização do património, na senda da construção social da ciência, tem como objectivo o 
desenvolvimento de uma prática discursiva que contemple as necessidades sociais e integre conhecimento 
e acção, num processo dialógico entre a sociedade e o seu património (VIENNI BAPTISTA, 2014: 34). Se 
o património não existe por si próprio mas depende da valoração social que lhe é atribuída, este transporta 
uma narrativa pública que é compartilhada, reafirmando dessa forma os sentimentos de identidade e 
de pertença. Assim, a socialização do património é um processo imbricado e complexo que se baseia 
num trabalho transdisciplinar e multidimensional, no sentido de incentivar e fortalecer a democratização 
científica que realce o papel dos diferentes actores sociais nos processos de construção do conhecimento. 
A socialização do conhecimento científico é a chave para o incremento da participação social e da iniciativa 
cidadã, para a promoção de práticas mais pluralistas e multivocais, bem como para a democratização na 
tomada de decisões relativas ao património cultural. 
 A assunção da importância social da Arqueologia e do conhecimento por ela produzido conduziu 
ao desenvolvimento da Arqueologia Pública, que se debruça sobre as múltiplas relações existentes 
entre a própria disciplina e a sociedade, reforçando a necessidade de abrir a Arqueologia ao público 
(como profissão e prática científica), de forma a procurar perceber de que forma nos relacionamos com a 
sociedade e a sociedade com o trabalho que produzimos, contribuindo para a concepção de novas e mais 
cuidadosas estratégias de intervenção social. Todavia, esta conceptualização não implica necessariamente 
a participação da própria sociedade, apesar de a encorajar, o que conduziu ao desenvolvimento de novas 
formas de envolvimento como a Arqueologia Comunitária, que advoga a premência das comunidades 
no processo de decisão acerca do seu património comum (MARSHALL, 2002: 211-219), o que implica 
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a participação activa das mesmas nas várias etapas (estudo, gestão, salvaguarda e divulgação) e na 
construção do conhecimento científico.   
 A procura por novas possibilidades de envolvimento social, entendendo o património como um bem 
comum (ALONSO GONZALÉZ, 2014: 365), exige à Arqueologia e aos arqueólogos uma reflexão acerca do 
papel da disciplina na sociedade contemporânea, de que forma esta pode contribuir para o desenvolvimento 
social, e a definição de novas estratégias que possibilitem a construção de uma relação sólida entre a 
Arqueologia e as comunidades. É, portanto, vital uma refuncionalização do passado no presente, baseado 
numa reflexão multidisciplinar e transversal que deve implicar todas as ciências sociais, num compromisso 
colectivo que permita a construção de novas abordagens que possibilitem a democratização do património, 
rejeitando narrativas culturais de elite, através do envolvimento progressivo das comunidades na produção do 
conhecimento acerca do seu passado. A difícil tarefa de fazer chegar à sociedade os frutos da investigação 
arqueológica passa indissociavelmente por um compromisso com as comunidades que só pode ser atingido 
se existir um envolvimento efectivo das mesmas no estudo, salvaguarda e gestão do seu património, 
deixando de as encarar como meros receptores mas, pelo contrário, como parceiro activos e importantes.

 Promover a Consciência Patrimonial como Via ao Fortalecimento da Indústria Turística

 A indústria turística, voltada cada vez mais para um público massificado, encontra-se indissociavelmente 
conectada com a revolução cibernética, a disseminação das redes sociais e a universalização da internet 
(LLOSA, 2012; SERROY & LIPOVETSKY, 2014). Nesta nova forma de concepção do mundo, as visitas 
aos parques arqueológicos, às coleções e acervos dos museus e monumentos históricos não representam 
intrinsecamente um interesse genuíno pela formação cultural, mas devem ser interpretadas como uma nova 
forma de consumo de bens, neste caso patrimoniais, que legitimam o estatuto social de quem pode a eles 
aceder, visto que a visita a tais lugares se transformou mais do que em ócio, numa obrigação do perfeito 
turista pós-moderno (ALONSO, 2014).
  Como refere Saskia Cousin, ce n’est plus la culture ou l’art qui sont universels, c’est le tourisme 

