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 A preservação do património cultural contra ações destrutivas de origem humana tem 

sido uma preocupação da sociedade ocidental, pelo menos desde o Renascimento. Estes 

atos altamente condenáveis foram objeto de legislação oficial para a proteção contra os 

mesmos, no entanto, a legislação oficial nem sempre foi suficiente para impedir que tais atos 

continuassem a acontecer.  

 São várias as formas de destruição de natureza humana, por vezes descrita como 

“vandalismo” sobre o património. Porém, em certas circunstâncias, a destruição do património 

(em si mesma condenável) pode ser entendida como parte integrante da própria história, 

relegando para segundo plano a ação destrutiva, em função de outra perspetiva, 

historicamente mais abrangente. Os casos de estudo do Muro de Berlim e dos Murais do 25 

de Abril, refletem essa nova abordagem. 

 A presente dissertação tem como objetivo analisar atos de destruição no património 

construído, debatendo se tais atos deverão ser conservados ou apagados. Para tal, é 

necessário não só entender o seu contexto atual, bem como perceber o processo de 

conservação subjacente. 
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The preservation of cultural heritage against destructive acts of human nature is a 

great concern to the western society, dating from the Renaissance. These acts, highly 

condemnable and regarded as “barbarian” or “vandalic”, were the object of official legislation. 

However, the legal approach is not always sufficient to prevent such occurrences.  

 Human destruction acts can take many forms but, under certain circumstances, the 

act of destroying cultural heritage (in itself a reprehensible action) can be perceived as part of 

history itself. The case studies of the Berlin Wall and the 25th of April Murals (Lisbon) explore 

this new perspective. Thus a reprehensible act of destruction in the past becomes part of our 

cultural heritage today.  

 The aim of this thesis is therefore to analyse these destructive acts towards heritage, 

discussing if those should be preserved or erased. Therefore, it’s necessary not only 

understand their context nowadays, but also analyse the underlying conservation process.  
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Introdução 



1 

 

Enquadramento 

 

Os atos de destruição do património encontram-se documentados desde o Império 

Romano, com as invasões bárbaras, até à atualidade. No entanto, o significado atribuído a 

atos desta natureza difere de acordo com o contexto em que são inseridos. No sentido de 

perceber a sua génese e o seu impacto em pleno século XXI, analisou-se o contexto social, 

político e económico que motiva o aparecimento destes fenómenos relativamente ao 

património cultural. Importa salientar que, historicamente, muitos dos momentos de 

destruição patrimonial, no contexto de conflitos armados ou convulsões económicas e 

sociais, ocorreram sem uma consciência plena dos mesmos, isto é, sem deliberada e 

intencional destruição dos valores culturais em questão. 

 No seguimento desta ambiguidade de significado, salienta-se que cada vez mais 

certos atos de destruição ou vandalismo são vistos como marcas do presente para o futuro 

(e, portanto, conservados: ou porque representam um acontecimento histórico marcante 

(como a queda do Muro de Berlim), ou porque caraterizam a paisagem (como a presença de 

graffitis em edifícios devolutos, elevados ao estatuto de arte contemporânea). Assim, na 

presente tese coloca-se a questão da fronteira entre a transgressão e a aceitação social. 

 É por isso imperativo estudar a transformação deste fenómeno, distinguindo os atos 

que podem fazer parte integrante da história, dos que são puramente e injustificadamente 

destrutivos. Uma vez percebida a distinção, surge a descoberta de novos pontos de vista 

sobre o mesmo fenómeno, marcando a história atual. A preservação de certos atos contribui 

para a valorização do património cultural nas gerações futuras, tornando-se eles próprios 

também património cultural.  

Os temas de destruição do património e valorização de certos atos como herança 

cultural encontram-se pouco explorados a nível nacional. No entanto, estes assuntos 

começam a surgir cada vez mais na sociedade contemporânea portuguesa através, por 

exemplo, do crescente fenómeno dos graffitis que, em alguns casos, são já encomendados 

por instituições públicas, caso do edifício coberto por graffitis da autoria dos artistas BLU e Os 

Gémeos na Av. Fontes Pereira de Melo, ou de recentes notícias alertando para a destruição 

de património em território nacional, como o recente caso do café “A Brasileira”, no Porto1.  

