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Conferência 
 
Jean Davallon – professeur émérite, Centre Norbert Elias UMR 8562, Équipe Culture & Communication, université 
d’Avigon et des Pays de Vaucluse (França). 
À propos des régimes de patrimonialisation : enjeux et questions. 
 
Nota biográfica: 
Jean Davallon est Professeur émérite de l’Université d’Avignon et des pays du Vaucluse. Il a été cofondateur et 
directeur français du Programme international de doctorat Muséologie, Médiation Patrimoine, programme conjoint 
entre Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse et l’Université du Québec à Montréal. 
Ses recherches ont essentiellement porté sur le rapport entre dimension symbolique et fonctionnement 
communicationnel tout d’abord des images, puis des musées et du patrimoine. Il travaille sur l’analyse de l’exposition 
comme média et sur la patrimonialisation comme processus symbolique. 
 
Resumo/résumé: 
L’extension de la notion de patrimoine au cours des trois dernières décennies a fait l’objet de nombreuses critiques la 
considérant comme un affaiblissement de la notion. Il semble qu’elle soit plutôt un moment d’un processus plus large 
de changement du rapport que nous entretenons avec les choses dont nous sommes les héritiers et que nous devons 
garder pour les transmettre. Avant même cette période, l’émergence du patrimoine ethnologique ou encore celle des 
patrimoines urbain ou paysager n’étaient-elles pas déjà en effet un aspect de ce processus ?  
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Si tel est le cas, il importe moins de dresser une liste de patrimoines que de comprendre la manière dont de nouveaux 
éléments – de nouveaux objets sociaux – peuvent acquérir statut de patrimoine. L’arrivée de ce que l’on appelle 
« patrimoine culturel immatériel » constituerait alors un phénomène de première importance puisqu’il s’agirait d’un 
nouveau régime de patrimonialisation redéfinissant la façon de faire patrimoine.  
À partir d’un examen de ce qui caractérise ce nouveau régime de patrimonialisation – principalement au regard de 
celui, plus traditionnel, des objets matériels –, je voudrais ouvrir une réflexion sur les questions que son arrivée 
soulève. Et ce, notamment, du point de vue de la patrimonialisation de la nature.  
La redéfinition de ce qui peut faire patrimoine, et surtout de la manière de faire patrimoine, qui va de pair avec ce 
nouveau régime de patrimonialisation, soulève en effet des questions sur le choix des objets qui peuvent faire 
patrimoine, sur les modalités et les instances impliquées dans leur patrimonialisation, ainsi que plus généralement sur 
le statut des objets patrimoniaux. 
 
 
Contemporaneidade e valores do património – Painel 1. 
 
Jean-Yves Durand - Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, CRIA-UM (Portugal). 
O “património cultural” num contexto de primarização económica: singularidade e paradoxos.  
  
Nota biográfica: 
Fez doutoramento em antropologia, Aix-en-Provence; MA em literatura comparada / teoria da tradução, State 
University of New York. É docente no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. De 2010 a 2014, foi 
director do Museu da Terra de Miranda e, de 2013 a 2014, coordenador da Catedral de Miranda do Douro (Direcção 
Regional de Cultura do Norte). É investigador do CRIA-UM, onde coordenou (2007-2012) a linha Saberes, Poderes e 
Mediações. É membro da redacção de 3 revistas: Etnográfica, Cadernos de Arte e Antropologia e Ethnologie Française. 
Observa objectos, técnicas, práticas, “tradições” e “saberes” – festas, artesanato, etnobotânica, técnicas de 
mobilidade (rotundas, GPS), vacinação, entre outros – que remetem para registos muito díspares da vida social mas 
cujas dinâmicas comuns são reveladoras da instauração de novas estruturas de poder e das relações entre políticas 
públicas e autonomia individual. 
As suas publicações incluem três livros que dirigiu: Vila Verde: uma etnografia no presente (2004), Os "Lenços de 
Namorados”. Frentes e versos de um produto artesanal no tempo da sua certificação (2006) e (com Manuela Ivone 
Cunha) Razões de saúde. Poder e administração do corpo: vacinas, alimentos, medicamentos (2011). 
Assegurou a coordenação científica das exposições D. Afonso® (Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, Julho-Agosto 
2009) e Lenços de Namorados, Escritas de Amor (Museu da Chapelaria, S. João da Madeira, 02/2013). Concebeu as 
exposições Rituais de Inverno (sem máscaras) (2012-2113) e Tá fresquinho… O frio na Terra Fria: clima, sociedade, 
técnica (2013-2014). 
 
Resumo: 
Falar em “sustentabilidade” do património cultural pode dizer respeito antes de mais às dimensões técnicas (e, 
igualmente, epistemológicas e éticas) da conservação dos bens reconhecidos como patrimoniais, um aspecto agora 
ampliado e complexificado pela instauração da noção de “património imaterial” e certas especificidades dos “bens” 
por ela abrangidos, como a sua dinâmica e a sua evolutividade. Ora, com a notável aceleração da mercadorização que 
tem caracterizado o campo patrimonial nos últimos anos, um fenómeno de tipo “fetichismo da mercadoria” resulta na 
ocultação das condições de produção do património e na sua naturalização. O senso comum (nomeadamente político) 
vê e trata agora o património cultural antes de mais enquanto “recurso” susceptível de fomentar desenvolvimento. 
Em consequência, os critérios norteando a gestão deste sector da economia da cultura (uma área gozando de uma 
nítida afirmação simbólica apesar da sua indefinição e heterogeneidade) resultam em paradoxos que são 
contraproducentes mesmo em termos de uma sustentabilidade avaliada unicamente em termos economicistas. 
Exemplos oriundos de participações em iniciativas patrimoniais (relacionadas com artesanato ou festas) no Norte de 
Portugal permitem contextualizar o problema no âmbito das actuais tendências, assumidas ou latentes, de 
primarização económica. Além disso, as propostas de Lucien Karpik acerca da economia dos bens singulares ajudam 
em desmitificar as dimensões excessivas da noção de “recurso” agora associada ao património cultural. A aplicação de 
uma rigorosa teoria crítica do valor é portanto aqui indispensável. Além da análise do papel do mercado, num 
momento em que o Estado e certas instituições supranacionais implementam uma crescente instituição da cultura 
(em parte em resposta a fortes solicitações grass-root), importa clarificar as relações entre políticas públicas e 
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autonomia cidadã, neste campo como noutros, para ter uma hipótese de alcançar uma noção de sustentabilidade 
mais realista e justa. 
 
Cyril Isnart – CNRS - Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (UMR 7307) (França) e 
CIDEHUS - Universidade de Évora (Portugal). 
Pensar a patrimonialização fora das instituições culturais. Do passado ao futuro, dos objetos aos valores. 
 
Nota biográfica: 
Investigador no CNRS, membro do IDEMEC (UMR 7307 CNRS Aix Marseille Université). Cyril Isnart é antropólogo e 
trabalha sobre as práticas patrimoniais dos campos religiosos e musicais na Europa do Sul (França, Portugal, Grécia). É 
coordenador do programa MERAP-MED. Religious Memories and Heritage Practices in the 
Mediterranean. Confessional Coexistence and Heritage Assertion (2013-2015), financiado pela FCT (PTDC/IVC-
ANT/4033/2012) e, desde 2009, co-responsável pela Respatrimoni, uma rede internacional de investigadores sobre as 
patrimonializações (repatrimoni.wordpress.com). 
Cyril Isnart publicou Saints légionnaires des Alpes du sud (2008, Paris, Maison des Sciences de l’Homme) e vários 
artigos científicos em jornais internacionais, tais como International Journal of Heritage Studies (UK), Journal of 
Mediterranean Studies (Malta), Memoria em Rede (Brasil) ou ethnographiques.org (França-Suiça). Foi editor 
convidado de Civilisations (2012, Belgia), Ethnologie Française (2013, França), Etnográfica (2013, Portugal) ou Journal 
of Tourism and Cultural Change (2014, UK) e leccionou Antropologia Cultural em França, Portugal, Italia e Brasil. 
 
Resumo: 
A comunicação apresenta um balanço comparativo de vários terrenos do autor consagrados às práticas patrimoniais 
que são lideradas por atores não profissionais da cultura e do património, principalmente no âmbito da música dita 
tradicional e da religião católica no sul da Europa (a música vocal e as confrarias no sul da França, a arquitetura e o 
ritual dos católicos de Rodes, a música em Portugal). Tais práticas patrimoniais revelam-se como um objeto recente do 
campo da antropologia do património, sobretudo trabalhado pela antropologia, embora representem uma atividade 
bastante remota de vários grupos, não ou pouco institucionalizados. Cruzam-se também com os usos do passado, da 
memória coletiva ou da cultura popular. Qualificado como “não institucional”, “profano”, “bruto” ou ainda “comum”, 
esse tipo de trabalho patrimonial constitui hoje um dos campos mais vividos das pesquisas sobre as 
patrimonializações e sobre as suas consequências sociais, culturais e morais.  
Num primeiro tempo, sublinha-se as características partilhadas de funcionamento da patrimonialização dentro e fora 
do campo institucional. Destaca-se em particular, nas dimensões performativas, discursivas e morais, a herança do 
modelo institucional (criação de listas e inventários, uso dos textos explicativos, organização de visitas guiadas, edição 
de panfletos, colaboração com o campo do turismo, regime de excecionalidade e do passado) e evidencia-se as 
particularidades do agir patrimonial comum (reflexividade dos atores, influença do contexto local, ligações com várias 
escalas geopolíticas, circulação dos atores e dispositivos, transformações e apropriação dos conceitos intelectuais e 
museológicos, importância do presente e do futuro).  
Num segundo tempo, a comunicação proporciona uma abordagem metodológica adequada para recolher, analisar e 
pensar essas formas de patrimonialização que desafiam os atores tradicionais do campo do património e da ação 
cultural, tal como as aproximações clássicas das análises críticas do património cultural. Através da prática da 
etnografia participativa e de escritura colaborativa de um texto sobre a atividade patrimonial dos grupos em análise, 
procura-se tomar a sério o discurso, o pensamento e o poder reflexivo dos atores da patrimonialização a fim de 
descrever com mais proximidade as concepções, as performances, as negociações e os valores que a ação patrimonial 
não profissional implica. 
 
 
Sergio Claudio González García - Dpto. Ciencia política y de la Admnistración III, Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología, Universidad Complutense de Madrid (Espanha). 
Patrimonialización de espácios repressivos: la cárcel de carabanchel y la memoria colectiva. 
 
Nota biográfica: 
Soy licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente 
realicé un Master Universitario en Análisis Político por la misma Universidad que terminé con un Trabajo Final de 
Master sobre “La concepción de la violencia política en los partidos de izquierdas durante la transición española”. 

http://repatrimoni.wordpress.com/
http://ethnographiques.org/
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Desde el curso 2011-2012 estoy realizando el Doctorado en la rama de Ciencia Política con una tesis doctoral sobre 
“Lugares de memoria en España” por medio de una Beca predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración III (Teoría política y Geografía Humana) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
Resumo/ Resumen: 
 La llamada Cárcel de Carabanchel de Madrid tuvo una vida que se extendió desde 1944 hasta 2008 cuando fue 
derruida. Durante este tiempo pasó por una fase de actividad represora y penitenciaria, primero durante la dictadura 
franquista y luego en los primeros años de la democracia, hasta que fue abandonada en 1998 pasando una década en 
ruinas. El espacio abandonado reactivó movilizaciones sociales a lo largo de los años por parte de los vecinos del 
barrio madrileño, en un primer momento para la construcción en sus terrenos de un Hospital público que diera 
cobertura a los habitantes, y posteriormente en vías de su conservación o habilitación como museo o centro 
documental de la memoria histórica antifranquista. Estas reclamaciones que partían de espacios sociales 
diferenciados, aunque porosos y comunicantes, confluyeron y se articularon en una resignificación y resimbolización 
de la cárcel como lugar convocante a todos los efectos. Un intento de patrimonialización de un espacio represivo. Con 
el estudio de la Cárcel de Carabanchel se pueden evidenciar las problemáticas existentes a la hora de la 
patrimonialización de espacios represivos asociados a un pasado cargado de connotaciones negativas. 
 
 
Contemporaneidade e valores do património – Painel 2. 
 
Isabel Lopes Cardoso - Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora (CHAIA/UE) 
(Portugal). 
Práticas turísticas, discursos e representações em torno da paisagem e do património alentejanos. 
 
Nota biográfica: 
Vive e trabalha entre Portugal, França e Alemanha. Investigadora integrada e membro da direcção do Centro de 
História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora (CHAIA/UE), bolseira de pós-doutoramento FCT/FSE, 
é licenciada em História (FCSH/UNL), Mestre em História da Arte (Universidade Sorbonne-Paris IV), Doutorada em 
História da Arte Contemporânea (FCSH/UNL; co-direcção Ecole d’Architecture de Paris-Belleville). Temas de trabalho e 
de investigação: paisagem, património e mobilidades; a ideia de paisagem em Portugal; casas de e/imigrantes e 
e/imigração: representações, imagens e discursos (historiografia, artes, literatura); artes e identidades; periferias e 
margens. Publicou: « Pintar, fotografar e etnografar o estrangeiro em Paris », in La part de l’Étranger, Hispanismes, 
n°1 (janvier 2013) (revista on-line); « A paisagem ao sabor dos pensamentos de Raffaele La Capria », in Paisagem 
(coord.), Tesserete : Pagine d’Arte, 2012; « Quando a viagem artística se cruza com a história pessoal » in Arte e 
Viagem, IHA/EAC, 2012 ; “Maisons de rêve et insurrection esthétique au berceau de la Nation », in Paysages en 
Migrations, Versailles: Les Carnets du Paysage/Actes Sud, 2012; « Re

  », in Famillles latines en migration Clermont-Ferrand : Presses 
universitaires Blaise Pascal, 2011 ; « Gegen die Musealisierung: Das Projekt ‘Sudexpress’ als lebendiges virtuelles 
Zentrum der portugiesischen Emigration », in Portugiesische Migrationen, Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2010. 
 
Resumo: 
No decurso das décadas de 1970/80, num contexto de profundas transformações económicas e sociais, a noção de 
património impõe-se junto do grande público. A partir dessa altura, na cultura ocidental, a conservação e a 
transmissão dos patrimónios materiais e imateriais passa a estar associada às questões da memória e da pertença 
identitária. Para o historiador francês Pierre Nora, a ruptura definitiva com as antigas tradições rurais e urbanas marca 
um ponto de viragem na nossa relação com o conceito de património. A perda das marcas identitárias conduz à era do 
“tudo é património”, que o historiador define como a passagem de um património de estado e nacional (herdado) 
para um património de tipo social e comunitário (reivindicado). Por outras palavras, o património sai da sua época 
(idade) histórica para entrar numa época (idade) memorial e as noções de memória e de identidade passam a ser 
indissociáveis do próprio termo de património. A noção de que “tudo é património”, em torno da qual entretanto se 
construiu um importante sector da economia baseado no turismo cultural (no sentido lato do termo), encontra o seu 
equivalente na “omnipaisagem” descrita por Michael Jakob. Hoje em dia, o território também está na moda. 
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Abandonado durante cinquenta anos, a paisagem seria reabilitada no decurso da década de 1980, quando se 
começou a pôr em causa o modelo de crescimento dominante e os seus impactos desastrosos para o ambiente. As 
iniciativas políticas tomadas pelos diferentes países europeus acabariam por inspirar uma política transnacional e por 
produzir uma ferramenta comum, a Convenção Europeia da Paisagem, que Portugal ratificou em 2005. 
O Alentejo, espaço rural estruturado pelos latifundiae, está tradicionalmente associado às paisagens da cultura 
cerealífera, das pastagens e do montado, um ecossistema criado pelo homem e que hoje se encontra em vias de 
desaparecimento ou de patrimonialização. Évora, capital do Alentejo, embora classificada património da humanidade, 
enfrenta idênticos problemas relacionados com a desertificação do interior do país. A despeito de representar 33% da 
área de Portugal continental, o Alentejo (com uma taxa de envelhecimento de 178%) apenas soma 8% da população 
nacional e, segundo as estimativas, cobre apenas 6,5% do PIB. Ao mesmo tempo, o Alentejo é hoje um destino 
turístico apreciado, pelo valor estético que lhe está associado. Por todas estas razões, a região constitui um objecto de 
pesquisa privilegiado da transformação da paisagem e da preservação do património.  
No decurso dos últimos anos, desenvolveram-se no Alentejo diferenciadas formas de exploração de “turismo em 
espaço rural”, cujos actores são portugueses e estrangeiros. A presente comunicação propõe, a partir de elementos 
do inquérito qualitativo que está em curso sobre práticas turísticas em espaço rural, uma reflexão sobre as 
representações das noções de turismo em espaço rural e de paisagem / património nas diferentes culturas destes 
actores, e sobre a sua interacção com a realidade local. Alguns empreendedores sustêm que a preservação da 
paisagem e do património alentejanos passam pelo desenvolvimento da indústria do lazer e, em particular, pelo spa. 
Coloca-se então a questão de saber se este ou que tipo de práticas de turismo e de lazer no espaço dito rural do 
Alentejo, contribuem para a transmissão de uma paisagem e de um património partilhados, que respeite 
simultaneamente a preservação de um bem material e garanta a sua sustentabilidade.  
 
Cândida Cadavez - Centro de Estudos de Comunicação e Cultura (Universidade Católica Portuguesa) e Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo do Estoril (Portugal).  
O património ainda será de Ferro? – um olhar sobre a patrimonialização no Estado Novo e no globalizado século 
XXI. 
 
Nota biográfica: 
Doutorada em Estudos de Literatura e de Cultura, Especialidade: Ciências da Cultura, pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, com a tese A Bem da Nação. As Representações Turísticas no Estado Novo entre 1933 e 1940. 
Voluntária cultural na Fundação António Quadro – Cultura e Pensamento. 
Investigadora integrada no Centro de Estudos de Comunicação e Cultura / Linha: Cultura e Conflito, na Universidade 
Católica Portuguesa. 
Docente na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. 
 
Resumo: 
Segundo David Lowenthal, o património ajuda a evocar identidades e a situar memórias, atraindo públicos e 
promovendo aspetos da rotina social, sempre com o propósito de especificar comunidades (vd. Lowenthal, 1996: 45). 
Por isso, todos os grandes poderes fazem gala em exibi-lo e celebrar o seu alegado caráter único (vd. ibidem: 41, 47). 
Este capítulo pretende identificar a voz e o ensinamento dos poderes que agenciam a orgânica da patrimonialização 
em ambientes concretos. Assim, evoca-se a pertinência do património nos primeiros anos do regime de Salazar e o 
modo como veiculou lições ideológicas, nomeadamente em práticas a priori meramente turísticas, algumas encenadas 
pelo principal arquiteto da imagem da “Nação” nos primórdios do regime, António Ferro. Pretende-se, também, 
compreender se, no início do século XXI, o “património” sistematizado pela propaganda do Estado Novo ainda povoa 
o imaginário coletivo nacional.  
Num momento em que as inevitabilidades da globalização dividem públicos entre os que as vêm como um aniquilador 
de identidades, e os outros que as entendem como um impulsionador para a preservação identitária, urge igualmente 
averiguar o entendimento que é feito de “património” e as reais motivações para que a patrimonialização e a 
conservação patrimonial sejam rótulos recorrentes de discursos contemporâneos. 
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Helena de Freitas (FCG), Leonor de Oliveira (IHA-FCSH-UNL), Joana Baião (IHA-FCSH-UNL), Lúcia Luz (FCG) (Portugal). 
Exposições como património. Preservar e divulgar a memória expositiva da Fundação Calouste Gulbenkian.  
 
Notas biográficas: 
Helena de Freitas é assessora e curadora do Museu Calouste Gulbenkian. Foi diretora da Casa das Histórias – Paula 
Rego entre 2010 e 2013. Curadora no Centro de Arte Moderna desde 1986, e coordenadora de vários projetos, entre 
os quais o Catalogo Raisonné de Amadeo de Souza-Cardoso, 2007-2008 e da exposição Amadeo de Souza-Cardoso: 
Diálogo de vanguardas. 2006. É atualmente Coordenadora do Projeto Catálogo Raisonné on-line das Exposições de 
Arte da Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
Leonor de Oliveira é investigadora do Instituto de História da Arte, FCSH/ NOVA. É doutorada em História da Arte, 
especialidade em Museologia e Património. Tem colaborado com diversos museus e instituições na inventariação e 
estudo das suas coleções de arte e na organização de exposições, nomeadamente Centro de Arte Moderna da FCG, 
Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Museu Colecção Berardo e Casa das Histórias – Paula Rego.  
 
Joana Baião é investigadora do Instituto de História da Arte, FCSH/ NOVA e doutorada em História da Arte, 
especialidade em Museologia e Património. Tem vindo a cooperar com diversas instituições em projetos relacionados 
com história da arte e da cultura, destacando-se as colaborações com o Museu Nacional de Arte Contemporânea - 
Museu do Chiado, Museu Coleção Berardo e Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva. Foi bolseira da Fundação para a 
Ciência (FCT) e a Tecnologia no âmbito da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República 
(2009-2010).  
 
Lúcia Luz é colaboradora da Fundação Calouste Gulbenkian. É mestranda da Reinwardt Academie de Amesterdão na 
área de Museologia e Património tendo sido bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian. Colaborou no Serviço 
Educativo da Casa das Histórias Paula Rego. Participou enquanto estagiária na organização da exposição dedicada à 
obra de Fernando de Azevedo realizada no Centro de Arte Moderna da FCG.  
 
Resumo: 
A História das Exposições tornou-se num dos temas mais discutidos e valorizados nos campos da História da Arte e 
Museologia nos últimos tempos. Esta nova disciplina está a contribuir para uma revisão crítica da historiografia da arte 
e das práticas museológicas e também das políticas de promoção artística e valorização patrimonial.   
O projeto Catálogo Raisonné das Exposições da Fundação Calouste Gulbenkian insere-se no amplo debate 
internacional que se gerou em torno do tema das Exposições, participando numa tendência recente de valorização 
patrimonial destes eventos e salvaguarda da sua memória. A fim de ultrapassar a natureza efémera da exposição, este 
projeto está a seguir o exemplo do Centre Pompidou, procedendo à inventariação, estudo e divulgação da memória 
expositiva da Fundação Calouste Gulbenkian através da proposta metodológica do catálogo raisonné. 
Para além de dar a conhecer os objetivos, estrutura e metodologia de trabalho deste projeto, este texto pretende 
ainda explicitar, a partir deste caso específico, os desafios colocados atualmente à valorização e divulgação do 
património, tendo em conta os variados recursos tecnológicos disponíveis, a dispersão e diversificação de 
testemunhos relacionados, a necessidade de classificar e de tornar acessível a informação sobre os bens materiais. 
 