12 
(COUSIN, 2008: 52). Neste novo cenário global a própria Unesco ne serait bientôt plus une instance de 
légitimation du tourisme, mais le tourisme permettrait au contraire de légitimer l’Unesco comme organisation 
transnationale 

13 (idem: 54). Esta autêntica inversão dos papéis ocorre concomitantemente à formação 
crescente de um modelo de sociedade onde vigora um autêntico paradoxo, entre o acesso à informação e 
aos bens patrimoniais e a incapacidade de os interpretar correctamente, factor que constituí o maior entrave 
à tutela do património, já que para a manutenção dos bens arqueológicos, mais do que intervenções no 
âmbito da conservação e restauro, necessitamos de uma ampla identificação social, princípio fundamental 
numa sociedade democrática capaz de legitimar a perpetuação da memória e, por conseguinte, o seu valor 
patrimonial (Figuras 8 e 9). 
 Cabe a todos nós, como investigadores e profissionais, promover uma correcta análise/interpretação 
e subsequente divulgação dos bens arqueológicos, sob pena de que o interesse histórico e patrimonial dos 
mesmos seja subvertido em mero entretenimento, condição esta que conduzirá não apenas à deturpação 
do seu valor, bem como ao progressivo depauperamento intelectual da sociedade.
 Em contexto italiano, tal realidade assume proporções inquietantes. Visto, por um lado, a impreparação 
dos sítios e demais bens arqueológicos para receberem uma fruição turística em crescimento exponencial 
e, por outro, a inconsistente formação por parte do público turístico, levando a que, na grande maioria 
dos casos, não se respeite o património arqueológico (BRUNELLI,2013: 17-19). Não queremos com isto 
marcar uma posição contrária à democratização do acesso, a qual defendemos ser a única via sustentável 

12 “não são mais a Cultura ou a Arte que são universais, mas sim o Turismo”. 
13 “em breve deixará de ser uma instância de legitimação do Turismo, mas o Turismo permitirá pelo contrário legitimar a Unesco 
como organização transnacional”.
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para a manutenção a longo prazo dos bens arqueológicos, mas sim alertar para a urgência da criação de 
mecanismos que incentivem uma verdadeira heritage literacy (NUZZACI,2013: 63-68). Segundo esta nova 
concepção deve ser atribuído não apenas ao domínio público esta responsabilidade, mas sim compartilha-
la com os agentes privados, as ong’s e demais movimentos de voluntariado nacionais e internacionais e 
de forma especial com as comunidades locais, as quais constituem autênticos elos de conexão entre o 
território, o património e a identidade. 
 Urge vincularmos a actividade turística à esfera preventiva, por meio de iniciativas de fomento da 
consciência patrimonial. O público que acede aos sítios arqueológicos e demais conjuntos classificados 
deve encontrar à disposição um conjunto de informações que lhe possibilite compreender devidamente 
a importância do bem em causa. Não somos contra a indústria turística, pelo contrário, defendemos que 
a mesma é fundamental para a construção colectiva da memória e da identidade que os bens culturais 
conferem. Porém, devemos como investigadores e profissionais, legítimos formadores de opinião, colocar em 
prática eficazes mecanismos de comunicação e formação, capazes de tornar o grande público protagonista 
das acções de preservação. Só através de uma correcta formação do público será possível criar uma ‘cultura 
sustentável’ de salvaguarda patrimonial, comprometida com a gestão participativa dos bens patrimoniais, 
assim como com a preservação a longo prazo dos mesmos, evitando a mercantilização do património 
cultural e o consequente esvaziamento de conteúdo e significado dos mesmos, o que degenera numa perda 
substantiva e irrevogável do nosso passado comum.