 A nível internacional, este fenómeno encontra-se bastante debatido em diversos 

artigos científicos e publicações, como por exemplo em The History of Architectural 

Conservation, de Jukka Jokilehto ”, no artigo “Rethinking Vandalism: alternative 

                                                             
1  Em 2015, o café “A Brasileira” no Porto foi assaltado, tendo sido destruídos e levados vários 
elementos arquitetónicos importantes na decoração interior deste espaço como caixilhos, revestimentos 
e o corrimão da autoria do arquiteto Januário Godinho.  In http://www.rtp.pt/noticias/cultura/assaltado-o-
edificio-da-brasileira-no-porto_v814044.  

http://www.rtp.pt/noticias/cultura/assaltado-o-edificio-da-brasileira-no-porto_v814044
http://www.rtp.pt/noticias/cultura/assaltado-o-edificio-da-brasileira-no-porto_v814044
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interpretations of deliberate destruction of Cultural Heritage” de Dimitrios Chatzigiannis, no 

livro de Françoise Choay “Alegoria do Património”, no texto "The Red Army graffiti in the 

Reichstag, Berlin Politics of rock-art in a contemporary European urban landscape" de 

Frederick Baker, e também nas Cartas e Convenções internacionais disponíveis on-line nos 

sites de instituições como a ICOMOS ou UNESCO, por exemplo a Carta de Atenas realizada 

em 1931, a Carta de Veneza realizada em 1964, a Convenção de Haia de 1954, a 

Convenção sobre a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural em 1972 ou a Carta 

Europeia do Património Arquitetónico realizada em 1975. Também as recentes notícias nos 

meios de comunicação sobre a devolução de peças roubadas, a destruição de património 

cultural ou a indemnização por obras de arte destruídas durante conflitos armados (como a 

polémica em torno da devolução dos mármores de Elgin à Grécia ou a destruição da cidade 

de Palmira pelo Estado Islâmico), têm contribuído para o aumento da discussão em torno 

deste tema. 

 

 

Método e Organização 

 

 A presente dissertação encontra-se dividida em cinco partes. A primeira é dedicada à 

origem histórica e consequente evolução do fenómeno. Este estudo inicia-se no período do 

Império Romano (27 a.C-476 d.C) e prolonga-se até à atualidade, passando pelo estudo de 

acontecimentos históricos relevantes sobre esta temática, assim como pela descrição e 

análise dos documentos oficiais que foram surgindo ao longo dos séculos e pelas cartas e 

convenções que foram respondendo aos vários acontecimentos históricos num período mais 

recente (século XX).  

 Na segunda parte, é explorada a diversidade de atos de destruição patrimonial, 

classificando as várias vertentes deste fenómeno e explicando o que cada uma abrange. 

Ainda neste capítulo realiza-se a análise de casos polémicos que ocorreram em diferentes 

períodos históricos, estudando o respetivo contexto e procurando perceber quais os 

condenáveis e quais os aceites pela sociedade contemporânea. Os casos de estudo vão 

desde o transporte dos mármores de Elgin no século XVIII até a acontecimentos mais 

recentes, como a destruição da cidade de Palmira pelo Estado Islâmico.  

 Na terceira parte o objetivo passa por analisar a situação portuguesa e inglesa no 

que se refere à criação de organizações e estratégias para combater atos de destruição do 

património. Inicialmente há uma breve análise do desenvolvimento da legislação, programas 

e organizações quer portuguesas quer inglesas ao longo do tempo, culminando na reflexão 

acerca do que se deve mudar em Portugal para que as estratégias sejam mais eficazes de 

modo a combater a crescente destruição e desvalorização injustificada do património cultural 

português.   
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 No quarto capítulo a tese concentra-se em dois casos de estudo, nomeadamente, o 

caso do Muro de Berlim e o caso dos Murais do 25 de Abril, fazendo um paralelo entre o caso 

nacional e internacional. Para tal, foi necessário contextualiza-los e explorar o impacto que 

estes assumiram e ainda assumem perante a sociedade contemporânea. Este capítulo 

contém ainda uma análise sobre como interpretar estes contextos, expondo as vantagens e 

os problemas que surgem com a sua preservação. 