 
Paulo Barroso - Centro de Estudos de Comunicação e Linguagem da FCSH-UNL (Portugal). 
A semiose do espaço: sacralização geográfica e construção de património intangível. 
 
Nota biográfica: 
Licenciado e mestre em Ciências da Comunicação e em Filosofia, doutor em Filosofia, pós-doutorado (6 anos) em 
Ciências da Comunicação, docente do Ensino Superior Público das unidades curriculares de Semiótica, Ética, Sociologia 
da Comunicação, investigador agregado no Centro de Estudos de Comunicação e Linguagem (Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa), com interesses nos temas: filosofia da linguagem, argumentação e 
retórica, semiótica, filosofia da religião, ética, linguagem dos media e teorias e modelos de comunicação. 
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Resumo: 
A fé e as vivências religiosas determinam a percepção e concepção do espaço. O processo de sacralização do espaço 
deve-se à semiose do espaço como lugar de manifestação do sagrado (e.g. o reconhecimento de hierofanias). O 
espaço perde homogeneidade e se distingue entre “sagrado” e “profano”. Esta distinção serve fins espirituais, mas 
produz identidade entre os crentes e o espaço, ao mesmo tempo que transforma o espaço em património espiritual e 
cultural. A sacralização do espaço está associada quer a factores psicológicos ou “mitopoiético” (crenças e rituais que 
criam identidade e simbolismo nos locais de culto, porque formam e conservam a matriz espiritual sobre o território) 
quer a factores físicos ou geográficos (características do relevo, pois os lugares de culto no cimo de montes, 
montanhas e outeiros são frequentes símbolos de devoção popular, cuja imponência fascina pela altura). Nesta 
perspectiva, o objectivo deste texto é: a) abordar a influência de uma geografia do sagrado; b) relevar o papel do 
processo de sacralização na organização espacial dos lugares; e c) reconhecer a relação intrínseca da génese e 
dinâmica do espaço sagrado com a sua frequente e necessária recriação de uma psicologia colectiva, conforme os 
desígnios espirituais. 
 
Clara Bertrand Cabral - Comissão Nacional da UNESCO (Portugal). 
Valores imateriais do Património Mundial: o caso do critério (vi). 
 
Nota biográfica: 
É antropóloga e mestre em ciências antropológicas. Realizou pesquisa nas áreas da etnografia, etnotecnologia, 
museologia e património, bem como sobre a Convenção da UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial. Responsável pelo sector da cultura na Comissão Nacional da UNESCO desde 2005. Publicou artigos 
científicos e de divulgação e é membro de diversos comités e conselhos científicos. Perita de Portugal para o 
património imaterial no Comité do Património Mundial (mandato 2013-2017). Autora do livro Património Cultural 
Imaterial. Convenção da UNESCO e seus Contextos (Edições 70, Col. Arte & Comunicação, 2011). 
 
Resumo: 
De acordo com a Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural, constituem património 
cultural os monumentos, os conjuntos e os locais de interesse, passíveis de serem inscritos na Lista do Património 
Mundial se comprovarem ser detentores de valor universal excecional, definido através de condições de 
autenticidade, de integridade e de 10 critérios pré-definidos. Entre estes, o critério (vi) prende-se com os valores 
imateriais do património, indicando que o bem deve estar «direta ou materialmente associado a acontecimentos ou a 
tradições vivas, ideias, crenças ou obras artísticas e literárias de significado universal excecional». 
As tradições vivas acima referidas constituem, por seu lado, o ponto fulcral da Convenção para a Salvaguarda do 
Património Cultural Imaterial, que abrange «as práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões – bem 
como os instrumentos, objetos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as comunidades, os 
grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante do seu património cultural». 
Neste contexto, coloca-se a questão de saber se os princípios e disposições na Convenção do Património Imaterial 
poderão ser utilizados para identificar, salvaguardar e promover os valores imateriais dos bens do Património 
Mundial. A presente comunicação visa aprofundar a reflexão sobre as interligações entre património material e 
imaterial do ponto de vista das duas Convenções da UNESCO.  
 
 
Contemporaneidade e valores do património – Painel 3. 
 
Maria João da Câmara Andrade e Sousa - Centro de História de Aquém e Além Mar CHAM-FCSH-UNL (Portugal). 
Arquivos familiares. Valorização de um património em risco. 
 
Nota biográfica: 
Maria João da Câmara Andrade e Sousa é doutoranda em Arquivística Histórica, mestre em História Moderna e 
licenciada em História pela Universidade Nova de Lisboa- Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É investigadora do 
Centro de História de Aquém e Além Mar da mesma universidade. Dedica-se ao estudo de um arquivo familiar desde 
1997.  Além de vários romances históricos e vários livros sobre temas diversos, publicou artigos sobre o arquivo e a 
família que o detém, em actas de reuniões nacionais e internacionais. Publicou ainda várias biografias, uma delas 
baseada no próprio arquivo.  

http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt/default.asp?a=6&x=3&i=1197
http://www.antropologia.com.br/arti/colab/a11-ccabral.htm


 

Página 8 de 44 

 

Resumo: 
Entendidos como o conjunto de documentação produzida pela mesma família no desenvolvimentos das suas 
actividades ao longo de várias gerações,  os arquivos familiares são geralmente esquecidos quando falamos de 
património. No entanto devemos apresentá-los como um “património fundamental para o bem comum”, no sentido 
em que o seu uso ultrapassa as fronteiras da memória e da história familiar e tem repercussões ao nível das 
comunidades: são arquivos que servem as populações enquanto guardiães de memória e são, entre outros, 
dinamizadores e facilitadores de indústrias de conteúdos culturais e de turismo [1]. Os arquivos familiares reflectem 
uma prática social, uma visão do mundo, uma dinâmica própria.  
Compreender a sua constituição e os contextos de produção da documentação, conhecer as vicissitudes pelas quais 
passam para poder actuar na sua transmissão e gestão sustentável é um dos objectivos dos estudos sobre estes 
acervos.  
Este património é raro e valioso e pode englobar, além dos documentos, casas, pedras de armas, bibliotecas, objectos 
de arte, jardins.  A consciência do valor e dos riscos que corre, nos dias de hoje, é um facto que a investigação deverá 
abordar, não como um saudosismo de um passado mítico,  mas enquanto uma herança histórica muito concreta e em 
risco de desaparecimento, por um lado porque ameaçada por partilhas, desinteresse ou más condições de 
conservação, e por outro porque se afasta da esfera hegemónica do Estado e da crescente homogeneização cultural 
[2].  Estes acervos poderão ser encarados como ‘arquivos de comunidades’, conceito desenvolvido nos últimos anos e 
que concorre para a preservação da identidade e do património cultural de minorias (populações deslocadas, 
comunidades imigradas), com resultados muito interessantes [3]. 
Nesta comunicação pretende-se abordar a valorização dos arquivos familiares como forma de conferir sentido a uma 
memória ‘escondida’ em caixas imprimindo-a, materialmente falando, num futuro. Porque é importante compreender 
que valorizar os arquivos de família também é um meio de preservar este património e protegê-lo. Mas para que isso 
aconteça é necessário permitir que haja um intermediário entre o arquivo e o público: então, há que sensibilizar os 
proprietários para que autorizem a divulgação dos seus conteúdos, a qual pode concretizar-se através de novas 
abordagens - digitais e virtuais -, permitindo-se assim o cumprimento da sua importante função cultural. 
Valorizar um arquivo familiar tem  um vasto campo de ação e os novos suportes de comunicação  permitem que a 
ideia poeirenta e passadista do arquivo seja substituída por uma mais interactiva e mais moderna, oferecendo a 
imagem de um arquivo vivo, o que já sucede um pouco por toda a Europa [4] e com bons exemplos também em 
Portugal [5]. Os arquivos familiares devem enfrentar os desafios de hoje, sem perderem as características que os 
distinguem de todos os outros. Estes núcleos patrimoniais necessitam tanto de acção como de ideias e de fundos 
(públicos ou privados). Esta comunicação apresentará ainda algumas propostas concretas - novas formas de resolver 
velhos problemas - para se enfrentarem os desafios que se colocam hoje aos arquivos familiares. E, se assumirmos 
que estes acervos colaboram directamente para o bem comum na preservação da memória, da identidade e da 
História, então urge alertar os proprietários, a comunidade científica e as instituições públicas, para a sua preservação, 
estudo e valorização.  
 
[1] ROSA, Maria de Lurdes  -“Arquivos de fAmília- o que são que, para servem, como preservá-los e estudá-los”, in  
Actas do III congresso da Casa Nobre, Arcos de Valdevez: Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 2011. Disponível 
em: https://sites.google.com/site/casanobrecongresso/actas-do-3o-congresso-internacional. 
[2] Endangered archives http://eap.bl.uk/pages/threat.html. 
[3] http://thecommunityarchive.org.nz/ , ou ainda: http://www.communityarchives.org.uk. 
[4] Pode-se consultar online vários sites de arquivos de família. Damos como exemplo: 
http://www.archivesfamillepictet.ch/;  http://shawfamilyarchives.com/; 
http://www.masshist.org/digitaladams/archive/; http://www.everingham.com/family/; 
http://www.archivoducaldehijar-archivoabierto.com/senhijar.html. 
[5] Como exemplos temos a fundação Casa de Mateus (http://www.casademateus.com/home.htm) ou a Fundação 
Eugénio de Almeida (http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/fundacao/9.htm. 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/casanobrecongresso/actas-do-3o-congresso-internacional
http://eap.bl.uk/pages/threat.html
http://thecommunityarchive.org.nz/
http://www.communityarchives.org.uk/
http://www.archivesfamillepictet.ch/
http://shawfamilyarchives.com/
http://www.masshist.org/digitaladams/archive/
http://www.everingham.com/family/
http://www.archivoducaldehijar-archivoabierto.com/senhijar.html
http://www.casademateus.com/home.htm
http://www.fundacaoeugeniodealmeida.pt/fundacao/9.htm


 

Página 9 de 44 

 

Maria de Fátima Nunes - Universidade de Évora/CEHFCi e IHC – FCSH/UNL; Ema Pires - Universidade de Évora e CRIA 
– IUL (Portugal). 
Espaços e Objetos Silenciados: contemporaneidade e caminhos de patrimonialização na Herdade da Mitra, 
Universidade de Évora (working in progress). 
 
Notas biográficas: 
Maria de Fátima Nunes. Professora Catedrática de História da Universidade de Évora. Investigadora integrada, 
diretora e coordenadora científica da unidade Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência. Co - coordenadora 
da Rede História & Ciência no Instituo de História Contemporânea. Investigadora associada do IHC. Diretora do 
programa de doutoramento de História e Filosofia da Ciência, com especialidade Museologia. Autora de várias 
publicações – livros, capítulos de livros e artigos – sobre temas de história da ciência e de cultura científica. Orientou 
algumas dezenas de teses de mestrado e de doutoramento nestas áreas.  
 
Ema Pires. Professora auxiliar na Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora. Doutorada em Antropologia 
(ISCTE – IUL, 2012), mestre em Sociologia (Universidade de Évora, 2002), e licenciada em Antropologia (ISCSP-UTL, 
1998). Desde 2013, é Investigadora integrada do Centro em Rede de Investigação em Antropologia – pólo ISCTE-IUL, 
no grupo de investigação: Práticas e Políticas da Cultura. Investigadora associada do IHC. Entre os seus interesses de 
pesquisa, salientam-se processos de apropriação social de espaços, antropologia do colonialismo, processos de 
patrimonialização e turistificação, em contextos europeus e asiáticos. Em 2014, acumula funções como Professora 
Visitante na Universidade Ateneo de Manila e na Universidade das Filipinas (Diliman). 
 
Resumo: 
A herdade da Mitra, espaço de ensino, de experimentação agronómica e laboratorial, da Universidade de Évora, 
constitui um património de grande importância para a construção de uma parte da sua identidade científica. Um 
espaço de memórias rurais e agronómicas de longa duração, com várias camadas de património de memória histórica 
e arquitetónica, de saberes e de artefactos acumulados no tempo. E sobre todo o espaço impera ainda um silêncio 
académico e científico…! Pretendemos com este «take off» de estudo interdisciplinar – história & ciência & 
antropologia – demonstrar a eficácia utilitária de uma abordagem epistemológica que pode conduzir ao 
entendimento público de processos de patrimonialização. Um marcador de valorização da Mitra na época de 
renovação / valorização do espaço de Herdades, no tempo de transição de uma Escola de Regentes Agrícolas de Évora 
para Instituo Universitário (1973) /Universidade de Évora (1979).  
«[…]A Biblioteca, bem como todo o Anel Superior do Pólo da Mitra, foram projetados pelos arquitetos Manuel 
Mendes Tainha e Alberto Reaes Pinto[…] uma das mais belas e importantes da Arquitetura dos anos 60, do Séc.XX, em 
Portugal […] Isto […] para mim [Tainha] o entendimento do lugar da Mitra não foi apenas intelectual; ele foi também 
afetivo e emocional: um sentimento exprime sempre uma relação estável e estruturada sobre o real […]» (José 
Manuel das Neves et all, Manuel Taínha , Projectos 1954-2002, Porto, Ed. Asa, 2002).  
Pretendemos abrir dois eixos de investigação. 
1. A Herdade da Mitra é marcador espacial de uma paisagem hoje patrimonialização que enquadra monumentos 
megalíticos, imóveis classificados, e circuitos pedonais e de cicloturismo. Na visita à Herdade da Mitra 
(27/Maio/2014), (c/Filipe Themudo Barata, cientista social responsável pela Cátedra UNESCO da Universidade de 
Évora), conduz um grupo de técnicos da Câmara Municipal de Évora pelo espaço de produção agrícola, de estudo e de 
fruição. O ponto de partida, e de chegada, foi o Conventinho. No itinerário estiveram ausentes os edifícios de 
arquitetura contemporânea (M. Taínha), e a narrativa construída acerca do espaço remete para uma ideia de 
património identificada com o Renascimento. A deambulação no espaço remeteu o grupo para momentos de 
contemplação de objectos na paisagem, de ruínas. A valoração do complexo produtivo desmonta uma retórica de 
valorização do passado remoto sobre o passado recente e dinâmico. Questionamo-nos sobre os modos alternativos 
de apontar, de selecionar e de valorizar marcas no espaço agrícola e paisagístico. Importa desmontar estes aparatus 
de construção social de espaços, num intuito de indagar sobre modos de conhecimento científico sobre os lugares do 
presente, e do passado, antevendo utilidades e funções de devir.  
2. O papel da Investigação de história da ciência agronómica, como uma realidade viva que se renova 
quotidianamente, porque é também um espaço de ensino e de inovação universitária. Mas, tem traços de memória 
edificados de um tempo longo que se cruza e casa com a realidade do Estado Novo do Alentejo, salpicado pelas 
catedrais da Campanha do Trigo – os silos. Um espaço de Herdade para experimentação agronómica que incorpora 
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património cristalizado, espaços científicos que precisam de mais-valia de investigação e espaços ativos para a 
inovação agronómica e veterinária.  
Em aberto:  
a)Entender a construção das várias redes de saberes que se cruzam neste ESPAÇO DA MITRA no século XX- XXI para o 
podermos valorizar e cientificamente usar neste novo retorno à agricultura de uma trilogia sagrada: trigo, vinho, 
azeite. b) Entender potencialidades de patrimonialização que dialogam com o espaço da Herdade da Mitra no século 
XXI. c) Contribuir para desmontar visões cristalizadas sobre o espaço através da matriz angular da antropologia que 
explora os modos através dos quais o espaço é praticado pelas pessoas. d) Elaborar um exercício etnográfico para 
desenho de um projeto de usos e (re) apropriações contemporâneas da coleção de máquinas agrícolas estacionadas. 
e) Anotar a vida social destes objetos para explorar relações entre pessoas/ objetos. e) Denunciar pontes de diálogo 
entre modos de produção de significados de práticas patrimoniais e retóricas da processualidade agrícola naquele 
espaço.   
 
 
Inês Gomes – CIUHCT/Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Universidade de Lisboa; 
Marta Lourenço - Museus da Universidade de Lisboa /MUHNAC e CIUHCT (Portugal). 
De objetos “empoeirados” a património cultural: os artefactos, espécimens, arquivos e espaços e ciência dos antigos 
liceus portugueses. 
 
Notas biográficas: 
Inês Gomes é licenciada em Biologia, mestre em Georrecursos, e doutoranda no Centro Interuniversitário de História 
das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT), Universidade de Lisboa. A sua investigação centra-se nas colecções de história 
natural das escolas secundárias portuguesas. O seu principal objectivo é usar as colecções, como fonte e ferramenta, 
para melhorar a compreensão da história das práticas científicas e pedagógicas. Outros interesses prendem-se com a 
história das ciências em Portugal, nomeadamente a história das colecções científicas, o património da ciência, e a 
história da educação científica. 
 
Marta C. Lourenço é investigadora e subdirectora dos Museus da Universidade de Lisboa/Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência (MUHNAC). Pertence às direcções da Scientific Instrument Commission (International Union for 
the History and Philosophy of Science) e do History of Physics Group da European Physical Society. É Vice-Presidente 
do UNIVERSEUM, a Rede Europeia para o Património das Universidades.  
 
Resumo: 
Um elevado número de escolas secundárias portuguesas possui colecções científicas que têm sido alvo de crescente 
interesse de diversos sectores da comunidade científica e da sociedade em geral. Estas colecções são elementos 
centrais para a memória e identidade das instituições que as preservam e concorrem para a compreensão das 
características que foram definindo a instrução pública de nível secundário em Portugal ao longo do tempo. Pela sua 
especificidade, são evidência da forma como a ciência foi sendo ensinada, assim como do seu estatuto na escola. 
Porém, este património é ainda largamente desconhecido e apenas uma parte muito reduzida se encontra organizada 
e estudada.  
Este artigo tem como objectivo fazer uma breve revisão da situação actual das colecções de história natural dos 
antigos liceus portugueses, nomeadamente os tipos de materiais que as constituem, a sua utilização, relevância e 
estado de conservação. Reflectir-se-á sobre o seu papel nos dias de hoje e os principais desafios que se colocam à sua 
preservação, estudo e interpretação.  
 
 
Sandra Abelha - Universidade de Évora, Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência (Portugal). 
Palácio de Cristal do Porto (1865) e a Escola Médico-Cirúrgica (1906): valorização patrimonial e paradoxos… 
 
Nota biográfica: 
Nasceu em Évora em 1992. Licenciou-se em Histórica e Arqueologia vertente Património Cultural e História da Arte no 
ano de 2013 na Universidade de Évora. Neste mesmo ano e Instituição, sob a orientação da Professora Doutora 
Fátima Nunes, iniciou uma Bolsa de Investigação/ FCT no Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência na área 
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da Ciência e do Património, colaborando também com o Museu Sem Fonteiras (Museum With No Frontiers) 
subordinado ao tema ‘’Sharing History: 1815 – 2015 Arab World / Europe – A Museum With No Frontiers’’. 
Paralelamente iniciou o Mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural no ramo Património 
Artístico e História da Arte na Universidade de Évora, sendo prevista a sua conclusão em 2015 sob a orientação das 
Professoras Doutoras Fátima Nunes e Ana Cardoso de Matos. 
 
Resumo: 
A valorização e protecção patrimonial de edifícios com um valor social e cultural acrescido, na sociedade portuguesa, 
é uma preocupação recente. Nesta comunicação pretendemos analisar e comparar dois casos de gestão de 
património arquitectónico e respectivos espaços envolventes - Palácio de Cristal do Porto (1865) e a Escola Médico-
Cirúrgica (1906)-, no contexto histórico do século XX português, numa perspectiva europeia. 
 
 
Carlos Gomes (Portugal). Investigador independente. 
Desporto, Jogos Olímpicos e valorização patrimonial. 
 
Nota biográfica: 
É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas (Português-Francês) pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra (1990) e concluiu a componente lectiva do Mestrado em Museologia da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. De 1987 a 1990 integrou a direcção da secção de atletismo da Associação 
Académica de Coimbra. É membro da Academia Olímpica de Portugal, de cujo conselho directivo fez parte entre 2001 
e 2013, tendo no âmbito dessa actividade sido responsável pela concepção e montagem de 20 exposições de temática 
olímpica, entre 2006 e 2012. 
 
Resumo: 
Actividade designada por um vocábulo correspondente a um conceito que muitos utilizam com os sentidos mais 
variados mas que poucos conseguem definir, o desporto, na sua expressão moderna, «nasceu no século XVIII em 
Inglaterra, no contexto da revolução industrial e de um capitalismo emergente». Propagou-se a partir daí pelo mundo 
inteiro, estendendo-se primeiro às colónias britânicas e às sociedades industrializadas da América do Norte e da 
Europa Ocidental, já no século XIX. 
A crescente adesão das diferentes camadas da população à prática do desporto (com ou sem objectivos competitivos) 
tornou-o uma prática generalizada, com potencialidades de afirmação comunitária. Em paralelo, o desporto viu 
crescer igualmente a importância do património a que foi dando origem, suscitando nos agentes ligados à sua prática 
a necessidade de reunir, preservar e divulgar colecções que representassem a memória das colectividades, das 
personalidades, das práticas, das gestualidades, dos valores. 
O caso mais antigo de uma estrutura do domínio associativo com fins coleccionísticos é o do Museu do Clube de 
Críquete de Marylebone (Londres), criado em 1865 por iniciativa do secretário do clube, de Robert Allan Fitzgerald. O 
mesmo século XIX viu desenvolverem-se em vários outros pontos da Europa projectos museológicos de temática 
desportiva, uns dedicados a modalidades desportivas específicas, outros com abrangências mais alargadas: o Museu 
Nacional da Montanha (Turim, Itália, 1874), o Museu Húngaro do Desporto (Budapeste, Hungria, 1876), o Museu 
Suíço do Tiro (Berna, Suíça, 1885), o Museu da Associação Checa Sokol (Praga, Boémia, 1891), dos quais apenas o 
último já não existe. 
A partir da década de 1970, o impulso criador de museus de desporto levou a que o seu número crescesse de forma 
significativa, contando-se hoje pelas centenas, só na Europa. 
Em Portugal, o início da prática de valorização cultural do património desportivo remonta à transição do século XIX 
para o século XX, quando alguns clubes começaram a reunir colecção de objectos relacionados com a prática de 
modalidades desportivas específicas, expondo-as em vitrinas para usufruto dos associados e, numa segunda fase, 
disponibilizando-as para visitas de públicos mais alargados. 
Nos últimos anos, a prática museológica no domínio do desporto tem revelado certa vitalidade na subtemática 
olímpica, com o surgimento e o desenvolvimento de projectos em numerosos países. A presente comunicação 
identifica o âmbito das colecções de alguns desses museus, procurando determinar o que neles se entende por peça e 
colecção olímpicas e quais os objectivos programáticos a que se subordinam os museus dessa tipologia. 
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Contemporaneidade e valores do património – Painel 4. 
 