 Conclusões

 Pretendemos com este pequeno contributo traçar uma panorâmica geral sobre a evolução das 
problemáticas relativas ao património em ambos os países ao longo das últimas décadas. Se é certo 
que se verificou um importante e considerável reconhecimento dos bens patrimoniais enquanto elementos 
fundamentais da identidade das comunidades, bem como um aumento de incentivos e meios humanos para 
o seu estudo, gestão e salvaguarda, é certo que ainda existe um longo caminho por percorrer, sobretudo 
no que diz respeito ao papel da sociedade e das comunidades que a enformam.
 A mudança necessária passa por uma redefinição de objectivos e metas, pela assunção da 
importância da comunicação e colaboração interdisciplinar na preservação dos bens patrimoniais e, no 
que à Arqueologia diz respeito, por uma reestruturação epistemológica da própria disciplina, através da 
desconstrução da normatividade do seu discurso cientifico e do reconhecimento da multitemporalidade do 
seu objecto de estudo, invocando a impossibilidade de pensar o passado como uma realidade separada do 
presente e da sociedade actual. Desta forma, urge delinear novas formas de conceptualizar o património, 
tendo em conta que se trata de um fenómeno complexo e multifacetado, fulcral para a conformação da 
identidade nacional, o que exige a promoção de práticas mais pluralistas e multivocais que possibilitem 
a integração do património nos quotidianos das comunidades. Assim, a socialização do conhecimento 
científico e, dentro dele, do que é produzido acerca do património é fundamental para a promoção da 
participação social, uma vez que são vários e diversificados os impactos que este tem na complexa rede de 
interesses da sociedade contemporânea e que podem ser utilizados ou replicados por vários actores sociais 
(Figuras 6 e 7). Apenas desta forma se incentivará uma maior participação cidadã e se poderá falar de 
uma verdadeira apropriação social do conhecimento científico (CUEVAS, 2008: 67-83). 
 Se, em ambos os países, o aumento da actividade arqueológica, fruto do desenvolvimento económico  
e dos grandes empreendimentos públicos, concedeu ao património um grau de exposição social antes inédito, 
tal não acarretou mudanças significativas no ensino da disciplina das universidades, nem nas estruturas de 
tutela no sentido de uma maior representatividade dos profissionais da arqueologia ou de uma acção mais 
efectiva e alargada no terreno. É premente que nós arqueólogos assumamos um posicionamento crítico 
sobre o evoluir do nosso desempenho como agentes formadores de opinião perante a sociedade, de forma 
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a construir uma parceria concreta e não meramente institucionalizada, com os diferentes agentes públicos 
e civis. Tal tarefa exige clarividência na incumbência que a tutela do património arqueológico assumirá nas 
próximas décadas (RODRÍGUEZ TERMIÑO, 2012: 332-339). O indubitável valor democrático do qual 
se investe, vinculado a uma sociedade cada vez mais ecologicamente consciente, faz com que a via de 
tutela futura seja um caminho voltado para a ampliação dos horizontes até agora atribuídos à Arqueologia 
(SETTIS, 2010). A trilogia Paisagem/Democracia/Direitos Civis começa a definir-se como a nova base 
de actuação, numa União Europeia novamente em vias de fragmentação, que busca deseperadamente 
legitimar a sua unidade no meio da imensa diversidade que a compõe. Neste cenário de crise político-
institucional que se avizinha, será fulcral termos consciência que o nosso dever cívico precede a nossa 
acção prática e discursiva acerca da tutela patrimonial. A Paisagem de Ruína, por antonomásia, acresce à 
Paisagem Cultural e, com ela, o valor colectivo que transcende as fronteiras comunitárias. 
 A necessidade de uma mudança de paradigma implica a construção de novas abordagens que alteram 
a relação dos arqueólogos com o passado e com a sociedade actual, dando lugar a novas epistemologias 
de inclusão que expandem as formas de actuação dentro e fora da disciplina. Desta forma, a socialização 
do conhecimento científico é um parâmetro fundamental para a promoção da participação social, mas 
também para a democratização nas tomadas de decisão relativas ao estudo e gestão do património comum 
(VIENNI BAPTISTA, 2014: 34). É, por isso, fulcral assumir que as comunidades têm um papel activo na 
produção do conhecimento sobre o passado, um papel dinâmico e inclusivo cujos resultados podem ser 
fundamentais na projecção de novos usos da arqueologia enquanto disciplina socialmente comprometida 
(ZAFRA DE LA TORRE, 1996: 236).
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Figura 1 - Campanha de comunicação do Ministero per i Beni e le Attività Culturale, 2010.
Tradução: 

