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editorial

REVISTA PATRIMÓNIO

A comunicação é, atualmente, um dos fatores essenciais 
dos nossos êxitos e dos nossos fracassos, coletivos ou indivi-
duais. A permanente evolução das tecnologias de informação 
e comunicação, em simultâneo com o fenómeno da globali-
zação, com crises sociais, económicas e ambientais e o surgi-
mento de novos paradigmas e prioridades, coloca em questão 
muitas práticas no domínio do património cultural e, muitas 
vezes, o seu próprio sentido. Muitos acontecimentos recentes 
— crises económicas, conflitos, movimentos migratórios mas-
sivos, catástrofes ambientais — projetados permanentemente 
para todo o mundo através dos mass media tornam ainda mais 
evidente a necessidade de se manterem vivas as memórias, 
através do património cultural, e de fazer a sua interpretação 
e a sua transmissão à luz do conhecimento e dos instrumentos 
atuais; de modo que a história não seja esquecida e que, com 
essa consciência, se possam construir sociedades mais solidá-
rias, mais tolerantes, mais equilibradas e mais cultas. Comuni-
car o património cultural implica saber, a cada momento e em 
cada contexto, o que pretendemos comunicar e para quem, 
através de que meios e, fundamentalmente, saber a razão por 
que o fazemos. 

Assim, o terceiro número da RP Revista Património dedica 
o seu caderno a esta questão. Oito artigos refletem diferentes 
sensibilidades, perspetivas e práticas; iniciando com um ensaio 
global sobre as tecnologias da informação enquanto técnicas 
culturais e técnicas de mediação e transmissão da experiência 
inerentes à própria ideia de património, prossegue com uma 
reflexão sobre os desafios atuais para o entendimento de uma 
comunicação global que explore todo o potencial do patri-
mónio cultural, e uma outra onde é focada a necessidade de 
uma permanente interação dos seus comunicadores com uma 
realidade em rápida mudança, exigindo estratégias articuladas 
e flexíveis. Outro autor fala-nos acerca de uma hipertrofia da 
memória e de uma obsessão patrimonialista que conduz a uma 
amnésia, traduzida nas representações do património cultural 
nos media. Numa visão de quem pensa a estratégia em televisão, 
outra reflexão equaciona a importância do serviço público (de 
media) enquanto instrumento de criação, arquivo e transmis-
são, e o papel que deve ter na sua salvaguarda. Uma diferente 
abordagem desmonta aquilo que, frequentemente, separa os 
públicos dos conteúdos dos museus e dos monumentos, evi-
denciando a importância do papel da mediação de conteúdos. 
A promoção (ou a inibição) da acessibilidade física, intelectual 
e social dos museus e a integração dos valores de inclusão nas 
suas estratégias e práticas são questões abordadas a seguir.  

E, por fim, uma reflexão sobre a mediação como cerne da ati-
vidade e existência do museu enquanto espaço público e so-
bre o papel da educação para a sociabilização e para integra-
ção das instituições culturais no quotidiano.

Em «Pensamento» um artigo dedicado ao Portal do Ar-
queólogo (página eletrónica da DGPC que possibilita o acesso 
a conteúdos relacionados com o património arqueológico e 
a atividade arqueológica em Portugal continental) e uma re-
flexão acerca da importância da figura legal da zona especial 
de proteção (ZEP) como instrumento de salvaguarda, gestão e 
valorização dos bens imóveis classificados, onde se explanam 
constrangimentos, virtualidades e metodologias. A questão da 
salvaguarda da paisagem urbana histórica é abordada através 
de um praticamente desconhecido estudo pioneiro desenvol-
vido no final dos anos 60 para o Algarve; o Património Industrial 
e Técnico e toda a problemática que lhe está associada são 
também temas tratados nesta rubrica.

O novo Museu Nacional dos Coches fica documentado 
em «Projetos», através de quatro artigos — do sítio e do senti-
do da arquitetura do novo edifício, a relação do projeto expo-
sitivo com o novo edifício e com os objetos móveis expostos, o 
percurso criativo do coche para uma nova marca, concluindo 
com uma visão técnica e histórica do coche. Um texto sobre 
os restauros realizados no Claustro do Silêncio e na Sala das 
Conclusões do Mosteiro de Alcobaça, síntese descritiva e me-
todológica, e ainda um artigo sobre o inventário do património 
cultural — o caso do arquiteto Norte Júnior, dando conta da 
extensa e riquíssima obra deste arquiteto em Lisboa — com-
pletam esta rubrica.

Em «Opinião» somos conduzidos por um universo de ar-
quiteturas e patrimónios habitualmente menos conhecidos, 
alguns insólitos, outros raros, cobrindo uma vasta cronologia 
e enquadrando-os dentro de uma visão territorial. Por fim,  
«Sociedade» proporciona-nos uma reflexão sobre a relação 
entre o campo da educação escolar e o tratamento da herança 
patrimonial, com base em dois casos paradigmáticos do últi-
mo quartel do século xix; outro artigo relata-nos a experiência 
de um circuito turístico industrial implementado em S. João 
da Madeira, falando-nos das dinâmicas geradas à sua volta e 
do seu impacto no desenvolvimento local. Com a diversidade 
temática que a carateriza e um leque alargado de contribui-
ções e perspetivas disciplinares, a RP3 pretende assim contri-
buir para o necessário debate de ideias em torno do papel do 
património cultural na sociedade. 

Manuel Lacerda, diretor da RP
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