Ágata Biga – IHA/FCSH/UNL (Portugal). 
Os Moinhos ditos Holandeses na Ilha do Faial — Relações entre a memória e a salvaguarda do património. 
 
Nota biográfica: 
Dedica-se a projectos nos campos das artes visuais, música e património. Doutoranda em História da Arte (FCSH-UN, 
Lisboa), é investigadora colaboradora do Instituto de História da Arte da FCSH-UNL. Mestre em Estudos do Património 
(UAb, 2008/2010), a sua dissertação incidiu sobre a Igreja do Carmo da Horta. Licenciada em Artes Plásticas/Pintura 
(FBAUL, 1994/2001). Estudou Canto Lírico (Conservatório Regional da Horta, 2004/2011). Co-autora e comissária do 
programa de actividades culturais Horta Contemporânea (CMH, 2005/2007). Responsável por criar e actualizar o 
inventário de obras de arte da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA, 2004/2011). 
 
Resumo: 
Os moinhos do Faial constituem um património ligado à memória da colonização da ilha, que incluiu colonizadores da 
Flandres. Para além do moinho de tipo holandês, existem também na ilha moinhos de tradição portuguesa e ainda 
exemplares resultantes da fusão dos dois tipos. 
Em 1989 a então Secretaria Regional de Turismo e Ambiente inventariou 39 moinhos no Faial, dos quais 11 foram 
classificados como Imóvel de Interesse Público em 1996. Em finais de 2010, a Junta de Freguesia do Salão deu início à 
recuperação do Moinho da Chã, processo terminado em Abril de 2014. No início de 2011, a Junta de Freguesia das 
Angústias deu início à reabilitação do Moinho das Angústias, processo actualmente em curso. Contudo, a maioria 
deste património encontra-se ao abandono. Simultaneamente, a memória da colonização está afastada da realidade 
da população. A natureza rural deste património, considerando o actual abandono do mundo rural, será uma das 
causas para a sua desactivação. Trata-se de um património que pertence ao passado e cuja salvaguarda terá de passar 
pela reintegração no presente. 
Este artigo aborda as relações entre a preservação da memória e a salvaguarda do património, e espera contribuir 
para o interesse pela reabilitação dos moinhos do Faial. 
 
 
Alice Nogueira Alves - Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa/CIEBA (Portugal). 
Os Valores dos Monumentos: a Importância de Riegl no Passado e no Presente. 
 
Nota biográfica: 
Alice Nogueira Alves concluiu o Bacharelato em Conservação e Restauro na Escola Superior de Conservação e 
Restauro em 2000 e a Licenciatura, na mesma área, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa em 2002. Desde o início da sua formação, as questões relacionadas com a Teoria do Restauro e o modo como 
se encara o objeto artístico assumiram uma importância fundamental nos seus interesses académicos, terminando o 
Doutoramento na área de História da Arte, Património e Teoria do Restauro na Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa em 2009. O seu Pós-doutoramento, ainda em curso, é dedicado à área da História e Teoria da Conservação e 
Restauro da Pintura em Portugal. Desde 2010 é Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa, onde é regente de disciplinas relacionadas com a prática e a teoria da Conservação e Restauro 
ao nível de licenciatura e mestrado, colaborando também nos seminários de Doutoramento. Paralelamente tem 
desenvolvido e participado em vários projetos e intervenções na área de Conservação e Restauro. 
 
Resumo: 
A evolução dos valores que atribuímos a determinados elementos, confere-lhes um valor simbólico digno de 
patrimonialização. Com este processo é realizada uma seleção de significados correspondentes a um determinado 
estatuto, digno de ser conservado para as gerações futuras. Neste texto pretende-se definir quais foram as 
contribuições do austríaco Aloïs Riegl na definição desses mesmos valores e a sua influência nas discussões 
patrimoniais das últimas décadas, com base nos trabalhos de alguns teóricos importantes, bem como da 
documentação internacional sobre a matéria. 
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Joana Capela e Vitor Murtinho – Dep. de Arquitectura/Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra (Portugal). 
Universidade de Coimbra – Alta e Sofia Património Mundial: do desígnio à realidade. 
 
Nota biográfica: 
Joana Capela. Licenciada em arquitectura pelo Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra. Publicou, em 2005, Forno do Povo: o templo românico da arquitectura popular, no 
âmbito da Prova Final de Licenciatura. Obteve o Diploma de Estudos Avançados em Arquitectura, em 2013. 
Desenvolve dissertação de doutoramento em arquitectura no Darq da FCTUC, desenvolvendo pesquisa, estudos e 
trabalhos no âmbito das práticas de intervenção urbana em espaços classificados, tendo o processo de candidatura a 
Património Mundial da Universidade de Coimbra – Alta e Sofia, pela UNESCO, como estudo de caso. 
Os seus interesses de investigação centram-se nas questões das candidaturas patrimoniais enquanto estratégia de 
gestão e do planeamento urbanos, políticas de gestão do património cultural, paisagens urbanas e o limite do 
património. 
 
Vítor Murtinho. Doutorado em Arquitectura pela Universidade de Coimbra (2002).  
Exerce funções docentes desde 1988 na Universidade de Coimbra, sendo atualmente Professor Associado no seu 
Departamento de Arquitectura. É investigador do Centro de Estudos Sociais (CES) desde 2007. 
Escreve com regularidade sendo autor de mais de seis dezenas de artigos de índole científica.  
Actualmente é Vice-Reitor da Universidade de Coimbra. 
Para uma nota biográfica e científica mais aprofundadas, consultar 
http://www.ces.uc.pt/investigadores/index.php?action=bio&id_investigador=119&id_lingua=1 
 
Resumo: 
Em 22 de Junho de 2013, é atribuída à Universidade de Coimbra – Alta e Sofia o título Património Mundial, na 37ª 
sessão da Convenção para a Protecção do Património Mundial, decorrida no Camboja. Mas o processo de candidatura 
de Coimbra submetido à UNESCO começou no início da década de 80 do século XX, com contornos diferentes do que 
agora foi classificado, podendo ser diferenciadas três fases que se vão interligando, pela cadência dos 
acontecimentos. 
O propósito deste trabalho é evidenciar as fases deste processo, que foi uma das primeiras iniciativas nacionais para 
obtenção do título da UNESCO, incidindo, particularmente, na última fase de candidatura protagonizada pela 
Universidade de Coimbra, realçando a valência das leituras diacrónica e sincrónica para a sua construção e para a 
valorização patrimonial dos conteúdos a classificar. 
Este caso permite-nos ter uma percepção do entendimento do processo submetido à UNESCO, cuja evolução culmina 
com a proposição da componente material associada à imaterial, que do ponto de vista estratégico classificativo, se 
traduz numa inovação em relação às demais candidaturas.  
 
 
Teresa Madeira da Silva - ISCTE-IUL (Portugal). 
Valorização do Património Hoje - A Experiência no Ensino de Arquitetura. 
 
Nota biográfica: 
Arquiteta, Doutorada em Arquitetura e Urbanismo pelo ISCTE-IUL. Professora Auxiliar no Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo do ISCTE-IUL, investigadora no DINÂMIA’CET-IUL - Centro de Estudos sobre a Mudança 
Socioeconómica e o Território, e no CESNOVA – Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa. É 
Membro do Conselho Científico do DINÂMIA-CET, membro da Comissão Pedagógica da ISTA (Escola de Tecnologias e 
Arquitetura) e da Comissão Científica do Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU). Tem vários artigos em 
revistas científicas com revisão por pares, capítulos de livros, trabalhos em atas de eventos e participou em diversos 
encontros científicos.  
 
Resumo: 
Esta comunicação procura dar a conhecer uma experiência de ensino de projeto de Arquitetura desenvolvida 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE-IUL - Instituto Universitário de Lisboa, a partir de uma 
experiência singular no contexto académico (Summer School internacional associado a uma UC de prática de projeto). 

http://www.ces.uc.pt/investigadores/index.php?action=bio&id_investigador=119&id_lingua=1
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A metodologia cruza, na elaboração dos projetos de arquitetura, as ideias centrais expressas nas cartas e convenções 
nacionais e internacionais relativas às questões do património, com o conceito de consciência histórica proveniente da 
filosofia hermenêutica de Hans-Georg Gadamer (1900-2002), tendo como pano de fundo as novas práticas da 
arquitetura e o novo perfil dos arquitetos. Pretende-se fazer ressaltar um conceito de património amplo, onde a ideia 
da sua valorização possibilita uma leitura que inclui a paisagem como um todo e onde o património é visto a partir do 
presente. Os resultados obtidos mostram-nos que os estudantes atuam, por um lado, projetando com o construído – 
as propostas não se pretendem autocentradas, mas dialogando com as circunstâncias físicas, geográficas (territoriais) 
e sociais, e por outro, de acordo com o momento histórico em que nos encontramos - o presente, tendo em conta a 
cultura e as pessoas que neles habitam. 
 
 
Contemporaneidade e valores do património – Painel 5. 
 
José Ricardo Oriá Fernandes - Centro Cultural da Câmara dos Deputados em Brasília-DF (Brasil). 
O Direito à Memória: A Política de Preservação do Patrimônio Histórico sob a Ótica dos Direitos Culturais no Brasil. 
 
Nota biográfica: 
Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da UFC e Doutor em História da Educação pela Universidade de São Paulo 
(USP).  
Foi Professor de Didática da História da Universidade Federal do Ceará (UFC); É Consultor Legislativo da área de 
educação e cultura e exerce as funções de curador do Centro Cultural da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF. 
Possui artigos em revistas especializadas nacionais sobre o tema da preservação do patrimônio cultural e sua relação 
com o ensino de história e organizou para as Edicões Câmara os livros “Legislação sobre Patrimônio Cultural” (2010) e 
“Legislação sobre Museus” (2013).  
 
Resumo: 
Nas últimas décadas do século XX, com os novos aportes teóricos das ciências sociais que redimensionaram os 
estudos relativos à memória (Pierre Nora, Andreas Huyssen e Jacques Le Goff), ocorreu uma ampliação da noção de 
patrimônio histórico para a de patrimônio cultural. A presente comunicação objetiva analisar, à luz dos direitos 
culturais e da legislação brasileira vigente, uma nova concepção de patrimônio histórico respaldado no direito à 
memória como direito fundamental. Há que se pensar numa política patrimonial pautada em novos valores como o da 
diversidade e dos direitos culturais (Patrice Meyer-Bisch). Hoje, a política de preservação do patrimônio histórico 
deixa de ser objeto apenas da ação estatal e do discurso competente de técnicos e especialistas e passa a ser 
apropriada por toda a sociedade. Preservar é uma questão de cidadania. Todos temos o direito à memória, mas 
também o dever de preservar os bens reveladores de nossa diversidade cultural para as atuais e futuras gerações. 
 
 
Luzia Gomes - Universidade Federal do Pará e Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa 
(Brasil). 
As Coisas do Pretérito e as Pessoas do Presente: Os Joanenses e os Ressignificados do Patrimônio Arqueológico – 
Um Estudo de Caso na Ilha do Marajó, Amazônia Brasileira. 
 
Nota biográfica: 
Professora Assistente I da Universidade Federal do Pará (UFPA), lotada no Instituto de Ciências da Arte (ICA), na 
Faculdade de Artes Visuais (FAV), leciona para o curso de Museologia. Doutoranda em Museologia pelo Programa de 
Doutoramento em Museologia da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias; Mestra em Antropologia 
Social (2012) pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA/UFPA) e Bacharela em Museologia (2008) com 
Habilitação em Museu de Arte e Museu de História, pelo Departamento de Museologia da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas (FFCH) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
 
Resumo: 
Este artigo faz parte da minha pesquisa de mestrado [1] desenvolvida no período de 2010 a 2012. Nesta investigação 
um dos meus objetivos foi compreender as relações das pessoas do presente com as coisas do passado a partir do 
patrimônio arqueológico da Vila de Joanes, localizada na Ilha do Marajó, Pará, Amazônia Oriental Brasileira. É comum 
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seus moradores encontrarem fragmentos cerâmicos, metais e moedas no terreno de suas residências ou nos locais 
por onde circulam, convivem, estudam, brincam, trabalham. Desde meu primeiro contato com as pessoas da Vila, 
chamou-me à atenção a relação dos joanenses com os vestígios arqueológicos. Pois, além de lhes atribuírem novos 
significados e funções, também se mostram interessados em questões relacionadas à gestão desse patrimônio. 
Refletir sobre as percepções dos joanenses acerca do patrimônio arqueológico possibilita entender os usos e reusos 
das coisas do pretérito no presente, compreendendo como nas diferentes sociedades em funcionamento os objetos 
materiais se transformam, se desgastam, circulam e neste processo são reclassificados.  
 
[1] Realizei Mestrado no âmbito da Antropologia Social, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA) da 
(UFPA), defendida em 2012, sob a orientação da Professora Doutora Marcia Bezerra e co-orientação do Professor 
Doutor Flávio Leonel Abreu da Silveira. 

 
 
Mariana Brito - Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Território/Geoppol-Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(Brasil). 
O patrimônio e seus discursos no século XXI: uma análise comparativa entre as políticas de patrimônio cultural no 
Brasil e na França. 
 
Nota biográfica: 
Licenciada em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao longo da graduação dedicou-se aos temas: 
Geografia e Património, Gestão do Território, Políticas Culturais, entre outros. Integra o Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Política e Território – Geoppol, e, desde 2014, é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
UFRJ. 
 
Resumo: 
Atualmente, o patrimônio no Brasil é encarado como um dispositivo de promoção da cidadania e de justiça social. Ele 
é além de uma expressão cultural, uma ferramenta para a conquista de uma posição social, um lugar perante os 
grupos já arraigados dentro da comunidade imaginada brasileira. A política de patrimônio após a virada do século XX 
para XXI está voltada para a valorização dos grupos minoritários, que a partir de transformações políticas, sociais e 
culturais iniciaram um processo de lutas, entre elas a batalha por visibilidade e pelo direito de também “contar” a sua 
própria história. 
A atual tendência incentivada pela UNESCO adota uma concepção ampla de patrimônio, não mais focada nos 
monumentos, enfatizando as relações da sociedade com sua cultura. Essa abordagem segue as transformações que se 
implantaram nas ciências humanas, adotando diferentes enfoques, dando ênfase aos estudos culturais, destacando 
atores outrora exclusos e/ou minimizados nas grandes narrativas econômico-sociais.  
O presente projeto se propõe a analisar as políticas públicas patrimonias no século XXI através de uma comparação 
entre França e Brasil, dois países paradigmáticos no trato e na gestão do patrimônio. O primeiro como modelo jurídico 
na defesa do patrimônio tanto para o Brasil, quanto para outros países. Já o segundo tornou-se modelo mundial, a 
partir de 2000 na produção de direcionamentos, leis e reflexões sobre a proteção, difusão, inventário e registro do 
patrimônio imaterial, antecipando-se à UNESCO. 
Os objetivos específicos da pesquisa são: 1) Analisar as transformações no trato com o patrimônio em diferentes 
contextos; 2) Elaborar um quadro comparativo entre Brasil e França referente às políticas de patrimônio. 3) 
Compreender a organização institucional da agência de patrimônio Francês; e por fim identificar e compreender os 
desafios desse tipo política na contemporaneidade. Desta forma, uma questão central guiará todo o trabalho: Quais 
são os discursos e narrativas patrimoniais produzidas pelos Estados brasileiros e francês na contemporaneidade? Essa 
questão principal gera, por conseguinte, questões secundárias que também terão que ser respondidas no decorrer na 
tese: Qual é o sentido e papel do patrimônio no século XXI- para quê patrimonializar nos dias de hoje? Quais 
estratégias são adotadas nesses países quanto a narrativa patrimonial? 
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28 de Novembro 2014 

 
Conferências 
 
Cécile Tardy - GERiiCO, université Lille 3 Charles de Gaulle (França). 
La patrimonialisation du point de vue du vivant. 
 
Nota biográfica: 
Professeure en sciences de l’information et de la communication, est membre du laboratoire GERiiCO (Université de 
Lille). Ses recherches portent sur les médiations des patrimoines, l’écriture des médias informatisés et les pratiques 
documentaires photographiques. 
Elle a dirigé en 2009 le numéro 14 de la revue Culture & Musées, « L’écriture du patrimoine », a publié en 2012 aux 
Éditions Hermann l’ouvrage Représentations documentaires de l’exposition. Elle a dirigé le programme « Médiations 
de la photographie et du patrimoine » financé par l’Agence Nationale de la Recherche et l’ouvrage collectif Les 
médiations documentaires des patrimoines (L’Harmattan, 2014). 
 
Resumo/Résumé: 
Cette contribution s’appuie sur une revue de littérature portant sur le patrimoine naturel afin de revenir sur la 
manière dont a été pensée la définition de la patrimonialisation dans le cadre de la prise en compte du vivant et des 
enjeux de captation et de manipulation. Cette approche permet de suivre comment ont été envisagés les enjeux 
d’appropriation de la nature au-delà de la donnée naturaliste ; de rendre compte du regard critique porté sur la 
catégorie de la nature visant à la replacer dans un ensemble de réalités hétérogènes ; de prendre la mesure des 
enjeux d’une gestion de la patrimonialisation en termes de modèle économique. Au final, la discussion ouvre sur les 
façons de repenser les catégories de patrimoines et la patrimonialisation. 
 
 
Vitor Oliveira Jorge - Professor aposentado da FLUP. Investigador do CEAACP (Portugal). 
Sustentabilidade da Ideia de Património numa Sociedade em Transformação Acelerada de Paradigma Geral. 
 
Nota biográfica: 
Nasceu em Lisboa em Janeiro de 1948. Licenciou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 
Julho de 1972, com uma tese sobre arqueologia pré-histórica (Paleolítico). Foi assistente da Universidade de Luanda 
(Cursos de Letras - Sá da Bandeira, atual Lubango) até Setembro de 1974, altura em que ingressou como assistente da 
Universidade do Porto, Faculdade de Letras. Aí se doutorou em Pré-história e Arqueologia em Outubro de 1982, com 
uma tese sobre Pré-história - megalitismo do Norte de Portugal no seu contexto europeu. Professor associado em 
1984, fez provas públicas de agregação em 1989 e tomou posse como professor catedrático da Universidade do Porto, 
Faculdade de Letras, em Maio de 1990, tendo pertencido ao Departamento de Ciências e Técnicas do Património 
desde a sua fundação. Investigador do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP – ex 
CEAUCP), desde a sua fundação até ao presente. Aposentou-se em Junho de 2011, tendo continuado a colaborar com 
a Faculdade de Letras do Porto em cursos de formação continua. Dirigente associativo. Recebeu em 2001 a distinção 
de Grande-Oficial da Ordem de Mérito e em 2012 a Medalha de Ouro da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto. Autor de várias centenas de títulos, entre artigos de divulgação, estudos e ensaios, e livros. Organizou 
congressos, colóquios, mesas-redondas, conferências interdisciplinares e editou os respectivos resultados. Foi 
professor convidado e/ou pronunciou conferências, etc., em diversas universidades portuguesas e estrangeiras. Tem 
obra poética publicada, em diversas revistas e antologias, incluindo cerca de 17 livros, de 1973 a 2009. Áreas 
preferenciais de interesse: arqueologia pré-histórica; antropologia cultural/social; questões “teóricas” da arqueologia, 
património, museus, história e temas conexos; “pensamento critico contemporâneo”; literatura e artes em geral. 
 
Resumo: 
Este texto visa refletir criticamente sobre a viabilidade e pertinência de se tentar continuar a desenvolver uma política 
patrimonial consequente numa sociedade neoliberal globalizada, tendo em atenção que, com raras exceções, 
podemos estar sobretudo perante um ecrã retórico que oculta a própria impossibilidade, inoperância, ou 
obsolescência dessa mesma política. 
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Patrimonialização, criatividade e mudança social – Painel 6. 
 
Helena Barranha – ICIST, Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa. 
O conceito de intervenção mínima em espaços dedicados à criação contemporânea. 
 
Nota biográfica: 
Licenciada em Arquitectura (Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 1995), tem Mestrado 
Europeu em Gestão do Património Cultural (Universidade do Algarve, em cooperação com a Université de Paris-8, 
2001) e Doutoramento em Arquitectura, com a dissertação Arquitectura de Museus de Arte Contemporânea em 
Portugal: da intervenção urbana ao desenho do espaço expositivo (Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto, 2008).  
É Professora Auxiliar na Secção de Arquitectura do Instituto Superior Técnico (IST) e Investigadora do Instituto de 
Engenharia de Estruturas, Território e Construção (ICIST-IST), desde 2003. Colabora também, desde 2007, com a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do Mestrado em Museologia, 
onde é responsável pela disciplina de Arquitectura de Museus e Museografia. Foi docente do Departamento de 
História, Arqueologia e Património da FCSH - Universidade do Algarve (1999-2003), e Directora do Museu Nacional de 
Arte Contemporânea – Museu do Chiado (2009-2012).  
A sua actividade profissional e de investigação centra-se no património arquitectónico, na arte contemporânea e na 
arquitectura de museus, temas sobre os quais tem publicado vários artigos e ensaios, em edições nacionais e 
internacionais.  
 
Resumo: 
Com origens nas doutrinas anti-restauro do século XIX, o conceito de intervenção mínima afirmou-se, na segunda 
metade do século XX, como um valor fundamental para a conservação e a reabilitação do património arquitectónico. 
O enquadramento teórico da intervenção mínima, nas doutrinas do restauro crítico e do restauro objectivo, em 
articulação com os conceitos de reversibilidade, uso compatível e significado cultural, e a sua formulação em 
diferentes cartas e convenções internacionais, conferiram-se um sentido operativo e inspirador para muitas 
intervenções, em diferentes contextos culturais e geográficos.  
No campo dos equipamentos culturais consagrados à criação contemporânea, frequentemente instalados em imóveis 
preexistentes, os princípios da intervenção mínima e da reversibilidade adquirem uma particular importância, pela sua 
afinidade conceptual e material com programas necessariamente abertos e favoráveis à mudança. Neste contexto, a 
ideia de “work in progress” ou de “obra inacabada”, partilhada por curadores, artistas e arquitectos, tem motivado 
vários projectos de referência para museus, galerias, centros culturais e plataformas artísticas, revelando-se uma via 
potenciadora do encontro interdisciplinar e da versatilidade espacial, um estimulante contraponto à estabilidade e à 
formalidade das instituições tradicionais.  
A partir da observação de um conjunto representativo de espaços, com destaque para alguns casos em Lisboa, a 
presente comunicação procura discutir o contributo destes projectos para uma actualização de conceitos e práticas, 
através do cruzamento da requalificação do património arquitectónico com o processo de construção e 
questionamento da cultura contemporânea. Para além das óbvias motivações conceptuais inerentes a uma 
intervenção arquitectónica que se pretende transitória, flexível e dialogante com propostas temporárias de outros 
criadores, será a intervenção mínima o inevitável reflexo de um momento de crise e incertezas? 
 