Se não o visitas, levamo-lo embora. 
 Em Itália, desde sempre, esperam-te as maiores obras-primas da história da arte. 

Descobre-as.
(fonte: http://creativeroots.org/2010/01/if-you-won’t-visit-it-we’ll-take-it-away/)

Figura 2 - Mobilização em torno da defesa da preservação da Arte Rupestre do Vale do 
Côa, em que a Escola Secundária de Vila Nova de Foz Côa assumiu papel de destaque. 

Fotografias de José Ribeiro.

http://creativeroots.org/2010/01/if-you-won’t-visit-it-we’ll-take-it-away/
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Figura 3 - Raffaele Riccioli, vinheta satírica intitulada «Università Artigianale». 
Tradução:  - Cá estamos com um outro licenciado artesão! Sei que o senhor tem tantíssimos 

clientes que vêm do mundo universitário, qual é mesmo o seu ofício? 
                    - Falsifico diplomas de licenciatura.

- (...)
(fonte: http://www.laureatiartigiani.it/2013/01/17/universita-artigianale/)

Figura 4 - “Festa da Arqueologia”, um evento de divulgação cultural e científica que procura 
aproximar a Arqueologia da Sociedade, organizado pela Associação dos Arqueológos 

Portugueses (fonte: http://www.arqueologos.pt/festa_arqueologia/portfolio.html).

http://www.laureatiartigiani.it/2013/01/17/universita-artigianale/
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Figura 5 - Carlo Abeniacar, Il Solenni Funerali di Vittorio Emanuele II nel 1878, 
“La Tribuna illustrata”, Roma, 18 de Janeiro de 1903.

(fonte: http://digiteca.bsmc.it/?l=periodici&t=La%20tribuna%20illustrata#)

http://digiteca.bsmc.it/?l=periodici&t=La%20tribuna%20illustrata#
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Figura 7 -  Graffiti Cave painting do famoso artista de rua Banksy, numa parede da Leake 
Street, Londres (2008).

Figura 6 -  Obra Wall Art do famoso artista de rua Banksy, British Museum, Londres 
(2005). Tem como título Early Man Goes to Market e trata-se de uma falsa gravura pré-
histórica onde se encontram representados um auroque e uma figura antropomórfica a 
empurrar um carrinho de compras. Esta obra, que passou a integrar a colecção do British 
Museum of London, foi colocada pelo próprio autor numa galeria onde se encontram 
vários artefactos do período romano em Inglaterra, acompanhada de uma placa descritiva 
cujo conteúdo se reproduz em baixo:

This finely preserved example of primitive art dates from the Post-Catatonic era. The 
artist responsible is known to have created a substantial body of work across South 
East of England under the moniker Banksymus Maximus but little else is known about 
him. Most art of this type has unfortunately not survived. The majority is destroyed by 
zealous municipal officials who fail to recognise the artistic merit and historical value 
of daubing on walls.
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Figura 8 - Foto do autor. Vista da cúpula de Brunelleschi a partir do campanário de 
Giotto, Cattedrale Metropolitana di Santa Maria del Fiore, Florença, 2014.

Figura 9 - Foto do autor. Restauro da Chiesa di Santa Maria della Spina, Pisa, 2014.