 
Inês Ferreira – Câmara Municipal do Porto (Portugal). 
Da familiaridade à surpresa. Patrimonialização e criatividade. 
 
Nota biográfica: 
Licenciada em Artes Plásticas, Pintura, Faculdade de Belas Artes UP (1992); Master of Arts, City University, Londres 
(1998); Doutoranda em Museologia, Faculdade de Letras UP. 
Técnica Superior na Câmara Municipal do Porto desde 2006. Trabalhou no Serviço Educativo de diversos museus no 
Porto –Vinho do Porto, Carro Elétrico, Soares dos Reis e Galeria do Palácio. Coautora de vários materiais de apoio ao 
visitante – guias para famílias, Museu Nacional de Soares dos Reis; guião para professores, Museu do Carro Elétrico; 
dois livros para crianças, Museu Lamego. Tem publicado e apresentado trabalhos de investigação em congressos e 
seminários. 
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Resumo: 
Muitos bens patrimonializados fazem ou fizeram parte do nosso quotidiano e memória coletiva e, enquanto tal, são 
profundamente familiares a grande parte das pessoas, o que pode constituir um obstáculo ao olhar criativo, à 
descoberta de novidade e ao questionamento. 
A investigação sugere que se pode potenciar um olhar aberto à surpresa e curiosidade, mesmo sobre bens familiares, 
recorrendo a estratégias criativas que provoquem a quebra com o estabelecido, o olhar de diferentes pontos de vista 
ou a disponibilização de diferentes abordagens.  
O que propomos neste artigo é o recurso a um conjunto de estratégias criativas no processo de patrimonialização, que 
podem potenciar um olhar mais curioso, criativo e imaginativo sobre os bens a patrimonializar. 
A discussão que propomos em torno das formas de potenciar a criatividade no processo de patrimonialização surge 
do cruzamento de um enquadramento teórico - construído com base numa pesquisa bibliográfica sobre estratégias 
criativas em museus - com dados de entrevistas feitas a profissionais de quatro museus do Porto.  
Consideramos que o recurso a estratégias criativas no processo de patrimonialização abre caminho para que, no 
futuro, estes bens tenham mais potencial para, em exposições ou outros contextos de mediação, incentivar 
abordagens criativas.  
 
 
Pablo Alonso Gonzalez - Division of Archaeology, University of Cambridge (Reino Unido). 
Heritage as a commons: between the local and the global in Maragatería and Havana. 
 
Nota biográfica: 
He is a postdoctoral researcher at the Institute of Heritage Sciences (INCIPIT-CSIC, Santiago de Compostela, España). 
He holds a PhD in History (University of León, Spain) and PhD Candidate in Archaeology at the Heritage Studies Group 
(University of Cambridge, United Kingdom). He has worked extensively on heritage ethnographies and material 
culture studies in the region of Maragatería (Spain) and in the World Heritage Site of Old Havana (Cuba). His most 
recent research concerns the evolution of heritage policies and nation building narratives in post-colonial and 
revolutionary Cuba (1989-2014). He has published five books and more than twenty papers in international journals 
and editorials. In addition, he has directed two ethnographic documentaries with premieres in international film 
festivals, which have also been used as tools for scientific outreach programs. 
 
Resumo/Abstract: 
This paper explores the ways in which a theorization of heritage as a commons might imply for the relation of heritage 
and identity. The paper analyzes how cultural heritage management and theorizations connect with the ‘old’ 
vernacular commons in rural Europe, Ostrom’s theories and Hardt and Negri’s recent theorisation of the common. Can 
heritage managers and scholars work as mediators between the global flows of value and local communities, 
promoting redistributive policies and identity building capacities in the face of overarching commodification 
processes? How can the notion of a “shared” heritage be mobilized by local communities to implement politics of 
redistribution and rethinking of ownership against an alienated “world heritage” that frames itself as a globally 
“shared” common heritage of humanity? What are the consequences of treating heritage as a commons for identity 
politics? 
I will argue that positing at the centre of debate the idea of heritage as a “Common” element that is captured and 
appropriated by different actors with different purposes to create new assemblages, facilitates the comprehension of 
some heritagisation processes. Once heritage is understood as a “Common”, the –economic or cultural- value that is 
extracted from it can be considered as part of a phenomenon described by Vercellone as the “becoming rent of 
profit”. Under this post-industrial paradigm, culture and economy merge and the production of place and social 
identities, memories and economic profit go hand in hand. These compelling issues and questions will be illustrated by 
case studies in the Maragatería region (Spain) and La Habana (Cuba), where I have carried out long-term heritage 
ethnography to analyse the different patterns of heritagisation. 
 
 
 
 
 
 



 

Página 19 de 44 

 

Patrimonialização, criatividade e mudança social – Painel 7. 
 
Shakil Yussuf Rahim e Ana Leonor Madeira Rodrigues - CIAUD/ FAUL, Centro de Investigação em Arquitectura, 
Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa (Portugal). 
Os Arquivos de Desenho e a Valorização do Património das Cidades através do Diário Gráfico: o caso dos Urban 
Sketchers Portugal. 
 
Notas biográficas: 
Shakil Yussuf Rahim. Afiliação Institucional: CIAUD, Faculdade de Arquitectura, Universidade de Lisboa, Rua Sá Nogueira, 
Pólo Universitário, Alto da Ajuda, 1349-055 Lisboa, Portugal. 
Biografia: Formado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Mestre em 
Urbanística pelo Instituto Superior Técnico, Doutorando em Arquitectura, especialidade Desenho, na Faculdade de 
Arquitectura da Universidade de Lisboa. Docente de Desenho na Faculdade de Arquitectura da Universidade de L isboa, 
Departamento de Desenho e Comunicação Visual. Membro do CIAUD/ FAUL, com investigação nas áreas de Desenho de 
Observação, Atenção Visual e Cognição Humana. Venceu em 2009, o Prémio de Investigação Científica João Branco, da 
Universidade de Aveiro, integrado na UNIDCOM/ IADE - Unidade de Investigação em Design e Comunicação. 
 
Ana Leonor Madeira Rodrigues. Afiliação Institucional: CIAUD, Faculdade de Arquitectura, Universidade de Lisboa, Rua Sá 
Nogueira, Pólo Universitário, Alto da Ajuda, 1349-055 Lisboa, Portugal. 
Biografia: Formada em Pintura pela ESBAL e Doutora em Arquitectura, especialidade Comunicação Visual pela Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. Professora Associada com agregação da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade de Lisboa. Coordenadora do Departamento de Desenho e Comunicação Visual da Faculdade de Arquitectura 
da Universidade de Lisboa. Membro do CIAUD/ FAUL. Foi bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian na Akademie der 
Bildenden Kunst, em Munique; e estudou Cultura e Técnicas de Comunicação Artística e Estética, na Hochschule der Kunst 
TU, em Berlim. 
 
Resumo: 
O desenho como documento que descreve o património da cidade é uma fonte de relevância histórica. Desde tempos 
remotos, o homem utiliza o desenho como ferramenta de representação do que o rodeia. As fontes de desenho e pintura 
são instrumentos privilegiados de leitura histórica, e em muito contribuiram para a construção do conhecimento social e 
cultural dos diferentes períodos históricos. 
Com a invenção da fotografia, a ruptura da figuração e a uniformização dos meios de reprodução mecânica e digital, o 
desenho sofreu uma reconfiguração como fonte de conhecimento. Na vida contemporânea, o desenho de observação na 
cidade tem adquirido um novo valor artístico e documental. Muitos artistas têm desenvolvido pesquisas em redor do diário 
gráfico, desenhando as cidades que habitam ou visitam. Estes arquivos ou base de dados de desenhos de segmentos da 
cidade, onde se vê o edificado, os monumentos, as praças, os jardins, o ambiente, etc, tem crescido exponencialmente.  
A esfera digital tem propiciado aos desenhadores difundirem versões do seu trabalho, em blogs, apps e redes sociais. Deste 
modo a democratização de acesso às estas fontes tornou-se viral, e constitui um amplo arquivo de desenhos sobre cidades e 
seu património cultural e natural. A valorização do património, a sua descoberta e conhecimento são dadas por estas 
imagens que se propagam em banda larga por todo o mundo. Constituem um catalógo de imagens sobre as cidades, que 
podem ajudar a promover o turismo, a consciência histórica, a preservação da cultura e desenvolver o conhecimento 
artistico.  
Com vista à intersecção destes dois conceitos complexos - desenho e cidade -, os Urban Sketchers (USk), representada por 
uma comunidade mundial de desenhadores, procura desenhar através de observação directa e in situ, o espaço urbano 
público (interior e exterior). Promove para o efeito encontros em diversas cidades. O projecto USk tem por missão mostrar o 
mundo, um desenho de cada vez. Neste contexto, o diário gráfico tem sido utilizado como caixa de memória (Salavisa, 2012) 
de moradores e viajantes, que transformam a experiência fenomenológica do olhar e do lugar em registos gráficos. Um 
voyerismo urbano público e colectivo, na satisfação do desejo de ver de Lacan (1973).  
Em Portugal, a acção dos USk tem forte expressão, devido aos desenhadores nacionais que a integram e a quantidade de 
desenhos produzidos. Uma agenda que tem promovido vários encontros locais e regionais, e diversas publicações online e 
em papel. Estas acções têm tido apoio dos municipios, devido a sua expressão cultural e valorização patrimonial. A título de 
exemplo, a Fundação Bracara Augusta convidou o desenhador Eduardo Salavisa a criar um diário gáfico da cidade de Braga, 
que foi publicado em livro, e desta forma tornou-se num objecto de identidade da cultura da cidade. A acção dos USk tem 
ampliado o nosso conhecimento de Portugal e tem transformado o registo do espaço e do tempo da cidade, na de scrição de 
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elementos de reconhecido valor patrimonial (a arquitectura, os detalhes de calçada, azulejo, a luz das cidades, as cores, as 
gentes, os costumes, etc.) Esta quantidade de informação desenhada é, por isso, um arquivo de memória útil e deve ser 
preservado. 
 
 
Inês Castaño e Luísa Seixas (Portugal), com a participação de representantes dos projectos Soya Kutu – Oficinas 
Criativas; A Casa do Vapor; Dois Dias Edições; A viagem. 
Pensar o que não se perde —práticas artísticas e patrimonialização.  
 
Propõe-se  um painel de discussão acerca de práticas artísticas contemporâneas de diferentes territórios disciplinares, 
que convirjam em acções promotoras da autoconsciência cultural e da cidadania activa, através da relação com o 
património e da prática artística colaborativa.  
Importa trazer para o âmbito da patrimonialização exemplos da prática artística contemporânea porquanto esta 
representa um movimento autónomo na relação com o património, agindo de forma crítica sobre o mesmo, usando-o 
enquanto matéria produtiva.  
Convocam-se projectos que tomam a autonomia como princípio, acções autopropostas, com uma mesma raíz crítica e 
de naturezas disciplinares díspares, debatendo acerca da relação entre a criação contemporânea e a educação como 
agentes de relação entre passado,  presente e futuro. Convidam-se para a mesa os projectos Soya Kutu Estória Curta 
desenvolvido em São Tomé e Príncipe sob o modelo de Oficinas Criativas, articulado com o projecto colaborativo A 
Casa do Vapor, construído na Cova do Vapor (margem Sul do Rio Tejo), a Dois Dias Edições, projecto focado no 
património e prática editoriais enquanto espaço de liberdade e educação e a coreógrafa Filipa Francisco, tomando 
como exemplo o seu projecto A viagem no qual reflecte acerca de questões como a identidade, o género e a liberdade 
a partir da relação que estabelece entre a dança tradicional e a dança contemporânea.  
Será feita uma breve apresentação de cada projecto, seguida de uma conversa em torno das questões transversais às 
diferentes práticas artísticas: a importância da colaboração, da participação e da educação na definição de uma acção 
patrimonializante e promotora de uma  mudança social.  
Mais informações acerca dos projectos:  
Soya Kutu—Oficinas Criativas: www.aguedeale.com/?page=soyakutu  
A Casa do Vapor: www.casadovapor.org/pt  
Dois Dias Edições: doisdias.wordpress.com  
A viagem: www.materiaisdiversos.com/index.php/aviagemff 
 
 
Patrimonialização, criatividade e mudança social – Painel 8. 
 
Jardel Sandy -  Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil). 
Os livros do tombo e a preservação do patrimônio cultural no Brasil. 
 
Nota biográfica: 
Bacharel, licenciado, mestre e doutorando em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Ao longo 
da graduação dedicou-se aos temas: Geografia e Patrimônio, Gestão do Território, Políticas Culturais, entre outros. 
Integra o Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Território – Geoppol. No mestrado pesquisou o processo de 
patrimonialização da cidade de Paraty e as políticas públicas de preservação no Brasil. Atualmente, em sua pesquisa 
de doutorado, estuda os mecanismos de gestão de uma paisagem urbana patrimonializada, tendo como estudo de 
caso o Rio de Janeiro enquanto Paisagem Cultural da Humanidade. 
 
Resumo: 
O presente trabalho busca sistematizar as considerações elaboradas por diferentes autores sobre o dispositivo jurídico 
conhecido como tombamento que visa à preservação de elementos diversos (coleções de arte, casas, edifícios, 
jardins, igrejas, dentre outros). Cabe ressaltar que no Brasil a maior parte dos bens submetidos a esse tipo de 
proteção foram edificações, isoladamente ou em conjunto, compondo os chamados centros históricos. 
Conforme previsto no Artigo 4º do Decreto-lei 25, de 1937, foram criados quatro livros destinados a receberem as 
inscrições dos bens patrimoniais tombados no caso brasileiro, sendo eles: o Livro das Belas Artes; o Livro Histórico; o 
Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; o Livro das Artes Aplicadas. Embora não seja o único, o tombamento é 
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o principal instrumento utilizado para a preservação do patrimônio cultural material no Brasil e se dá mediante a 
inscrição de um determinado bem em um ou mais livros do Tombo.  
Com efeito, o que se observa é que apesar da existência de outros dispositivos de preservação e de atribuição de 
valores, o tombamento reside no imaginário coletivo como a verdadeira incorporação de um bem ao rol do 
patrimônio nacional. Cabe ressaltar que não apenas a inscrição do bem em um ou mais livros é reveladora da 
atribuição de valor que lhe é imputada, mas também em qual/quais livro(s) ele foi inscrito. Isto se deve ao fato de 
existir uma tácita hierarquia entre estes livros no interior do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
hierarquia não formalizada do ponto de vista legal, mas atestada na atuação desta instituição (CAMPOFIORITO, 1985; 
FONSECA, 2005; CHUVA, 2009) 
A contribuição da autora Márcia Chuva é particularmente relevante para este trabalho. A autora analisou as inscrições 
de tombamento no período compreendido entre 1938 e 1946 e chegou a alguns padrões de inscrição. Segundo dados 
da autora, os tombamentos inscritos exclusivamente no Livro das Belas Artes representam 41,49% do total de bens 
tombados no período considerado. Portanto, um número bastante expressivo. Foram legados a este livro os bens que, 
para o corpo técnico do IPHAN, eram os mais representativos daquilo que se queria preservar: o barroco mineiro, as 
edificações que davam materialidade ao período colonial.  
Os bens tombados conjuntamente no Livro das Belas Artes e no Livro Histórico, curiosamente, possuíam um status 
inferior do que aqueles tombados apenas no livro das Belas Artes, isto porque a atribuição do valor histórico refletia 
uma compensação à ausência de valor artístico “puro”. Enquanto, nas inscrições de tombamento realizadas 
exclusivamente no Livro Histórico não se observa o caráter compensatório como naquelas realizadas em sua 
associação ao de Belas Artes. Prevalece nas inscrições no livro Histórico a idéia de repetição, de seleção de vários 
exemplares, bens de tipo religioso foram os principais alvos desse tipo de inscrição. 
A partir da análise descrita acima, elaborada por Chuva (2009) fica nítido o papel muito discreto desempenhado pelo 
Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico nos primeiros anos de atuação do IPHAN. Nesta pesquisa, utilizamos 
também como baliza o trabalho de Ribeiro (2007), que discute processos de tombamento que tiveram como pano de 
fundo a preocupação com a paisagem. Ele pontua que ao longo das décadas de 1960 e 1970 aumenta o número de 
inscrições neste livro. Segundo o autor, a despeito da ampliação dos critérios para o tombamento, as inscrições que 
vão sendo realizadas neste livro, dotando-o de maior representatividade, expressam uma concepção de paisagem 
ainda bastante associada ao campo do paisagismo e do estético. A explicação para este fato é facilmente encontrada 
ao pensarmos quem compunha o corpo técnico do IPHAN – majoritariamente arquitetos, paisagistas e egressos das 
Escolas de Belas Artes.  
A discussão bibliográfica em torno da prática do tombamento faz necessária para uma compreensão adequada das 
políticas públicas de patrimonialização brasileiras e das atribuições de valores a diferentes tipos de bens, situados em 
posições distintas no território brasileiro. 
 
 
Paulo Mendes – UTAD e CRIA-IUL (Portugal). 
Caminhando pelo paraíso: Patrimonialização da paisagem – e dos seus nativos – no sudoeste alentejano. 
 
Nota biográfica: 
Antropólogo, doutorado pelo ISCTE-IUL, professor auxiliar na UTAD, investigador integrado no CRIA-IUL, investigador 
pós-doutoramento FCT. Autor, entre outros, dos livros “Se o Mar Deixar” (1996, ICS-UL), “O Mar é que Manda” (2013, 
FCG). 
 
Resumo: 
O sudoeste alentejano é uma região escassamente povoada e, até há pouco tempo, pouco visitada. Na charneca 
viviam, quase exclusivamente, camponeses e pescadores. Contudo, a partir da década de 1990, o número de turistas 
veraneantes cresce de forma regular e constante. Nesta mesma década é criado o Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina que tem na protecção da “paisagem” um dos seus objectivos maiores, pois reconhece-se 
nela mesma um valor intrínseco que urge ser defendido, autonomamente da fauna e flora autóctones. Justamente ao 
mesmo tempo, instalam-se na região grandes empresas agro-industriais que alteram radicalmente a paisagem e o 
quotidiano das populações. Contudo, a paisagem permanece um valor sempre defensado, tanto pelas diversas 
administrações do território como pelas populações locais, ou mesmo pelos turistas que visitam a região. É neste 
contexto que surgem diferentes produtos turísticos que “oferecem” como factor de atracção um único bem, uma 
única experiência: a paisagem. Entre eles aparece, recentemente, uma proposta que (re)coloca os nativos dentro do 
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enquadramento (paisagístico). Trata-se de percursos perdestes ao longo da costa guiados, principalmente, por 
pescadores da Azenha do Mar, sendo estes homens e mulheres do mar elemento essencial na apresentação/venda do 
produto turístico. É com base nestes percursos, nos modos como se desenvolvem de facto e in situ através duma 
“actividade lenta” —caminhar— que explora e cativa os sentidos dos seus praticantes em inter-relação com a 
“paisagem” que os rodeia, e na qual estão afinal inseridos, que proponho pensar a noção de patrimonialização da 
“natureza”.  
 
 
Anabella Barroso Arahuetes - Directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia y del Centro ICARO; e Juan 
Manuel Gonzalez Cembellin - Director  técnico do Museo de Arte Sacro (Espanha).   
Gestionar y socializar el patrimonio diocesano de forma colaborativa en museos y archivos.  Una propuesta desde  
la diócesis de Bilbao. 
 
Notas biográficas: 
Anabella Barroso Arahuetes. Doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Deusto (1993) y Licenciada en 
Filosofía y Letras (División de Geografía e Historia, Sección Historia) por la Universidad de Deusto (1988). Especialista 
Universario en Archivística (UNED, 2005). 
Desde 1997 Directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB-BEHA) y Responsable del Servicio Diocesano 
de Archivos de la Diócesis de Bilbao. Desde 2008 Directora del Centro ÍCARO. Desde 2010 colabora como profesora en 
Escuela de Magisterio Begoñako Andra Mari (Bilbao). Desde 2013 Coordinadora del Proyecto de Gestión Integral de la 
Información en la Diócesis de Bilbao. 
Desde 1989 ha participado en numerosos congresos, mesas redondas y cursos, y presentado numerosas 
comunicaciones y ponencias. Autora de libros y artículos sobre la historia de la diócesis de Bilbao (1995, 2004) y de 
artículos sobre la política archivística de la Diócesis de Bilbao publicadas en actas de congresos y en revistas 
especializadas (Memoria Ecclesiae, 2014; Atlanti, 2013; Arxius, 2013 y 2010; Tabula, 2008, Legajos, 2006; Profesional 
de la Información, 2005; Revista Documentación Digital, 2005; Lusitania Sacra, 2004; Letras de Deusto, 2003; Memoria 
Ecclesiae, 2003; Lligall, 2003 y 2002; Métodos de Información, 2002). Desde 2013 Presidenta de ALDEE (Asociación 
Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación). Desde 1997 miembro de la Asociación 
de Archiveros de la Iglesia en España (AAIE) y desde 2006 coordinadora general del Grupo de Trabajo de Archivos de la 
Iglesia (GTAI) y del subgrupo de trabajo de reglamentos y normativas.  
https://www.facebook.com/barroso.anabella 
@AnabellaBarroso  
 
Juan Manuel González Cembellín. Doctor en Historia por la Universidad de Deusto (2004) y Licenciado con Grado en 
Filosofía y Letras (División de Geografía e Historia, Sección Historia) por la Universidad de Deusto (1981). 
De 1994 a 2000 Director del Museo de Las Encartaciones (Sopuerta, Bizkaia). 
Desde 2001 Director técnico del Museo Diocesano de Arte Sacro (Bilbao). 
Miembro del Consejo de Patrimonio Cultural de la Diócesis de Bilbao. (¿yo soy esto también?) 
Desde 1984: Ha participado en numerosos congresos, mesas redondas y cursos, y presentado comunicaciones y 
ponencias. Autor de libros y artículos sobre el patrimonio histórico artístico vasco en general y especialmente del 
vizcaíno en particular, así como sobre museología y museografía. 
Autor (en colaboración) de los proyectos museológicos y museográficos del Museo de Las Encartaciones, Museo San 
Valentín de Berriotxoa (Elorrio, Bizkaia), Museo - Ferrería de El Pobal (Muskiz, Bizkaia) y Museo Margarita María 
(Berriz, Bizkaia). 
 
Resumo/Resumen: 
El conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio histórico-cultural han sido los pilares básicos de la 
política patrimonial de la Diócesis de Bilbao desde su creación en 1950. Así lo indican los distintos organismos e 
instituciones culturales creados para estos fines. En esta comunicación queremos presentar la política de difusión y, 
sobre todo, de socialización, del patrimonio artístico y documental, llevada a cabo respectivamente desde el Museo 
Diocesano de Arte Sacro y el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia. 
Además de la labor de conservación y de gestión del patrimonio, queremos insistir en los programas de difusión y 
educativos de ambas instituciones, que permiten socializar a las nuevas generaciones un acervo cultural de gran 
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interés. Nuestra comunicación se centrará en los programas divulgativos y didácticos de cada una de estas 
instituciones, con especial atención a las vías de colaboración entre ambas entidades. 
 
 
Maria Mota Almeida – Instituto de História Contemporânea-FCSH-UNL e Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 
Estoril- Departamento de Ciências Sociais e Humanas (Portugal). 
Viajar com Branquinho da Fonseca: a obra literária e fotográfica como recurso patrimonial para a valorização de 
um local. 
 
Nota biográfica: 
Investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea  da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa 
Licenciada em História pela Faculdade de Letras de Lisboa. 
Mestre em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, com a dissertação “A realidade 
museal no concelho de Sintra: contributos para o seu estudo”. 
Doutorada em Museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, com a tese intitulada “Um 
Museu-Biblioteca em Cascais: pioneirismo mediado pela função cultural e educativa”.  
Tem trabalhos publicados na área da museologia, do património e turismo, nomeadamente a nível da divulgação. 
Colaborou com a Enciclopédia Verbo séc. XXI, onde publicou cento e cinquenta artigos sobre os concelhos 
portugueses. 

 
Resumo: 
A presente comunicação pretende sensibilizar, mediante um estudo de caso, para a importância que o património 
literário e fotográfico de um autor detém na valorização de uma localidade. 
A vida e a obra de Branquinho da Fonseca (1905 - 1974), licenciado em Direito, escritor e presencista, ficaram 
marcadas pelos locais onde viveu. Marvão, onde esteve entre abril de 1935 e dezembro de 1936, como Conservador 
do Registo Civil, serviu de espaço de inspiração para um conjunto de fotografias e de um conto: ‘O Conspirador’, 
inserido na coletânea Caminhos Magnéticos, publicada em 1938. A sua leitura permitiu a criação de um itinerário. 
Seguindo a orientação com que o escritor norteou toda a sua vida,  não se pretende ‘cristalizar’ o passado visto que “o 
que é preciso é que a literatura se entregue à vida” (Fonseca, 1973, p.342) e, por isso,  a obra literária e os espaços 
que a habitam são reinterpretados através do olhar fotográfico e atual do seu neto, Luís Branquinho da Fonseca 
Soares de Oliveira. 

 
 
Chiara Rucks; Edmara Maurício; Isabela de Jesus Santos; Luis Gustavo Carvalho; Maria Estela Lage; Rita Fonseca; 
Sandra M. Galeffi; Talita Gomes – GREMM, Grupo de estudos em museologia, museus e monumentos UFBA; Lucas 
Baisch - Universidade Salvador (UNIFACS) (Brasil). 
Como a pesquisa acadêmica pode contribuir para a qualidade de vida nas cidades patrimônio, museu a céu aberto. 
 
Notas biográficas: 
Chiara Bianchi Ruks, Graduanda em Museologia da Universidade Federal da Bahia e membro do GREMM- Grupo de 
Estudo em Museus, Museologia e Monumentos. 
Edmara Mattos Mauricio, Especialização em Preservação e Patrimônio, Graduanda em Museologia Membro do 
GREMM        
Maria Estela Lage Santos, Mestranda em Museologia pelo PPGMuseu/FFCH UFBA Membro do GREMM 
Lucas F. Baisch, Mestre em Patrimônio pela Universidade Federal de Santa Maria, Professor do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Salvador (UNIFACS) e Membro do GREMM 
Luis Gustavo R. Carvalho, Graduando do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades na UFBA, 
Rita Chaves Fonseca  Graduanda em Museologia da UFBA, membro do GREMM 
Sandra M. Galeffi, Especialização em Marketing e em Arte, modas e contemporaneidade ; Graduanda em Museologia  
da UFBA, membro do  GREMM. 
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Resumo: 
Através da narrativa da experiência com o projeto “Salvador Cidade Capital, Cidade Patrimônio”, liderado pela Prof.ª 
Dr.ª Heloísa Helena Gonçalves da Costa, projeto que desenvolve através de análise sistemática, a partir de observação 
in loco dos espaços públicos e dos monumentos soteropolitanos, a interpretação dos  dados;  estudo  bibliográfico; 
redação  de  textos  acadêmicos;  tratamento  de  fotos;  edição  de  registro  videográfico  e digitalização  do  material  
a  ser  arquivado  e  também  publicado.  Todas essas atividades são desenvolvidas de maneira contínua, durante o 
tempo previsto para o estudo do patrimônio artístico e histórico de Salvador (agosto 2013 – agosto 2015), nos locais 
significativos para a primeira etapa  da  pesquisa,  que  abrange  o  período  de  1549-1763, quando a  cidade de 
Salvador  foi a  capital do Brasil [1]  e cidade  referência no Novo Mundo. A pesquisa tem como motivação a 
formulação de material didático de apoio a professores como meio de fortalecer a educação patrimonial nesta cidade 
que é nominada patrimônio da humanidade pela UNESCO. 
A pesquisa teve início pela constatação de que poucos soteropolitanos conhecem sua própria cidade, o que pode ser 
visto através da leitura de jornais baianos, com pouca  participação  dos cidadãos nas decisões sobre o uso da cidade e 
pouca mobilização mediante a questão de preservação patrimonial. Nota-se que os mesmos não se sentem impelidos 
a dialogar com gestores municipais e refletir sobre os usos da cidade Salvador e seu vasto acervo patrimonial. Ao 
estudar esta cidade e falar sobre ela para todos os seus cidadãos, cumprimos um dever, uma obrigação constitucional, 
tal como consta dos artigos 215 e 216 da Constituição da República Federativa do Brasil. A preservação, identificação 
com o patrimônio cultural soteropolitano, formulação de materiais didáticos de apoio a professores do ensino 
fundamental sobre educação patrimonial e a interação da academia com a comunidade local são objetivos desta 
pesquisa. A educação patrimonial é o meio para a conscientização e, deste modo, pretende-se estimular uma posição 
mais cidadã e consciente diante da cidade. Deste modo, afirmamos que é necessário conhecer para preservar. 
[1] Por capital do Brasil entendemos Salvador, como capital da América  portuguesa, fazendo parte do contexto 
lusitano de expansão territorial. 
 
 
Patrimonialização, criatividade e mudança social – Painel 9. 
 
Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha e Joseania Miranda Freitas - Programa de Pós-Graduação em Museologia, 
UFBA (Brasil). 
Mapas individuais e coletivos de memórias e identidades. 
 
Notas biográficas: 
Joseania Miranda Freitas – Doutora em Educação. Professora do Curso de Museologia da Universidade Federal da 
Bahia. Coordena o Programa de Pós-Graduação em Museologia - PPGMuseu/UFBA. Realiza projetos de pesquisa no 
Museu Afro-Brasileiro/UFBA, nas áreas de Memórias Afrodiaspóricas e Museologia, com ênfase em Cultura Material e 
Estudos de Coleções Museológicas. 
Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha – Doutor em História Social. Professor do Curso de Museologia da 
Universidade Federal da Bahia. É vice coordenador do Programa de Pós-Graduação em Museologia - PPGMuseu/UFBA 
e coordena a Linha de Pesquisa Estudos Étnicos do Programa Multidisciplinar de Estudos Étnicos e Africanos, desta 
mesma Universidade. Coordena projetos de pesquisa no Museu Afro-Brasileiro/UFBA, sobre processos de 
patrimonialização das memórias da diáspora negra no Brasil. 
 
Resumo: 
Este texto propõe abordar a relação entre museus, territórios e suas representações, salientando o caráter plural das 
instituições museológicas, entendendo território como um mapa referencial disponível para a construção de 
pequenos mapas de memórias e identidades, individuais e coletivos. Para compreender as implicações desta relação é 
preciso colocar questões, tais como: Do que falam os museus? Como tratam e apresentam as relações sociais? Que 
lugares/cidades/territórios se revelam nos museus e seus acervos? Como subverter o distanciamento e o afastamento 
entre os museus e seus territórios? Para responder a estas questões é preciso considerar que não há materialidade 
deslocada ou abstraída da imaterialidade, portanto o tangível e o intangível, o concreto e o abstrato, o visto e o não 
visto dialogam nas relações estabelecidas com o patrimônio e o repertório de elementos materiais e imateriais. 
Portanto, preservar patrimônios e pensar territórios em seus vários tempos e espaços implica em considerar a 
diversidade das relações humanas. O texto também aborda a existência de mapas individuais de memórias e 



 

Página 25 de 44 

 

identidades, construídos pelos indivíduos ao longo da vida, a partir do permanente exercício de lembrar e esquecer, 
articulados no contexto da memória e do esquecimento, compartilhado na dimensão coletiva dos territórios.  
 
 
Mariana Rei e Mariana Silva - FCSH-UNL (Portugal). 
Do têxtil à moda e da indústria do ferro à indústria da criatividade: fábricas criativas e novos usos do património 
industrial. 
 
Notas biográficas: 
Mariana Rei - Licenciada em Design (2006) pela Universidade de Aveiro. Cruza-se com a Antropologia no decurso de 
uma experiência profissional na Índia (Nova Deli), no âmbito do programa INOV-Art, encontrando-se neste momento 
a concluir o mestrado em Antropologia - Culturas Visuais na FCSH-UNL (Lisboa). Tirando partido da sua experiência 
profissional anterior procura, no âmbito do seu projecto de investigação final de mestrado, reflectir em torno das 
continuidades e mudanças ao nível do trabalho, a partir da requalificação de antigas fábricas em indústrias criativas, 
com foco na Fábrica de Santo Thyrso (Santo Tirso). 
 
Mariana Silva - Licenciada em História da Arte (2008) e mestre em História da Arte Portuguesa (2011) pela FLUP 
(Porto). Começou a interessar-se pelos usos da cultura e do património e as políticas de identidade no seu estágio no 
Serviço Educativo do Museu do Douro (Peso da Régua), direccionando actualmente a sua atenção para territórios mais 
heterogéneos e marcadamente vincados por vivências industriais. Neste momento, encontra-se a concluir o mestrado 
em Antropologia - Culturas Visuais na FCSH-UNL (Lisboa). Integra, desde Fevereiro de 2014, a equipa do Serviço 
Educativo do Núcleo de Arte Contemporânea da Oliva Creative Factory. 
 
Resumo: 
Nesta comunicação propomos colocar em diálogo dois estudos de caso de cariz etnográfico que se debruçaram sobre 
a instalação de incubadoras de indústrias criativas, de iniciativa municipal, em antigos espaços industriais: a Oliva 
Creative Factory (S. João da Madeira, Aveiro) e a Fábrica de Santo Thyrso (Santo Tirso, Porto). Aqui queremos 
questionar o modo como estes novos usos públicos do património dialogam com os espaços fabris onde estão 
instalados, debatendo até que ponto os discursos da criatividade articulados com práticas de patrimonialização e 
regeneração urbana reforçam a dinâmica de valor em torno de uma mudança de paradigma ao nível do trabalho e do 
desenvolvimento económico. 
 
 
Susana Domingues e Sandra Marques – IHC/FCSH-UNL (Portugal). 
Circuitos pela tardia industrialização portuguesa: Lisboa entre dois mundos. 
 
Notas biográficas: 
Sandra Marques é licenciada em Arqueologia na Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas. Encontra-se atualmente a realizar o mestrado em Arqueologia na mesma instituição, cuja dissertação se 
integra na especialização em Arqueologia Industrial Náutica e Subaquática. Está integrada na equipa do proCasc - 
Projeto Carta Arqueológica Subaquática do Litoral de Cascais desde 2012 e é investigadora do Instituto de História 
Contemporânea. Participou com várias comunicações em diferentes congressos e jornadas. É membro da direção da 
Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial. 
 
Susana Domingues é licenciada em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica Portuguesa e tem 
mestrado em Museologia: Conteúdos Expositivos pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Neste 
momento está a realizar o doutoramento em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 
Universidade Nova de Lisboa. Interessa-se pelos processos de industrialização nacionais, em particular pelo sector do 
frio aplicado a consumíveis. É investigadora do Instituto de História Contemporânea e membro da direção da 
Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial. 
 
Resumo: 
Os roteiros culturais assumem-se hoje como uma ferramenta que aproxima públicos e patrimónios. O mesmo sucede 
para o património industrial. Importantes meios de conhecimento e fruição permitem, simultaneamente, que os 
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espaços que se encontrem à nossa volta adquiram uma espessura diversa. O envolvimento das populações locais, 
sensibilizando-as para esta temática é um caminho a percorrer, uma vez que só se pode proteger aquilo que se 
conhece. Por outro lado, convocar antigos trabalhadores (técnicas, artefactos e saberes) garante a perpetuação de 
uma determinada cultura técnica.  
Neste sentido, o território transforma-se numa enorme potencialidade, nomeadamente o de Lisboa. Espera-se que os 
roteiros de património industrial do eixo Alcântara-Belém e do eixo Oriental da cidade a desenvolver, num primeiro 
momento, possam contemplar a visita a antigas fábricas, seus escritórios, bairros operários ou outras estruturas 
sociais existentes, ou então já a alguns museus resultantes da descativação de muitas destas unidades produtivas.  
 Trata-se de um projeto piloto aplicado a Lisboa, que se pretende, a longo prazo, ser alargado a todo o território 
nacional. Estão, assim, previstas várias parcerias essenciais para atingir os objetivos acima propostos: instituições de 
poder (locais ou de poder central), comerciantes locais, associações recreativas e culturais ligadas a bairro operários e 
museus. 
 
 
Ana David Mendes – Museu da Imagem em Movimento, Leiria (Portugal). 
Patrimonialização, criatividade e mudança social. 
 
Nota biográfica: 
Coordena a área de “Qualidade e certificação dos museus”, e é responsável pelas coleções do m|i|mo -museu da 
imagem em movimento. 
Responsável técnica do m|i|mo desde a sua constituição, em 1997 até 2013, tendo acumulado a gestão da coleção e a 
programação cultural e educativa do museu. 
Pós-graduação em Museologia, licenciatura em Gestão das Artes e o Bacharelato em Cinema e Vídeo, da Escola 
Superior Artística do Porto. 
Principais marcos do desenvolvimento do m|i|mo: 
Entre 2010 e 2011, coordena a instalação e programação cultural do museu na nova Casa. Entre 2008 e 2010 coordena 
o projeto de novas tecnologias em contexto museológico,  parceria com a ESTG do Instituto Politécnico de Leiria, para 
a exposição interativa do museu: “Oficina do Olhar”; Em 2006 é responsável da candidatura ao Programa Operacional 
da Cultura do projeto de reabilitação e reprogramação museológica do m|i|mo;De 2000 a 2009 cria o Centro de 
Documentação, com biblioteca especializada em imagem, e o Arqui com cerca de 200 000 imagens;Entre 2001 e 2003 
é responsável pela criação do discurso expositivo de “O Fascínio do Olhar” e pela área interativa “Oficina do Olhar”. O 
museu integra a Rede Portuguesa Museus, 2004; Produção e coordenação de várias exposições de artes plásticas e 
respetivos catálogos, onde destaca a criação da I e II Bienal de Artes Plásticas e Cinema – CinemAcção 1999 e 2001, no 
âmbito das dinâmicas das colecções. 
Produção, em 1996, da exposição “Os Primórdios da Imagem em Movimento” na comemoração dos 100 anos do 
Cinema Português, em Leiria, exposição que inicia o projeto museológico “O fascínio do Olhar”. 
Participa em varias publicações,  Seminários, Congressos e Colóquios sobre museologia, comunicação e educação; 
frequenta vários workshops na área do vídeo-dança, cinema e fotografia museologia e património. 
 
Resumo: 
Os museus são cada vez mais fortes pólos de dinamização cultural, não só pelas competências tradicionais, mas 
também pelos novos desafios decorrentes de uma sociedade cada vez mais exigente e tecnológica. A programação e a 
produção cultural e artísticas são uma realidade para muitos do museus no panorama nacional, e para o m|i|mo, esta 
relação encontra-se na sua génese. 
Partindo do museu como média, este transforma-se num espaço operacional em que o visitante é a peça 
fundamental, e toda a estrutura do discurso expositivo deve ser pensada em sua função e nos processos de 
interacção, lúdico-didáticos, que estimula, como processo de comunicação e aprendizagem. A valorização do objecto 
através destas acções de “patrimonialização” obrigam-nos a uma nova forma de pensar os média. 
Partindo dos processos de patrimonialização, a apropriação dos objectos desenvolve um papel fundamental, não 
como peça em si, na vitrina, mas como potencial informativo. Como salienta Jean Davallon “Considerar a exposição 
um média, não é mais que a pensar como um meio, um suporte técnico de determinado tipo destinado a veicular uma 
mensagem.” 
Da apropriação criativa, operada no decorrer de projectos curatoriais que envolvem artistas, nascem novas 
abordagens e novos conteúdos, que colaboram no desenvolvimento da cultura visual dos visitantes. A programação 
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que decorre da acção dos museus pode envolver uma abordagem mais plural, de forma a colaborar na diversificação 
da oferta e, por seguinte, na partilha de experiências diferentes que colaboram no desenvolvimento criativo, na 
medida em proporciona um “mapeamento cognitivo” mais diverso. Estas diferenças de experiência são importantes 
para estabelecer relações, e colaboram nos processos de imaginação e criatividade. 
A acção do museu actual deve ser abrangente e democrática, e ao convocar outros agentes para os seus processos 
criativos, no âmbito da sua produção artística, está a colaborar no processo de reflexão para potenciar a cultura e 
mudança social. 
Propõem-se, como exemplo, a apresentação de algumas proposta de programação e produção cultural e artística, 
como a Bienal CinemaAcção, projectos curatoriais em parceria e Residências Artísticas. 
 
 
Museus, territórios e comunidades de pertença – Painel 10. 
 
Ana Lúcia Abreu Gomes - Curso de Museologia da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília 
(Brasil). 
O Toque dos Sinos em Minas Gerais: materialidade e imaterialidade do Patrimônio Cultural no Brasil. 
 
Nota biográfica: 
Possui Graduação em História pela Universidade Federal Fluminense - licenciatura e bacharelado (1988), Mestrado em 
História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999) e Doutorado em História Cultural pela Universidade 
de Brasília (2008). Tem experiência na área de História com ênfase em História Social e História Cultural, atuando 
principalmente nos seguintes temas: imagens e história, Brasil Império e Brasil República, Patrimônio Cultural, 
Patrimônio Imaterial, História Oral. Atuou como técnica em História do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) no Departamento do Patrimônio Imaterial. Atualmente é Professora Adjunta do Curso de Museologia 
da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília, tendo sido credenciada em seu Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação para orientação de Mestrado.  
 
Resumo: 
O objetivo desse artigo é apresentar as relações existentes entre o patrimônio cultural e a conformação de territórios 
identitários nas cidades mineradoras brasileiras. Objetiva igualmente destacar que a clivagem material/immaterial do 
patrimônio se dá exclusivamente para fins de análise procurando concorrer para a compreensão do patrimônio 
cultural em sua totalidade. 
 
 
Guadalupe Romero Sánchez; María de la Encarnación Cambil Hernández; Antonia García Luque - Universidad de 
Granada (Espanha). 
Educar en Patrimonio. Una propuesta de enseñanza – Aprendizaje del arte y cultura Andaluz. 
 
Notas biográficas: 
Guadalupe Romero Sánchez - Doctora en Historia del Arte, forma parte del Grupo de Investigación de la Universidad 
de Granada “Andalucía-América: Patrimonio Cultural y Relaciones Artísticas”, del Grupo “Estudios Histórico-Artísticos 
de los Bienes Culturales” de la Universidad Nacional de Colombia y de la Red Internacional “Andalucía-América: 
caminos de la cultura” de la AUIP. Es investigadora del Proyecto de I+D “Patrimonio Urbano Mueble de Andalucía” del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. En la actualidad es Profesora Ayudante Doctora del Departamento de 
Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada, donde desarrolla actividades vinculadas con la 
Didáctica del Patrimonio Cultural.  
 
Antonia García Luque - Doctora por la Universidad de Jaén con mención europea, forma parte del Grupo de 
Investigación de Patrimonio Arqueológico Giennense. Ha sido durante ocho años investigadora del Centro Andaluz de 
Arqueología Ibérica, al cual sigue vinculada a través de proyectos de investigación como el de “(GENDAR) Recursos 
para la investigación de la arqueología de las mujeres y del género en España”. Actualmente es Profesora Ayudante 
Doctora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada, donde desarrolla 
actividades vinculadas con la Didáctica de las Ciencias Sociales, centrándose en los estudios de género. 
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Maria de la Encarnación Cambil Hernández - Doctora en Historia del Arte, forma parte del grupo de Investigación 
“Patrimonio y Educación HUM 221”.  Sus líneas de investigación están centradas en la Arquitectura Hospitalaria y  el 
Patrimonio Cultural y su Didáctica. Es investigadora en el Proyecto I+D “La alteridad religiosa y étnica en los libros de 
viajes” y colaboradora en el Proyecto de I+D “Patrimonio Urbano Mueble de Andalucía” del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico. En la actualidad es Profesora Contratado Doctor del Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Sociales de la Universidad de Granada. 
 
Resumo/Resumen:  
En el presente texto exponemos la metodología, el procedimiento y los resultados de una práctica docente 
innovadora llevada a cabo con los estudiantes de cuarto curso del Grado de Maestro en Educación Primaria en la 
Universidad de Granada. En ella, a través de la observación directa y del trabajo por proyectos hemos desarrollado un 
proceso de enseñanza-aprendizaje del arte y de la cultura andaluza como elementos identitarios del territorio, 
presente en la legislación educativa pero que no tiene el reflejo deseado en los materiales educativos de la escuela, 
que se consideran insuficientes. Los resultados obtenidos de esta experiencia han sido muy positivos habiéndose 
elaborado un total de 19 trabajos, fundamentalmente relacionados con el patrimonio inmaterial, de los cuales algunos 
de ellos ya se han llevado a la escuela con éxito.  
 
 
Judite Lourenço Reis - Câmara Municipal de Lisboa/DPC/GEO (Portugal). 
Património (i)material: uma herança (des)valorizada? 
 
Nota biográfica: 
Nasceu em Lisboa, corria o ano de 1974. É mestre em Metropolização, Planeamento Estratégico e Sustentabilidade 
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Universidade Atlântica, e licenciada 
em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. É Técnica Superior na Câmara Municipal 
de Lisboa | DPC | GEO, onde integrou, primeiramente, o grupo de trabalho “Lojas da Baixa & Chiado – património vivo 
e imaterial”. O seu trabalho permeia entre a Sociologia Urbana e a Sociologia da Cultura, área(s) onde tem publicado 
alguns artigos, em co-autoria, e proferido algumas comunicações. 
 
Resumo: 
Patrimonialização e sustentabilidade do património… a reflexão (e prospectiva) que se impunha. A palavra 
sustentabilidade  está, cada vez mais, na ordem do dia. Aplica-se em inúmeros contextos e situações, do Ambiente à 
Gestão. Etimologicamente sabemos que tem origem no latim sustentare – sustentar, apoiar, conservar. Mas a 
sustentabilidade, enquanto paradigma, significa também reconhecer que a “realidade” é um processo contínuo e 
sistémico. “Património” provém, precisamente, da mesma fonte (o latim) – e remete para a herança que passa de pais 
para filhos.  
Pelo que, para este encontro, propomos uma comunicação que resulta do trabalho conducente ao mestrado em 
metropolização, planeamento estratégico e sustentabilidade. A tese [1], defendida em 2012, “Lisboa «renova votos» 
de protagonismo: património (i)material, criatividade e emoção – um manifesto por um território mais competitivo e 
inclusivo”, problematizou o papel do património (i)material, nas suas múltiplas vertentes, ainda que o 
desenvolvimento local e a inclusão social tenham assumido maior relevo. Paralelamente, versou-se sob a etiologia do 
lugar (“espírito do lugar”) e a memória colectiva (“lugares de memória”), ou se quisermos, buscou-se o próprio “ADN” 
do bairro da Madragoa para o galvanizar (da “topofilia à terrafilia”). Isto para dizer que a reflexão decorrente dessa 
digressão entrecruzou (com mais profundidade nuns casos do que noutros) algumas das perspectivas temáticas 
propostas pelo IHC, nomeadamente, “contemporaneidade e valores do património”;  “museus, territórios e 
comunidades de pertença”; “criatividade e mudança social” ou “políticas públicas”.  
De forma mais clara, destaca-se, então, os capítulos e sub-capítulos que melhor se coadunam ao propósito, de 
reflexão e partilha, que norteiam este encontro. O capítulo Cidade, assumiu a forma de um ensaio dilatado 
percorrendo as contrariedades, ambivalências, complexidades, oportunidades… que dão forma às cidades. Espaço 
para os “bairros tradicionais e «suas gentes»: uma riqueza (des)valorizada?”; a “Qualidade de Vida”; “identidades 
sócio-urbanísticas de Lisboa”. Enfâse também para os capítulos Cultura: a “Força” do “4º pilar”; Património (i)material 
e “Criatividade Urbana: um input de mudança” – este último abrigou, por exemplo, o eixo turismo com 
responsabilidade social.  
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[1] Que mereceu a orientação da professora Doutora Regina Salvador, a arguência [interna] dos professores Doutores 
Luís Vicente Baptista [FCSH-UNL] e Rosário Jorge [U. Atlântica], cabendo a  [arguência] externa ao Doutor Guilherme 
d`Oliveira Martins. 
 
 
Pedro Pereira Leite - Centro de Estudos Sociais Universidade Coimbra (Portugal). 
Museologia e Inovação Social. 
 
Nota biográfica: 
Ph. D. Investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra onde desenvolve um projecto de 
investigação de pós-doutoramento "Heranças Globais: a inclusão dos saberes das comunidades como instrumento de 
desenvolvimento integrado dos territórios".(FCT:SHRH/BPD/76601/2011). A investigação observa as relevâncias no 
uso da memória social em quatro territórios ligados por processos sociais comuns. Portugal e Espanha, na zona da 
Fronteira; em Moçambique e no Brasil. Intervém no âmbito de pesquisa de redes sociais de memória. Em 2011 
concluiu um pós-doutoramento em sociomuseologia com o trabalho "Olhares Biográficos: A poética da 
intersubjetividade na museologia".  
 
Resumo: 
O artigo tem como objectivo analisar a relação entre a museologia social e a inovação social. A partir da interrogação 
sobre o que é a museologia deve propor como leitura das principais transformações que estão a ocorrer nas 
sociedades contemporâneas, procuramos articular os desafios de construção de uma museologia inovadora. A partir 
da museologia social como proposta de encontro, analisamos as possibilidades de construção da inclusão social, a 
produção de novas narrativas socias inclusivas e as oportunidades de criação de iniciativas emancipatória no campo 
do empreendorismo social. 
 
 
Museus, territórios e comunidades de pertença – Painel 11. 
 
Andreia Vale Lourenço – CM Aveiro (Portugal). 
Museu da Cidade de Aveiro - Uma abordagem sobre o posicionamento na sociedade pós-moderna. 
 
Nota biográfica: 
Licenciada em História variante Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, tendo realizado o 
Mestrado em Museologia e Património Cultural na mesma instituição. Actualmente, aluna de doutoramento em 
Museologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sob a orientação da Prof. Doutora Alice Semedo. A 
investigação de doutoramento aborda os públicos e o processo de construção da motivação para a visita aos museus 
sendo o estudo de caso o Museu da Cidade de Aveiro. Funcionária da Câmara Municipal de Aveiro, no Museu da 
Cidade de Aveiro. 
 
Resumo: 
O artigo aborda o posicionamento dos museus na sociedade pós-moderna, partindo do exemplo de um museu de 
cidade. São analisados temas como a comunidade, a identidade e o património, na sua relação com o mundo 
contemporâneo e com a instituição museológica, no sentido em que participam no debate sobre o papel dos museus 
e influenciam as suas atividades. Também se pondera o atual papel das audiências e a natureza da relação do museu 
com os públicos. 
 
 
Maria Teresa Amado – CHAIA/UÉ (Portugal). 
Mosteiro/Museu: olhar com a Comunidade. 
 
Nota biográfica: 
Licenciada em História, 1982 (FLL), Mestre em História Moderna, 1987 (FLCoimbra) e Doutorada em História,1997 
(Univ Évora) 
Professora auxiliar  no Departamento de História da Universidade de Évora. Membro do CHAIA. 
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Tem desenvolvido trabalho na área da historia da cultura, da iconografia  e da história da arte, e lecciona vários 
seminários no Mestrado de Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural, da Universidade de Évora.   
 
Resumo: 
Este artigo apresenta um website de musealização do Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, monumento nacional 
fundado no início do século XII e localizado perto de Felgueiras e próximo de Guimarães, inserindo-o numa proposta 
mais ampla de dinamização cultural e patrimonial.  
 A revalorização proposta para o Mosteiro beneditino, recentemente recuperado, pretende potencializar o património 
artístico, religioso, histórico e cultural daquela antiga comunidade monástica, no seu todo, com uma longa história 
sociocultural; e fomentar a apropriação desse património pela comunidade presente. Assim, o projeto tem como 
principal objetivo o de envolver a participação da população local, especialmente os jovens e as Escolas, e o de 
incentivar a colaboração das várias instituições regionais. 
O website funciona como estrutura organizativa da musealização, com links específicos para Escolas, Comunidade e 
Visitantes. Os blocos organizadores do projeto e do website são: a História do Mosteiro e o Presente no Mosteiro.  A 
História do Mosteiro, através dos núcleos O Conjunto (Igreja, Casa, Cerca), A Vida no Mosteiro em 12 Objetos e A 
História de Pombeiro (Comunidade Monástica, Redes Familiares, e História Local) abre à atualidade e ao 
desenvolvimento local através de Concursos, e dos núcleos Hoje, 365 dias em redor do Mosteiro, Amigos, Escolas, 
Comunidade e Visitantes. 
 
 
Maria de Fátima Abraços - Instituto de História da Arte, FCSH/UNL (Portugal). 
Os mosaicos romanos descontextualizados. Alguns exemplos em coleções de Museus Arqueológicos nacionais e 
estrangeiros. 
 
Nota biográfica: 
Doutorada em História da Arte pela Faculdade de Letras de Lisboa, onde defendeu, em 2006, a tese intitulada: 
“Conservação e restauro dos mosaicos romanos em Portugal”. Membro integrado e investigadora do Instituto de 
História da Arte da FCSH/UNL. Membro da AAP - Associação dos Arqueólogos Portugueses; membro do ICCM (Comité 
internacional de Conservação de Mosaicos); membro da AIEMA (Association pour l’Étude de la Mosaïque Antique) e 
membro fundador da APECMA (Associação para o Estudo e Conservação do Mosaico Antigo). É autora de publicações 
em revistas da especialidade e atas de congressos nacionais e internacionais, onde participa regularmente. 
 
Resumo: 
Neste estudo pretendemos demonstrar de que forma os museus arqueológicos nacionais e estrangeiros podem 
contribuir para o conhecimento e divulgação dos mosaicos romanos, que foram levantados e se encontram hoje nas 
reservas ou em exposição fora do seu contexto, proporcionando assim aos investigadores a possibilidade do seu 
estudo, quanto aos lugares de origem (?), às diferentes intervenções que suportaram, ao estudo dos seus motivos 
geométricos e figurativos, entre outros. Não podemos esquecer a importância que estes bens têm para o usufruto de 
todo o tipo de públicos. 
A partir da segunda metade do século XIX, algumas figuras individuais e institucionais, protetoras dos achados 
arqueológicos, tentaram dar a conhecer e salvaguardar esses bens, tentando proteger também os mosaicos romanos. 
Era prática comum proceder ao levantamento (arranque) dos mosaicos do local da descoberta e encaminhá-los para 
os museus. Muitas foram as intervenções no sentido da conservação e restauro deste património, mas nem sempre as 
opções foram as mais acertadas. 
Em Portugal, mais de trinta museus guardam nas suas coleções mosaicos, ou melhor, fragmentos de mosaico de que 
nem sempre conhecemos a sua proveniência. O estado de desagregação de alguns é de tal modo grave, que nos 
impossibilita de proceder à sua análise, outros encontram-se depositados em locais, onde não é possível aceder-lhes. 
Procuraremos apresentar intervenções para o levantamento e salvamento de mosaicos que se encontravam nas 
ruínas de Apameia, na Síria e que graças à intervenção belga se encontram hoje expostos nos Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire, em Bruxelas. Ainda neste âmbito dos mosaicos descontextualizados, faremos referência a uma pequena 
coleção de mosaicos de Balquis, Síria, hoje pertença do Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa.  
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António Pinto Pires- Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Portugal). 
Comboios em funcionamento. Bases para a sua patrimonialização, criatividade e mudança social. 
 
Nota biográfica: 
Professor do ensino secundário. Licenciado em História. Pós graduado em História de Portugal dos sécs. XIX e XX. Pós 
graduado em património pelo Centro Nacional de Cultura. Mestre e doutorando em museologia. 
Autor da tese de mestrado intitulada “O museu ferroviário nacional e polinucleado – Um museu em construção”, 
publicada em 2004. 
Presidente da 1ª comissão executiva instaladora do Museu Nacional Ferroviário. Museólogo convidado pela Câmara 
Municipal de Alcanena, tendo colaborado na execução do Museu do Curtume, projecto do museu de território de 
Alcanena. 
 Museu das Terras de Basto, executor da parte relacionada com o caminho-de-ferro do Dão.  
 
Resumo: 
O texto apresentado no âmbito da socio museologia, visa criar bases para a sua patrimonialização, valorizar eixos de 
circulação turística em articulação com a exploração ferroviária em curso, que possam resultar num todo nacional e 
integrado que se pretende gradual na sua forma de implementação ao nível dos territórios abordados. 
Procurarei com esta comunicação contribuir para uma abordagem construtiva e prospectiva de um tema que tem 
permanecido numa inércia comprometedora de um segmento do património tão importante no panorama do país. 
 
 
Luís Filipe Gomes Lopes (Portugal). Investigador independente. 
Museus, Territórios e Comunidades. O Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento. 
 
Nota biográfica: 
Licenciatura de História (1987-1991) – UNL-FCSH. Mestrado em Museologia (2008-2012) - UNL-FCSH. 
Colaboração, como Técnico Licenciado, com a Comissão Instaladora do Museu Nacional Ferroviário, Entroncamento 
(1998-2005). 
Colaborador, em artigos de museologia ferroviária, nas revistas O FOGUETE, COMBOIOS EM LINHA e FLECHA DE 
PRATA; 
Coordenador da Newsletter, O AMIGOS DOS MUSEUS, FAMP – Federação de Amigos dos Museus de Portugal 
www.famportugal.pt; Membro dos Órgãos Sociais da FAMP – Federação de Amigos dos Museus de Portugal;Membro 
dos Órgãos Sociais da APAI – Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial;Membro de 
http://museologiaporto.ning.com, em artigos de museologia ferroviária. 
 
Resumo: 
Na dinâmica da nova museologia, tendencialmente adaptada em todo o mundo desde a instituição do ICOM, na 
década de 1940, o museu deixou de ser apenas um lugar-comum de conservação e mostra dos tesouros acumulados, 
sendo agora um lugar aberto de produção de cultura, de acordo com as especificidades e possibilidades das suas 
coleções. 
Os estudos históricos sobre a temática ferroviária contribuíram para a evolução deste novo ramo do saber. Deve-se 
incentivar a comunidade a participar ativamente na identificação, estudo, interpretação, proteção e conservação do 
património fomentando as políticas públicas da cultura moderna que não podem continuar a separar o património 
cultural da criação contemporânea.  
O Museu Nacional Ferroviário é um museu de todos os ferroviários e de toda a população envolvidos no sistema 
ferroviário e na utilização do transporte ferroviário no nosso país e, por isso mesmo, tem de ser posto ao serviço dos 
territórios e das suas comunidades… 
 
 
 
 
 
 

http://www.famportugal.pt/
http://museologiaporto.ning.com/
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Rogério Meca - Liga dos Amigos da Nazaré (Portugal). 
O Forte de São Miguel Arcanjo – Nazaré. 
 
Nota biográfica: 
Nascido em 24 de Janeiro de 1947 em Lisboa, é orgulhosamente descendente de diversas gerações de nazarenos. 
Desde sempre amante de História, licenciou-se nessa área pela Universidade Aberta. Sócio da Liga dos Amigos da 
Nazaré há nove anos, é Presidente da Direcção desta associação, pelo terceiro mandato consecutivo, desde 2 de 
Junho de 2007. 
Nas Direcções que tem presidido, contacta activamente com o Ministério da Defesa Nacional, Secretaria de Estado da 
Cultura e Câmara Municipal da Nazaré, tendo em vista a concretização da instalação dum espaço museológico no 
Forte de São Miguel Arcanjo, monumento simbólico da Nazaré.  
Simultaneamente providenciou diversos colóquios e exposições, destacando-se a comemorativa do Bicentenário das 
Invasões Francesas, que, além do Museu “Dr. Joaquim Manso”, da Nazaré e de outras entidades locais, teve a 
colaboração do Museu Militar e do Museu do Traje, de Lisboa e do Museu “Dr. Leonel Trindade”, de Torres Vedras. A 
exposição teve como objectivo relembrar as manifestações patrióticas do Povo Nazareno no Forte de São Miguel 
Arcanjo.  
 
Resumo: 
O trabalho apresentado é fruto de profunda análise realizada a diferente documentação ao longo de muitos anos, com 
especial relevo para o texto e imagens do livro “O Forte de S. Miguel Arcanjo Monumento Histórico-Militar do séc. 
XVII” da autoria do Dr. João L. Saavedra Machado, recentemente falecido, que foi fundador e 1º Director do Museu 
“Dr. Joaquim Manso”, na Nazaré. 
O trabalho aborda os seguintes aspectos: 
- A história da antiga Vila da Pederneira e do seu porto.       
- A construção do Forte e a defesa do Porto e da Costa Atlântica. 
- As Invasões Francesas e as suas consequências. 
- A instalação do farol no Forte de São Miguel Arcanjo. 
- As obras de recuperação do Forte de São Miguel Arcanjo. 
- A proposta da Liga dos Amigos da Nazaré de reutilização do Forte de São Miguel Arcanjo como espaço museológico. 
 
 
Conferência 
 
René Binette -  Universidade do Québec  - Montréal;  director do Écomusée du fier monde (Canadá). 
Patrimoine, participation citoyenne et contribution universitaire : le cas de l’Écomusée du fier monde, Montréal, 
Canada. 
 
Nota biográfica: 
René Binette est directeur de l’Écomusée du fier monde qui se définit comme un musée d’histoire et un musée 
citoyen. Il a ainsi pu développer de nombreux liens avec les milieux culturels, communautaires et associatifs. Lié à 
l’Écomusée du fier monde depuis le début des années 1980, il fait partie des membres fondateurs de l’organisme, qui 
est un musée accrédité par le ministère de la Culture et des Communications depuis 1996. René Binette est également 
chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et a été membre du Comité des Services aux 
collectivités, du Comité d’éthique de la recherche avec des sujets humains (UQAM). Il fait partie du bureau de 
direction du Laboratoire d’histoire et de patrimoine de l’UQAM. Il est également membre du comité d’évaluation du 
Fonds des services aux collectivités du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche, de la Science et de la 
Technologie. Il est engagé dans le milieu associatif muséal, et est actuellement vice-président de la Société des 
musées québécois, et a été membre du conseil d’administration de l’Association des musées canadiens, de même que 
du comité exécutif de la Société des directeurs de musées montréalais. Il est aussi membre du conseil 
d’administration de l’Association québécoise pour le patrimoine industriel depuis la fondation de l’organisme en 1988. 
 
Il a écrit de nombreux articles pour des revues québécoises, canadiennes et étrangères. Parmi ses principales 
publications, on note le guide Exposer son histoire (Prix Publication de la Société des musées québécois, 1990) et Sur 
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les traces de Joseph Venne (prix d’excellence en interprétation du patrimoine de l’Association québécoise des 
interprètes du patrimoine, 2013). Expert en matière de patrimoine et de nouvelle muséologie, il a participé à plusieurs 
colloques et conférences, sur la scène nationale (Société des musées québécois, Association québécoise 
d’interprétation du patrimoine, Association des archivistes du Québec, Association canadienne française pour 
l’avancement des sciences, etc.) et internationale (Dubrovnik -2014, Paris - 2013, Gemona del Friuli - 2013, San 
Sebastian - 2008, Lyon - 2001). L’Écomusée du fier monde a remporté de nombreux prix d’excellence dont le prix 
Histoire Vivante ! du Gouverneur-Général du Canada (2013), le prix citoyen de la culture Andrée Daigle remis par les 
Arts et la Ville (2013), le prix d’excellence en éducation de l’Association des musées canadiens (2013). René Binette a 
aussi reçu des distinctions individuelles : nommé Fellow de l’Association des musées canadiens (2013), il a aussi reçu 
le prix Barbara A Tyler pour le leadership muséal de l’Association des musées canadiens (2014). 
 
Resumo/Résumé: 
L’Écomusée du fier monde a été créé au début des années 1980 dans un ancien quartier industriel et ouvrier de 
Montréal. Ce musée original est issu du milieu associatif: il a été fondé par une organisation à but non lucratif dont le 
mandat était de développer des coopératives d’habitation et des logements sociaux. Maintenant devenue une 
institution muséale reconnue par le ministère de la Culture et des Communications, l’Écomusée du fier monde a 
toujours conservé des liens étroits avec la communauté. Il défend toujours une vision participative du musée, s’inspire 
largement des approches d’éducation populaire et se perçoit comme un outil de développement pour le milieu. Cette 
proximité avec la communauté ne l’a pas empêché de développer des liens importants avec le milieu universitaire, en 
particulier avec l’Université du Québec à Montréal : d’abord avec le Service aux collectivités, puis avec le Laboratoire 
d’histoire et de patrimoine de cette université. 
S’appuyant à la fois sur son expérience sur le terrain et sur ses échanges avec le milieu académique, l’Écomusée du 
fier monde tente de contribuer au développement de pratiques novatrices en muséologie. Se définissant comme un 
musée d’histoire et un musée citoyen, il a développé récemment le concept de « collection écomuséale ». Il s’agit 
pour l’Écomusée de considérer comme faisant partie de sa collection, non plus seulement des objets dont il est 
propriétaire, mais des éléments matériels ou immatériels du territoire sur lesquels il intervient sans en avoir la 
propriété. Ces éléments ont fait l’objet d’une désignation suite à un processus de participation citoyenne. L’Écomusée 
du fier monde a adopté une politique de collection écomuséale, puis un plan d’action dont la mise en œuvre est en 
cours. Il travaille actuellement avec des acteurs locaux à l’identification des premiers éléments de cette collection 
originale. 
Notre présentation au colloque Patrimonialisation et soutenabilité du patrimoine : réflexion et prospective permettra 
de présenter le cas de l’Écomusée du fier monde. Nous tracerons d’abord un bref portrait du milieu dans lequel il se 
trouve. Nous présenterons brièvement le  parcours de l’Écomusée du fier monde et sa vision participative en 
présentant quelques-uns de ses projets novateurs. Par la suite, nous décrirons les liens développés avec le Laboratoire 
d’histoire et de patrimoine de l’UQAM. Nous verrons concrètement ce qu’est ce Laboratoire et comment se 
développe son partenariat avec l’Écomusée du fier monde. Nous pourrons constater comment ce travail 
« universitaire » et l’action « citoyenne » de l’Écomusée s’enrichissent mutuellement. 
Finalement, nous aborderons le concept de collection écomuséale : sa définition, puis la politique et le plan d’action 
de l’Écomusée du fier monde à cet égard. Nous ferons le point sur l’état d’avancement de ce projet en cours 
d’implantation dans le quartier. 
Sans prétendre être un modèle, la collection écomuséale peut être une façon de mobiliser une collectivité autour de 
son patrimoine, dans une vision de développement soutenable. 
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29 de Novembro 2014  

 
Património, planeamento multiescalar e políticas públicas – Painel 12. 
 
Gertrudes Zambujo; Maria José Sequeira; Sandra Lourenço - Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e 
Arqueológico/ Departamento dos Bens Culturais/ Direção-Geral do Património Cultural / DGPC (Portugal). 
A salvaguarda do Património Arqueológico nos Planos Municipais de Ordenamento do Território: o exemplo do 
Plano Diretor Municipal. 
 
Notas biográficas: 
Gertrudes Zambujo - Arqueóloga, Técnica Superior da Direção-Geral do Património Cultural, Departamento dos Bens 
Culturais, Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológica, Extensão de Torres Novas – 
gzambujo@dgpc.pt. Licenciada em História, Variante de Arqueologia (1995) pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Mestre em Geoarqueologia (2010) pelo Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, com a dissertação intitulada “O Sítio Pré-Histórico do Cerradinho do Ginete (Pedrógão, 
Torres Novas): Uma Abordagem Geoarqueológica”. Desde 1995 trabalhou como Arqueóloga profissional liberal. A 
partir de 1998 colaborou como Arqueóloga no Instituto Português de Arqueologia, tendo em 2010 ingressado na 
carreira de Técnica Superior - Arqueóloga, no Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P., 
atual Direção-Geral do Património Cultural. É arqueóloga responsável por várias intervenções arqueológicas, quer no 
âmbito de projetos de investigação, quer da denominada arqueologia de emergência e preventiva, das quais 
resultaram a apresentação de comunicações e a publicação de vários artigos com a divulgação dos respetivos 
resultados científicos. No âmbito das funções que tem vindo a desempenhar, inclui-se a nomeação para a 
representação institucional na Comissão Mista de Coordenação do Plano Regional de Ordenamento do Território do 
Oeste e Vale do Tejo, assim como em várias Comissões de Acompanhamento de Revisão de Planos Diretores 
Municipais e a emissão de pareceres deArqueologia no âmbito de outros Planos Municipais de Ordenamento do 
Território e de Planos Especiais de Ordenamento do Território. 
 
Maria José Sequeira - Arqueóloga, Técnica Superior da Direção-Geral do Património Cultural, Departamento dos Bens 
Culturais, Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológica, Extensão de Lisboa – 
mjsequeira@dgpc.pt Licenciada em História, Variante de Arqueologia (1990) pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Entre 1993 e 1997 colaborou como profissional liberal com o Departamento de Arqueologia, 
da Divisão de Salvaguarda e Valorização do ex-Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico 
(IPPAR), em diversas intervenções arqueológicas na cidade de Lisboa. A partir de 1998 colabora na Divisão de Obras, 
Conservação e Restauro da Direcção Regional de Lisboa, do ex-Instituto Português do Património Arquitectónico 
(IPPAR), tendo ingressado nos quadros em 1999. Continuou a desenvolver trabalhos no âmbito de escavações 
arqueológicas, às quais se juntou a emissão de pareceres sobre intervenções públicas ouprivadas em servidões 
administrativas do património cultural. Em 2009 é integrada no mapa de pessoal da ex- Direcção Regional de Cultura 
de Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT), continuando a desempenhar as mesmas funções. Desde 2012 faz parte do mapa de 
pessoal da Direção Geral do Património Cultural (DGCP), tendo desde essa data integrado diversas Comissões de 
Acompanhamento de Planos Diretores Municipais, bem como emitidos pareceres de Arqueologia no âmbito de outros 
Planos Municipais de Ordenamento do Território. 
 
Sandra Lourenço - Arqueóloga, Técnica Superior da Direção-Geral do Património Cultural, Departamento dos Bens 
Culturais, Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológica, Extensão de Torres Novas – 
slourenco@dgpc.pt. Licenciada em História, Variante de Arqueologia (1997) pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Mestre em Arqueologia, área de Especialização em Arqueologia Regional (2006) pela 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Desta dissertação resultou a publicação em 2007 da monografia “O 
Povoamento alto-medieval entre os rios Dão e Alva”, in: Trabalhos de Arqueologia, vol. 50, Lisboa, Instituto Português 
de Arqueologia, 257 p. A partir de 1998 colaborou como Arqueóloga no Instituto Português de Arqueologia, tendo em 
2010 ingressado na carreira de Técnica Superior - Arqueóloga, no Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 
Arqueológico, I.P., atual Direção-Geral do Património Cultural. No âmbito das funções que tem vindo a desempenhar, 
inclui-se a nomeação em várias Comissões de Acompanhamento de Revisão de Planos Diretores Municipais e a 
emissão de pareceres de Arqueologia no âmbito de outros Planos Municipais de Ordenamento do Território e de 
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Planos Especiais de Ordenamento do Território. É arqueóloga responsável por várias intervenções arqueológicas, quer 
no âmbito de projetos de investigação, quer da denominada arqueologia de emergência e preventiva, das quais 
resultaram a apresentação de comunicações e a publicação de vários artigos com a divulgação dos respetivos 
resultados científicos. 
 
Resumo: 
Os valores culturais são um dos principais fatores de identificação, memória coletiva e coesão de um determinado 
território, num mundo cada vez mais globalizante. 
O inventário de bens culturais e o desenvolvimento de mecanismos para a sua proteção e valorização, é uma tarefa 
essencial para a qual todos devemos contribuir, mas, onde os organismos do Estado com responsabilidades 
específicas na matéria, devem ter um papel preponderante, nomeadamente, definindo orientações e estratégias de 
atuação.  
Desde inícios dos anos 70 o Estado Português começou a desenvolver esforços para criar instrumentos legais para a 
gestão e ordenamento do território, de uma forma integrada, sendo que alguns diplomas legais têm vindo a 
reconhecer a conservação e valorização do património cultural, e dos vestígios arqueológicos, como um dos objetivos 
a atingir. 
Os organismos da administração central responsáveis pelo património cultural português têm vindo a participar nas 
comissões que elaboram e procedem à revisão dos instrumentos de gestão territorial. 
Neste artigo analisaremos a forma como os Planos Diretores Municipais de 1.ª geração abordaram a questão da 
salvaguarda do património arqueológico e apresentaremos uma proposta metodológica para tornar mais eficaz a 
salvaguarda do património arqueológico ao nível dos Planos Diretores Municipais que se encontram em revisão. 
 
 
Florbela Estêvão - Câmara Municipal de Loures (Portugal). 
Que futuro para as Linhas de Torres? Interrogações sobre uma rota histórica. 
 
Nota biográfica: 
Nasceu em Odivelas em Novembro de 1966. Licenciou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa em 1989. Realizou o curso técnico-profissional de Formação em Deteção Remota Aplicada à História e 
Arqueologia (Lisboa, Deprom) em 1989. Concluiu o curso de Formação de Professores da mesma Faculdade em 1990. 
Neste mesmo ano entrou como estagiária para a Câmara Municipal de Loures (Sector de Arqueologia da Divisão do 
Património Cultural – Departamento Sociocultural), tendo passado a partir de 1992, e até ao presente, a integrar o 
quadro de pessoal daquela autarquia (técnica superior). Realizou diversos estágios em museus, nomeadamente no 
laboratório do Museu de Conímbriga, em 1994 e 1996. Trabalha no Museu Municipal da Quinta do Conventinho, onde 
funcionam serviços da Divisão de Cultura. Em 1997 concluiu a pós-graduação em Museologia pela Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto; e em 1999 o curso de Especialização em Arqueologia da mesma Escola. Em 2013 obteve o 
grau de Mestre em Museologia também na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com uma dissertação no 
âmbito temático da Rota Histórica das Linhas de Torres. De facto, após uma primeira etapa das suas investigações 
primordialmente focada na arqueologia pré-histórica, no âmbito da qual realizou numerosas prospecções, trabalhos 
de gabinete, e diversas escavações (algumas das quais codirigiu), uma segunda etapa foi sobretudo caracterizada pela 
sua inserção na vasta equipa intermunicipal que procedeu ao estudo daquelas estruturas militares relacionadas com 
as Guerras Peninsulares. Continua a pesquisar neste último tema, na sequência da sua dissertação de mestrado, e 
também no âmbito das suas funções profissionais. É autora de diversas publicações sobre arqueologia, e tem 
participado em numerosas reuniões científicas dessa matéria, bem como das de museologia e património. Tem 
organizado exposições e, de uma maneira geral, tem-se debruçado sobre o património histórico-arqueológico do 
concelho de Loures e, em geral, da Estremadura portuguesa, no seu contexto territorial, paisagístico e ambiental. 
 
Resumo: 
Entre 2007 e 2010, com prolongamentos até 2011, foi posta em execução a 1ª fase do projeto da Rota Histórica das 
Linhas de Torres (RHLT), sobre o qual existe numerosa informação disponível. Aquela fase corresponde à execução de 
um programa financiado por fundos europeus, e em torno do qual foi possível unir seis municípios que igualmente 
contribuíram, em pessoal técnico e em meios financeiros, para o seu cumprimento. O grande problema que se põe 
neste momento – em que os seis municípios se voltaram a reunir em torno de uma associação criada para agilizar a 
gestão da continuidade do projeto – é, precisamente, o das condições da sua sustentabilidade. Como é óbvio, essa 
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sustentabilidade não depende apenas de questões financeiras, que evidentemente são importante, mas de uma 
estratégia abrangente e diversificada que, só ela, poderá dar futuro à RHLT. 
 
 
Natália Maria Lopes Nunes – IELT, FCSH-UNL(Portugal). 
Rotas do Gharb Al-Andalus – Um projecto em desenvolvimento. 
 
Nota biográfica: 
Professora, doutorada em Literatura Portuguesa Medieval. Arabista e investigadora de Pós-Doutoramento, no Centro 
de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa com o projecto “A Literatura Profana e Mística no Gharb 
al-Andalus”. Autora de vários artigos,  membro fundador da Casa Árabe de Lisboa, onde se dedica ao estudo da 
literatura do al-Andalus e do legado árabe, assim como à criação das Rotas do Gharb al-Andalus. Na UNL-FCSH,  é 
investigadora integrada do IELT (Instituto de Estudos de Literatura Tradicional - patrimónios, artes e culturas) e ainda 
colaboradora do IEM (Instituto de Estudos Medievais). 
 
Resumo: 
A partir do legado islâmico de Portugal, pretende-se divulgar esse património com a criação das Rotas do Gharb al-
Andalus. O principal objectivo é a valorização dos vestígios presentes nas manifestações religiosas, literárias, 
arqueológicas, artístico-culturais, históricas e sociais, aspectos tão esquecidos no nosso país, contrariamente a 
Espanha com quem partilhámos esse passado histórico. 
A título de exemplo, apresentamos um dos itinerários implementados recentemente por nós através do operador 
turístico Lisboa Autêntica, com o qual iremos viajar no tempo à descoberta do que resta de al-Lixbûnâ, a Lisboa Árabe. 
 
 
Ana Celeste Glória – IHA, FCSH-UNL (Portugal). 
A Casa da Pesca e o estado actual das políticas patrimoniais. 
 
Nota biográfica: 
Mestre em Património pela FCSH-UNL, prosseguiu os seus estudos na mesma Faculdade sendo presentemente 
Doutoranda em História da Arte – esp. História da Arte Moderna com bolsa individual de Doutoramento da FCT 
[SFRH/BD/86280/2012]. É ainda membro colaborador do Instituto de História da Arte. Foi bolseira de investigação no 
projeto de I&D “Tratados de Arte em Portugal / Art Treatises in Portugal” [PTDC/EAT-EAT/100496/2008]. Tem 
participado e apresentado a sua investigação em conferências e congressos – nacionais e internacionais – e publicado 
a sua investigação. 
 
Resumo: 
A Casa da Pesca, estrutura de recreio localizada na Quinta de Recreio dos marqueses de Pombal (Oeiras, Portugal), 
encontra-se desde 1940 integrada na classificação de “Monumento Nacional” dos Jardins e Palácio do marquês de 
Pombal. Por esse facto, está abrangida pelo regime de proteção e salvaguarda da Lei de Bases de Protecção do 
Património Cultural n.º107/2001. No entanto, o seu longo percurso histórico acrescido do recente e problemático 
processo de ampliação e redenominação da classificação, e fixação de Zona Especial de Proteção, têm levantado 
questões pertinentes sobre a teoria e prática das políticas patrimoniais. Nomeadamente, sobre as medidas de 
proteção e valorização, a classificação e inventariação, que neste caso de estudo em nada impediram o abandono e 
esquecimento, e que nos dão conta do verdadeiro estado atual da políticas patrimoniais que afetam não só este 
monumento bem como outros.  
O objetivo deste artigo é problematizar o caso da Casa da Pesca, partindo da análise histórico-artística, passando pelo 
estudo do novo processo de classificação, a fim de debater a aplicação atual das políticas patrimoniais, atendendo aos 
conceitos de classificação e inventariação inerentes ao processo. 
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Ana Celeste Glória; Catarina Diz de Almeida; Daniela V. de Freitas Simões - IHA-FCSH/UNL e DINÂMIA'CET-ISCTE-IUL 
(Portugal). 
Da Revitalização à Ruína – o caso paradigmático da Quinta Grande. 
 
Notas biográficas: 
Ana Celeste Glória - Mestre em Património pela FCSH-UNL, prosseguiu os seus estudos na mesma Faculdade sendo 
presentemente Doutoranda em História da Arte – esp. História da Arte Moderna com bolsa individual de 
Doutoramento da FCT. É ainda membro colaborador do Instituto de História da Arte. Foi bolseira de investigação no 
projecto de I&D “Tratados de Arte em Portugal / Art Treatises in Portugal” [PTDC/EAT-EAT/100496/2008]. Tem 
participado e apresentado a sua investigação em conferências e congressos – nacionais e internacionais – e a publicar 
a sua investigação. 
 
Catarina Diz de Almeida - Mestre em Arquitectura pela FA-UL, participou no âmbito do seu percurso escolar no 
projecto de I&D – “Arquitectura(s) de Papel – Estudo Sistemático de Imagens e Projectos de Arquitectura do Século XX, 
através da «CONSTRUÇÃO MODERNA», 1900-1919” [POCI/AUR 60756/2004] do qual decorreu uma publicação em 
livro. Prosseguiu os seus estudos na mesma instituição estando em vias de conclusão do Curso de Estudos Avançados 
em Projecto de Conservação e de Reabilitação Arquitectónica. É ainda e presentemente, bolseira de investigação no 
DINÂMIA’CET (ISCTE-IUL) no âmbito do projecto de I&D financiado pela FCT -  “O Lugar do Discurso” [PTDC/CPC-
HAT/4894/2012]. Tem vindo a apresentar o seu trabalho em conferências e colóquios, bem como a publicar. 
 
Daniela Freitas Simões - Mestre em Arquitectura pelo IST-UTL, prosseguiu os seus estudos na FCSH-UNL no âmbito do 
Curso de Doutoramento em História da Arte – esp. História da Arte Contemporânea. É membro colaborador do 
Instituto de História da Arte e bolseira de investigação no âmbito de do projecto de I&D financiado pela FCT - “O Lugar 
do Discurso” [PTDC/CPC-HAT/4894/2012]. Tem vindo a apresentar e publicar a sua pesquisa em conferências de 
âmbito nacional e internacional. 
 
Resumo: 
O presente Working Paper insere-se no campo de interesse científico das autoras. Foi ainda desenvolvido 
parcialmente, no âmbito do projecto de I&D em curso, “O Lugar do Discurso” [PTDC/CPC-HAT/4894/2012] financiado 
pela FCT, nomeadamente explorando os conteúdos publicados nas revistas de arquitectura como fontes documentais.  
Ao longo do artigo são expostas as características histórico-artísticas mais relevantes no conjunto, contudo debatem-
se de forma mais estruturada as opções de intervenção e as políticas administrativas adoptadas na manutenção do 
mesmo, particularmente do imóvel – presentemente em estado de pré-ruína. 
Assim sendo, abre-se uma janela de leitura sobre a Quinta Grande ou Casa dos Condes de Lousã que permite uma 
análise interdisciplinar. 
 
 
Carlos Manuel Ferreira Caetano – IHA e CHAM-FCSH-UNL (Portugal). 
As casas da câmara dos velhos concelhos portugueses e a sua patrimonialização – de cenário histórico do poder 
local do Antigo Regime a componente essencial do património cultural português. 
 
Nota biográfica: 
Natural de Trancoso, 1953.Licenciado em História pela FLUL (1981).Mestre em História da Arte pela FCSH-UNL (2001), 
com a dissertação A Ribeira de Lisboa na Época da Expansão Portuguesa (Séculos XV a XVIII), orientada pelo Professor 
Doutor Rafael Moreira (Editora Pandora, Lisboa, 2004). Doutor em História da Arte, especialidade História da Arte 
Moderna – Arquitectura e Urbanismo, na mesma Faculdade, com a dissertação, subordinada ao tema As Casas da 
Câmara dos Concelhos Portugueses e a Monumentalização do Poder Local (Séculos XIV a XVIII), também sob a 
orientação do Professor Doutor Rafael Moreira. 
Membro do IHA – FCSH-UNL, do CHAM – FCSH-UNL e membro integrado do CEPESE. 
 
Resumo: 
As casas ou paços do concelho dos velhos concelhos portugueses constituem a componente mais importante, mais visível 
e mais bem conservada da antiga arquitectura concelhia portuguesa. Sedes do poder local, aquelas casas ou paços – 
tradicionalmente conhecidos durante o Antigo Regime como casas da câmara – estão a partir da segunda metade do 
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Século XIV, ao serviço de uma rede muito densa de concelhos, no quadro da progressiva municipalização do território 
do Reino. 
Como se sabe, os juízes, vereadores e demais oficiais concelhios tinham competências importantíssimas em matéria 
judicial e desempenhavam funções igualmente relevantes em matéria de administração, de obras públicas e de 
política económica local. Destas competências decorria a tipologia arquitectónica própria das casas da câmara 
portuguesas, muito cedo fixada, muito simples e eficaz, ao serviço das suas múltiplas e tão importantes funções de 
proporcionar, sob um mesmo telhado comum, câmara reservada para as vereações, sala para as audiências judiciais e 
cadeia para os presos. 
Constituindo o tradicional e sempre muito digno cenário do poder local português, as casas da câmara constituem um 
corpus arquitectónico extraordinariamente coerente, homogéneo e universal. Cobrindo a integralidade do território 
ao serviço dos antigos concelhos portugueses, as casas da câmara suscitam a consideração de uma categoria 
arquitectónica inédita, a “arquitectura concelhia”, “camarária” ou mesmo “cívica”. 
As velhas casas da câmara sobreviveram, numa percentagem muito significativa, ao triunfo do Liberalismo que, com 
as reformas administrativas impostas em 1836/1837 e depois em 1855, extinguiu dois terços dos mais de 850 antigos 
concelhos de origem medieval. Porém, esquecidas, desvalorizadas e muitas vezes arruinadas, elas têm sido 
particularmente agredidas e ameaçadas, vítimas de usos vis e sobretudo de demolições, mutilações e, recentemente, 
de restauros mal aconselhados e por vezes muito grosseiros, que provocam a sua descaracterização total. 
Perdidas as suas funções originais, a velha arquitectura concelhia portuguesa foi ignorada pela historiografia 
tradicional, pelo que as antigas casas da câmara constituíam um território de investigação praticamente inédito até ao 
recente estudo feito pelo proponente da presente comunicação no âmbito de um programa de Doutoramento levado 
a cabo na FCSH da UNL e dirigido pelo Professor Rafael Moreira. Pensamos que o estudo das antigas casas da câmara 
pode, para lá de todas as suas virtualidades, pode contribuir para a necessária “patrimonialização” deste vasto 
património e, por essa via, para inflectir o processo de degradação da paisagem urbana portuguesa e sobretudo para 
devolver ao povo português o extraordinário património arquitectónico de muito antiga matriz concelhia que, para 
todos os efeitos, constituiu – para glosarmos o grande Jaime Cortesão – um dos “factores democráticos da formação 
de Portugal”. 
Na comunicação que agora se propõe, assente em amplo e sistemático trabalho de arquivo e de campo, pretende-se 
divulgar e dar a conhecer, de uma forma necessariamente sumária: 
- A tipologia arquitectónica das velhas casas da câmara dos concelhos portugueses do Antigo Regime que, enquanto 
cenário do poder local, se materializou num modelo partilhado por centenas de edifícios de épocas, escalas e 
dimensões muito diferentes, dando lugar a casas da câmara de inspiração vernácula, face a outras de composição 
arquitectónica de uma erudição extrema; 
- Contribuir para o alargamento do âmbito da historiografia da Arte Portuguesa, assim como para a renovação dos 
próprios estudos “municipalistas” portugueses, abrindo-os finalmente ao estudo dos cenários, dos equipamentos e 
dos símbolos de um poder local multissecular. 
- Divulgar os resultados da investigação efectuada e fazer reconhecer o valor ímpar da velha arquitectura concelhia 
portuguesa, como corpus arquitectónico homogéneo, coerente, muito original e qualificado, na plenitude das suas 
virtualidades construtivas, institucionais e até simbólicas e enquanto componente essencial do património cultural, 
artístico e cívico português. 
- Contribuir para prevenir a destruição em curso de muitas das velhas casas da câmara mas também para a sua 
conservação e para o seu restauro criterioso, ao serviço das comunidades que as detêm e, por essa via, aliar à 
patrimonialização deste corpus uma indispensável dimensão formativa e até didáctica, ao proporcionar exemplos 
visíveis e palpáveis de boas práticas de restauro a autarquias, agentes decisores, empreendedores e à comunidade em 
geral. 
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Património, planeamento multiescalar e políticas públicas – Painel 13. 
   
Jean-Yves Puyo - Laboratoire Société,  Environnement, Territoire (UMR CNRS 5603), Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (França). 
Patrimonialiser la biodiversité: l’exemple des suberaies d’Aquitaine.  
 
Nota biográfica: 
Géographe, professeur des universités (Université de Pau et des Pays de l’Adour).  
Directeur de l’Ecole doctorale Sciences sociales et humanités (ED 481), Laboratoire SET (UMR 5603),  
Institut Claude Laugénie / domaine universitaire. 
Chercheur au laboratoire SET (Société, Environnement, Territoire - UMR 5603) 
http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/SET/INTRANET/fiche_identite.php?user=puyo 
Dans le dernier quadriennal du laboratoire SET, coresponsable d’un des trois axes de recherche, à savoir le n° 1 intitulé 
« L’après durabilité » - revisiter la gestion de l’environnement ? Se consacre particulièrement au thème 1 : L’évolution 
de la pensée environnementale et géographique. 
Secrétaire de l’actuelle commission « Histoire de la Géographie » de l’Union Géographique Internationale (UGI).  
http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/UGIHG/index.html 
Membre du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, section des « sciences géographiques et de 
l’environnement ». 
 
Resumo/Résumé: 
À l’échelle mondiale, le chêne-liège constitue une essence forestière rare, se cantonnant au Maghreb (Tunisie, Maroc, 
Algérie), à la péninsule Ibérique, à l’Italie (dont la Sardaigne) et au sud de la France (Var, Corse, Pyrénées-Orientales et 
Aquitaine). Dans le sud-ouest de la France, il représente un élément massivement méconnu du vaste massif boisé 
landais, mais une essence forestière néanmoins non sans intérêts, notamment écologiques. En très forte régression 
spatiale depuis la seconde moitié du XIX

e
 siècle, ces suberaies n’en connaissent pas moins de nos jours un certain 

renouveau, porté par un mouvement de patrimonialisation. En effet, depuis une quinzaine d’année, des initiatives au 
départ strictement privées cherchent à promouvoir les savoir-faire traditionnels liés au liège (de la récolte à sa 
transformation) en tant que patrimoines culturels immatériels, tout en mettant de même en avant les paysages 
originaux de la suberaie comme élément incontournable d’une biodiversité locale remarquable. 
En premier lieu, à travers cet exemple aquitain, nous chercherons à interroger les différents ressorts poussant 
aujourd’hui certaines sociétés à « monter » en patrimoine leur « Nature ». De même, la patrimonialisation apparaît 
désormais comme un des principaux outils des politiques locales de développement durable et de conservation. Aussi, 
en second lieu essayerons nous d’identifier les blocages et contraintes s’opposant à la mise en place d’un tel 
processus. 
 
 
Samuel Mathieu; Juste Rajaonson – Doctorants, Université du Québec à Montréal (Canadá). 
Les changements apportés par l’inscription du développement durable dans les politiques urbaines contemporaines 
et leur incidence sur la gestion et la valorisation du patrimoine urbain. 
 
Notas biográficas: 
Juste Rajaonson est doctorant en études urbaines. Il est géographe et détient une maîtrise en études urbaines. Ses 
intérêts de recherche touchent le développement durable appliqué à l’urbanisme. Dans le cadre de ses recherches, il 
vise à analyser les facteurs explicatifs des bilans de développement durable des grandes villes québécoises. 
 
Samuel Mathieu est doctorant en études urbaines, consultant et chargé de cours. Il est diplômé en design et détient 
une maîtrise en aménagement spécialisée en gestion de projet. Ses intérêts de recherche portent sur le patrimoine 
urbain et religieux, la morphologie urbaine et le design urbain. Dans le cadre de ses recherches, il vise à développer 
une stratégie intégrée pour la requalification des lieux de culte catholiques montréalais. 
 
Resumo/Résumé: 
Le présent  article consiste à analyser les principaux changements apportés par le développement durable dans les 
politiques urbaines et leur effet sur la conservation du patrimoine urbain à Montréal. Nous commençons par une 

http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/SET/INTRANET/fiche_identite.php?user=puyo
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revue de la littérature sur ces changements qui suggère leurs apports favorables à la conservation du patrimoine 
urbain. Par la suite, nous testons cette hypothèse à travers l’analyse de l’effet de ces changements dans deux 
quartiers de Montréal reconnus pour leur politique axée sur le développement durable: Le Plateau—Mont-Royal et 
Rosemont—la-Petite-Patrie. Nous observons que ces changements ont plutôt un impact mitigé sur la conservation du 
patrimoine urbain sur trois plans. D’abord, dans les processus décisionnels, nous assistons au progrès vers une 
gouvernance plus inclusive favorable à la participation de plusieurs acteurs, aux intérêts cependant conflictuels. 
Ensuite, sur le plan organisationnel, nous assistons à la création de différentes structures dont la neutralité est 
souvent remise en question. Finalement, sur le plan des critères de priorisation des projets, nous constatons la 
volonté d’accorder une priorité égale aux intérêts économiques, environnementaux et sociaux dans un contexte où les 
ressources municipales limitées finissent par orienter les priorités d’action.  
 
 
Pedro Manuel Pedroso - Archeofactu (Portugal). 
Património insólito e património sem representação. 
 
Nota biográfica: 
Consultor. Docente. Empresário. Mestre em Marketing, Pós-Graduação em Marketing Management pelo Instituto 
Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, Licenciado em Economia pela Faculdade de Ciências 
Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Iniciou a sua actividade profissional como jornalista dedicado a 
assuntos económicos e empresariais, tendo evoluído por empresas multinacionais, de origem europeia e americana, 
pelos domínios do marketing e da publicidade. Consultor de comunicação independente.Fundador e responsável pela 
Archeofactu, uma empresa dedicada à conservação e restauro do património cultural, já há mais de 15 anos. Docente 
de Marketing, de Gestão e de Inovação. 
Administrador do Instituto Leonardo DaVinci. Conferencista convidado em fóruns académicos sobre Marketing 
Cultural e a actividade da Archeofactu.Co-autoria de diversos artigos relacionados com os projectos científicos e 
trabalho específicos que Archeofactu vem desenvolvendo. Membro do ICOM (Conselho Internacional dos Museus). 
Membro Embaixador do BNI (Rede Internacional de Negócios).Coordenador da 16.ª Conferência Trienal do Comité 
para a Conservação do International Council of Museums (ICOM-CC) em Lisboa [2011], que reuniu cerca de 900 pax de 
70 nacionalidades diferentes (a maior que alguma vez se realizou sobre conservação e restauro de património cultural 
em Portugal). 
 
Resumo: 
As conclusões da investigação realizada pelo autor revelada pelo caso de estudo que foi a exaltação da herança árabe 
em Mértola, cujo início remonta aos anos 70, no século passado, vêm acentuar a ideia do contributo favorável da 
valorização do património cultural como suporte da diferenciação, da atractividade e da autenticidade de um 
determinado lugar ou região. Todavia, importa ter presente que essa contribuição acresce se for devidamente 
enquadrada numa estratégia de consolidação e valorização da imagem do próprio lugar, sob pena do efeito ser 
apenas temporário. Por outras palavras, valoriza-se o património cultural para valorizar a região, ou vice-versa, se se 
quiser valorizar a região, valoriza-se o seu património, quiçá aquilo que a distingue de outros lugares ou regiões.  
Esta dicotomia omnipresente no contexto da preservação da herança cultural vem, porventura, acentuar a ocorrência 
de fenómenos difíceis de explicar e de compreender na sua plenitude, dadas as suas incongruências profundas, que 
decorrem da coexistência de três factores críticos, incontornáveis, aparentemente distantes, mas também 
interpenetrantes, na promoção da valorização sustentável e equilibrada do património cultural, sobre os quais, o 
autor pensa, a saber: 
• a patrimonialização do insólito, que se cristaliza numa certa lógica acrítica e unidirecional para proveito 
individual, em detrimento do interesse colectivo; 
• o património cultural como sustentáculo de um poder formal e factual carente de aceitação e representação, 
dada a fragilidade da sua própria legitimidade; 
• a interferência da globalização na explicação da identidade cultural pela herança recebida. 
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Maximiliano Soto - Investigador pós-doutoral do Centro del Patrimonio e do Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 
(CEDEUS). Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Transacciones sociales y regulaciones conjuntas:dos paradigmas metodológicos para el análisis de conflictos 
patrimoniales en los Mercados de Iquique y Valparaíso (Chile). 
 
Nota biográfica: 
Doctorado en Sociología (2007-2012), Universidad de Estrasburgo, Francia. Tesis doctoral en sociología. Universidad 
de Estrasburgo. Tesis bajo la co-dirección de los profesores Maurice Blanc y Juan Le Bert “Conflits, usages et 
représentations des processus de patrimonialisation dans les quartiers anciens péricentraux. Une étude comparée de 
Bâle, Strasbourg et Valparaiso” (Conflictos, usos y representaciones de procesos de patrimonialización en antiguos 
barrios pericentrales. Un estúdio comparado de Basilea, Estrasburgo y Valparaíso). Master en investigación en 
Sociología Universidad Marc Bloch (Strasbourg II), Francia (2006-2007). 
Profesor del departamento de Antropología. Universidad de Chile. Curso : Sociología. Profesor invitado del Magíster 
Ciudad y territorio. Escuela de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Curso : Sociología y 
antropología del habitar. 
 
Resumo/Resumen: 
La expresión de lo urbano en las ciudades tiene diferentes facetas de identificación, donde las interacciones sociales 
de los que habitan los espacios pueden ser estudiadas a través de distintos lugares que se sitúan dentro de una 
cotidianeidad del espacio practicado y representado (Lefevbre, 2000). De hecho, y como lo subraya el antropólogo 
Manuel Delgado, “toda sociedad lo es de lugares, es decir de puntos o niveles en el seno de una cierta estructura 
espacial” (Delgado, 2008:177). Uno de estos lugares son los mercados municipales que constituyen espacios de 
encuentro de grupos sociales, y que a la vez son lugares de interacción y de reunión de culturas que se hacen 
presentes en torno a frecuencias simbólicas de lo cotidiano.  
En los mercados se produce una relación entre la forma material de la vida social y sus formas simbólicas, 
representaciones y usos. Lugares cargados de sentido que en ciertas ocasiones se enmarca dentro de procesos de 
patrimonialización como procesos de puesta en valor de su autenticidad. La puesta en valor de un mercado municipal 
se inscribe dentro del gusto actual por el patrimonio en tanto proceso de revalorización de “singularidades culturales” 
amenazadas por dispositivos de homogenización propios de un orden discursivo institucional (Soto, 2013), y que 
responden, muchas veces, a prácticas sociales masivas sometidas a la seducción instantánea y efímera de las formas 
materiales (Lipovetsky, 1987).  
En este contexto las prácticas de protección y de conservación de bienes culturales responden a una reivindicación 
identitaria mucha veces asociada a una nostalgia por el pasado, es decir a un sentimiento de pérdida de formas 
materiales, y de formas urbanas, que puede responder a diferentes ritmos de reconocimiento. El culto del patrimonio 
revaloriza bienes auténticos a una escala mundial, sin hacer une distinción nítida entre los dos valores que todo bien 
contiene: el material y el inmaterial. Dos valores opuestos, y en permanente conflicto, donde la forma material 
asociada al valor mercantil del bien, es la tendencia dominante, mientras que la forma inmaterial asociada a las 
prácticas culturales y a las múltiples representaciones que se tienen de un bien es menos apreciada, y menos visible. 
La materialidad es visible, por ejemplo, en la fachada de un inmueble de propiedad privada; sin embargo la 
inmaterialidad permanece oculta en las representaciones que los habitantes pueden tener de esa fachada o del 
espacio público que rodea al inmueble, en medio de una diversidad de historicidades que confluyen. 
En esta tensión,  no todos los inmuebles presentan el mismo valor ni las mismas condiciones estructurales, dejando en 
evidencia diferentes ritmos que existen en la valoración de bienes culturales al momento de hacer distinciones entre 
inmuebles privados y públicos.  Es el caso de los mercados municipales, como espacios públicos formalmente 
instaurados para el aprovisionamiento e intercambio de diferentes productos. Un lugar donde la tensión entre 
materialidad e inmaterialidad configura un terreno de interacciones socio-culturales que alcanza un alto grado de 
complejidad entre los diferentes actores sociales que se hacen presente. En el análisis de conflictos en torno a los 
mercados municipales, en tanto bienes culturales y entornos de interacción, las transacciones sociales nos permiten 
estar más concientes del rol que juega el conflicto en la producción de compromisos prácticos, como arreglos 
provisorios, entre los actores sociales. En esa dinámica social la definición dada por Simmel sobre el conflicto como 
productor de vínculos sociales (Simmel, 1998 [1908]) cobra un gran valor. 
Los mercados muchas veces representan una continuidad del espacio doméstico como es el caso de cocinarías, un 
oficio realizado por mujeres/madres que practican el mismo oficio, y las mismas recetas, al interior de su hogar. Es así 
como los mercados son espejos que reflejan la realidad socio-urbana y socio-cultural de un lugar, pero también son, y 
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desde un lenguaje corporal, el vientre de una ciudad (Zola, 1997) donde se concentran grandes cantidades de 
productos y de alimentos que desde sus texturas, olores, colores y formas de preparación, representan las 
diversidades culturales que se hacen presentes en un lugar determinado. 
Los mercados son también capaces de configurar un espacio de encuentro, por ejmplo, entre un interior, lugar de 
ventas y un exterior lugar de consumo, dando origen a un entorno de interacción y de transacción socio-cultural. De 
hecho los mercados representan un lugar de interacción en diferentes niveles, lo que sucede cuando después de 
realizar las compras uno se encuentra con amigos o vecinos en el bar de la esquina o en la plaza. “El paso del mercado 
al café es, a la vez, un paso de un sistema social a otro, de relaciones intrafamiliares a relaciones extrafamiliares” (De 
Certeau et al., 1994:160, traducción del autor). Para Michel de Certeau les interacciones en un barrio se inscriben en la 
lógica de beneficios pero dentro de nuestro análisis dichas interacciones se tratan de transacciones tanto sociales 
como culturales, donde las nociones y prácticas de feria, de fe y de fiestas tienen lugar. Lugares que representan el 
encuentro de lo rural con lo urbano; un encuentro que fue capaz de producir nuevas formas políticas de apropiación y 
de soberanía ciudadana (Salazar, 2003). Los mercados son  en sí mismos “un lugar de fiesta, a medio camino entre el 
pequeño comercio de la calle y la gran tienda, o la gran superficie, sin que uno u otro de los elementos que lo 
constituyen sean absorbidos. Ofrece una abundancia de bienes a consumir que sobrepasan lo que ofrece un 
comerciante, sin caer en el distribucionalismo de las grandes superficies” (De Certeau et al., 1994:153, traducción del 
autor).  
El objetivo de esta presentación es mostrar los resultados de un estudio socio-antropológico comparado de los 
mercados municipales de las ciudades-puerto de Valparaíso e Iquique. Un trabajo que busca producir una revisión y 
discusión acerca de las interaccione, transacciones socio-culturales y regulaciones que tienen los sujetos con su 
espacio practicado y representado, con el fin de diseñar nuevas perspectivas de análisis socio-espacial y socio-cultural, 
que se elaboren desde los actores, y sus interacciones, en función de apropiaciones y desapropiaciones del patrimonio 
cultural degradado y desvalorizado.  
 
 
Conferências 
 
Maria de Lourdes Parreiras Horta - Creative Heritage & Património Criativo. Museologia e Produção Cultural (Brasil).  
Relevância, Ressonância, Engajamento – a Museologia e o Patrimônio em ação. 
 
Nota biográfica: 
Museóloga, graduada pelo Curso de Museus da Universidade do Brasil, atual Escola de Museologia da UNIRIO, 
doutorou-se em Museologia pela Universidade de Leicester, Inglaterra, em 1992, defendendo a tese "A Semiótica 
dos Museus, uma nova abordagem da comunicação museológica". O diploma de doutorado em Comunicação foi 
revalidado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Pós-doutora pelo 
Programa Avançado de Cultura Contemporânea – PACC – do Forum de Ciência e Cultura e da Escola de Comunicação 
da UFRJ. Foi diretora de Patrimônio e Cultura do Instituto PRESERVALE, RJ.  e  Coordenadora Técnica do Instituto 
Cultural Cravo Albin, Rio de Janeiro, RJ. É Consultora Técnica e Museóloga junto ao Instituto Sérgio Britto – Projeto 
Sergio Britto Memórias/ Acervo, e Técnica Consultora do IPHAN (aposentada). Consultora ad-hoc do CNPQ e da 
FAPESP. 
Introduziu no Brasil, em 1983, o conceito e a metodologia que intitulou “Educação Patrimonial”, hoje difundida em 
todo o país, e sobre a qual vem ministrando inúmeros cursos e oficinas, como, por exemplo, em agosto de 2008, 
para os técnicos do IEPHA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, do Estado de Minas Gerais. 
Presidiu o Comitê Brasileiro do ICOM (International Council of Museums), órgão ligado à UNESCO, de 1993 a 1999. É 
membro ativo do Comitê Internacional de Museologia e do Comitê de Educação e Ação Cultural do ICOM, e foi 
membro do Conselho Consultivo do Comitê Brasileiro. 
Professora convidada e conferencista em diversas Universidades e cursos de especialização no Brasil e no exterior,  é 
autora de inúmeros artigos em revistas especializadas, destacando-se o “Guia Básico de Educação Patrimonial” 
(Museu Imperial/IPHAN/1999). Em 1965 iniciou sua carreira profissional como assistente de conservador no Museu 
da Imagem e do Som, no Rio. De 1967 a 1968 usufruiu de bolsa de estudos da Fundação Calouste Gulbenkian 
realizando pesquisas em Lisboa, Portugal. De 1985 a 1986, usufruiu de bolsa de estudos do CNPq e do British 
Council, para desenvolver estudos de pós-graduação que resultaram no diploma de PHD, na Universidade de 
Leicester, no Reino Unido. 
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Ingressou no serviço público em 1970, por concurso público do DASP do governo federal, para a  carreira de 
Conservador de Museus, colocando-se em primeiro lugar, sendo nomeada para o cargo no Museu Nacional de Belas 
Artes, no Rio de Janeiro, em novembro de 1970. A partir de então desempenhou diversas funções como museóloga 
e consultora do Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da Educação e Cultura, como Chefe do Setor 
Técnico do Museu Nacional de Belas Artes, como Chefe da Divisão de Museologia do Museu Imperial (de 1978 a 
1985), e como Coordenadora Geral de Acervos Museológicos da Fundação Nacional pro-Memória (de 1986 a 1990).  
Foi consultora da ELETROSUL no Projeto de Resgate dos Elementos Culturais do Alto Uruguai (Projeto Arca de Noé), 
durante o desenvolvimento do projeto de implantação da Usina Hidroelétrica de Ita, do Museu Paraense Emílio 
Goeldi, em Belém, Pará, do Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores), do 
Programa Salto para o Futuro, da TV Educativa, e consultora ad-hoc do CNPq/ Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 
janeiro de 1991 assumiu a direção do Museu Imperial em Petrópolis, cargo do qual se exonerou em dezembro de 
2008. 
Conferencista em inúmeros simpósios e seminários, nacionais e internacionais, foi também professora assistente e 
professora adjunta no Curso de Museus da atual UNIRIO, e na Universidade Santa Ursula, no Rio de Janeiro, nas 
disciplinas de Técnica de Museus, História da Escultura, História da Gravura e Desenho e História da Arte. Foi 
“scholar” convidada pelo Woodrow Wilson Center, em Washington, Dc., em 2000, realizando um estudo sobre a 
organização dos museus estatais americanos reunidos na Smithsonian Institution. Em dezembro de 2005 participou 
como  convidada pelo Centro de Estudos do Palácio de Versailles da conferência sobre os “Simbolos e Imagens do 
Poder”, com a palestra “Le Roi est mort, vivent les Rois – l´antropophagie symbolique à la bresilienne”. De 2000 a 
2008 coordenou diversos projetos especiais no âmbito do Museu Imperial e do IPHAN, destacando-se o espetáculo 
de “Som e Luz”, em parceria com a Fundação Roberto Marinho e a Eletrobrás, o Programa de Artes Visuais na 
Plataforma Contemporânea, em parceria com a FUNARTE, o Centro de Educação Patrimonial, atendendo uma média 
de 55 mil alunos anualmente, a Sala Manuel Bandeira, para programação de cinema e multimidias, e o Projeto de 
Digitalização e Acessibilidade do Acervo do Museu Imperial, aprovado pelo Pronac/MinC, no montante de R$ 
19.900.000,00, já com o apoio da IBM do Brasil, no montante de R$ 4.000.000,00, em fase de implantação naquela 
instituição. Em 2009 participou como conferencista do Simpósio sobre a História Européia de Ultramar, no Museu 
Histórico de Berlin, e do Congresso de Educação, Patrimônio e Museus promovido pelo CECA/ICOM Latino 
Americano, como palestrante magistral, em Santiago do Chile. 
Durante sua gestão no Museu Imperial implantou a Sociedade de Amigos do Museu Imperial, em abril de 1991, hoje 
reconhecida como OSCIP pelo Ministério da Justiça, e que foi responsável pelo desenvolvimento e manutenção de 
inúmeros projetos em parceria com a instituição, entre os quais o serviço de “audioguides”, o Bistrô e Casa de Chá 
“Petit Palais”, o Café Leopoldina, o “Expresso Digital”, e a Loja “Empório da Corte”, além do manejo e manutenção 
do espetáculo de Som e Luz e do serviço de monitoria educacional aos estudantes e professores, crianças e adultos 
em visita ao Museu Imperial. 
Atualmente é consultora independente e pesquisadora nas áreas de História, Artes,  Museologia e Patrimônio 
Cultural através empresa de sua propriedade, a Creative Heritage & Patrimônio Criativo - Museologia e Produção 
Cultural Ltda.  
 
Resumo: 
Como analisar as ações da Museologia e do campo do Patrimônio Cultural na era da realidade virtual e das redes 
intangíveis que parecem hoje controlar a vida em sociedade? Como avaliar o papel das instituições patrimoniais e 
museológicas e sua potencial contribuição para o desenvolvimento individual e coletivo? Acreditamos que é 
unicamente através e a partir da prática que encontraremos os fundamentos das teorias que embasam, na atualidade, 
essas disciplinas e campos do saber. Os conceitos de Relevância, Ressonância e Engajamento podem ser alguns dos 
parâmetros que podemos utilizar para aferir a importância e a efetividade da Museologia e do Patrimônio, quando 
postos em ação. 
 
 
Heloisa Helena Costa, Universidade Federal da Baía (Brasil). 
Saúde Cultural: patrimônios que tornam cidades e cidadãos mais saudáveis.  
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Universidade Federal da Bahia (1984) graduação em História pela Universidade Federal Fluminense (1973), graduação 



 

Página 44 de 44 

 

em Museologia - Museu Historico Nacional (1973). Desde janeiro / 1990 é Docente concursada DE da Universidade 
Federal da Bahia. Professora permanente do Programa de Pós Graduação em Museologia - PPGMUSEU - Mestrado, da 
Universidade Federal da Bahia. Professora colaboradora do Programa de Pós Graduação, Mestrado e Doutorado em 
Museologia e Patrimônio Cultural, da UNIRIO e do Mestrado Profissionalizante em Patrimônio Cultural da 
Universidade Federal de Santa Maria/RS. Pesquisadora nas áreas de História, Museologia, Gestão de Cidades 
Históricas e Estratégias de Preservação do Patrimônio Cultural, atuando principalmente nos seguintes enfoques: 
saúde cultural, patrimônio, desenvolvimento sustentado, cidade saudável, educação, memória, museologia e museu. 
Lidera o GREMM - Grupo de Estudos em Museologia, Museus e Monumentos que atua em parceria solidária com o 
NEPAUR da UNIFACS. Orientadora PIBIC - Iniciação Científica, com projeto de Pesquisa sobre a história e a memória da 
cidade do Salvador, BA. Consultora e Responsável Técnica de vários museus no Brasil e no exterior.Coordena projetos 
e ações comunitárias onde o patrimônio é a pedagogia social da inclusão, sendo o principal Expedições Patrimoniais. É 
Mestre de Conferências em universidades brasileiras e estrangeiras, sendo professora visitante em: Université du 
Québéc à Montréal, Université Laval (Quebec), Universidade Politécnica de Valencia (Espanha), Universidade de 
Buenos Aires/Fadu e Universidade Al Akhawain, Ifrane/ Marrocos. Palavras chave: saúde cultural, memória, 
museologia, patrimônio cultural, cidades, memória social. 
 
Resumo: 
O patrimônio cultural será tratado pelo viés da memória tanto no campo da museologia, quando no da psicologia e da 
neurobiologia, para se tentar perceber como o conceito de Saúde Cultural está sendo construído na intenção de que 
ele seja capaz de impactar as estratégias de sustentabilidade.  
Considerando que o verdadeiro patrimônio é o ser humano e que esse desenvolve competência e habilidade para 
construir memórias, utilizando-as para dar o sentido de pertencimento e de identidade ao cidadão que busca se 
reconhecer através do patrimônio cultural, a autora tem a intenção de explorar a interdisciplinaridade inerente ao 
campo da museologia para demonstrar como a memória se forma e como é possível, a partir dela, agir em busca da 
sustentabilidade tão desejada às ações de patrimonialização. 
Nesse sentido, serão apresentadas as tipologias de patrimônio, as características da cidadania responsável e as 
memórias que colaboram com a cultura de paz.    

 
 
 
 
 
 
 