 Por último, são apresentadas as considerações finais que sumarizam a dimensão 

que o fenómeno de destruição de património cultural ganhou na sociedade contemporânea. 

Ao longo da presente tese procurou-se definir e apresentar as variáveis mais relevantes que 

desempenham um papel essencial na distinção entre os atos que devem ser considerados 

como um contributo para a herança cultural, daqueles que se devem condenar.  
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1.1 As invasões bárbaras e a tomada de consciência no Renascimento 

 

 Historicamente os atos de destruição do património cultural foram o resultado de 

convulsões históricas e nem sempre um ato premeditado e consciente. O aparecimento de 

documentação de atos de destruição e vandalismo surgiu com os grupos étnicos conhecidos 

por “vândalos” provenientes do leste da Germânia (séculos I e IId.C), com os povos dos 

reinos pós-romanos e também com as populações tribais da Escandinávia medieval. Apesar 

dos “vândalos” não serem um grupo étnico homogéneo bem definido, este termo é-lhes 

atribuído devido à pilhagem e destruição que efetuaram na Gália, Espanha, Roma e Norte de 

África durante os séculos IV e V d.C (Pohl, 2004). 

 É, no entanto, só nos primórdios do Renascimento e com Francesco Petrarca (1307-

1374) que se inicia a preocupação com a destruição do património cultural. O poeta e 

humanista ao ver os templos e palácios de Roma em ruína, durante a sua visita à capital em 

1337, protestou prontamente contra a negligência dos próprios romanos que destruíam a sua 

própria cidade, ignorando a importância que um dia esta adquiriu. “Apressemo-nos a evitar 

tais danos!” (Jokilehto, 1986: 11) escreveu Petrarca a Paolo Annibaldi incitando-o a salvar 

aquele património, acrescentando que “Seria uma honra para ti salvar estas ruínas, porque 

tais são testemunhos do que antes era a glória intacta de Roma”(Jokilehto, 1986: 11). 

Nessa época, enquanto para alguns autores as ruínas eram protagonistas nos seus poemas, 

especialmente a partir de 1500 na literatura neolatina2, adquirindo um carácter romântico e 

nostálgico; para outros eram sinal de abandono e falta de valorização, tornando-se vítimas da 

barbárie e destruição moderna. Contudo, foi através do aumento da contestação contra tais 

atos que mais tarde a corte papal de Pio II decidiu criar inúmeras ordens de proteção em 

relação ao património que estava a ser destruído (Jokilehto, 1986). 

 Também o arquiteto Leon Battista Alberti (1404-1472) deu o seu parecer no seu 

tratado, "Dez livros sobre Arquitetura" (1452), acerca da destruição de património cultural: 

“(...) sinto-me, muitas vezes, extremamente indignado quando observo edifícios a serem 

demolidos e a irem para a ruína pelo descuido, para não dizer abominável avareza dos 

donos, edifícios cuja sua magnificência os salvou da fúria da maioria dos bárbaros e inimigos 

enraivecidos (...)”(Jokilehto, 1986: 18). Ainda no mesmo documento, o arquiteto demonstrou 

o seu descontentamento perante os empreiteiros que não podiam começar uma nova obra 

sem demolir o que restava na área, pois para ele as estruturas antigas deveriam permanecer 

intactas (Jokilehto, 1986). 

                                                             
2 A literatura neolatina é composta por um estilo vasto de textos, em verso e em prosa, escritos num 
estilo clássico, desenvolvido durante o período do Renascimento em Itália e que durou até ao século 
XIX. In Oxford bibliographies. 
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Alberti considerava que tais monumentos tinham características únicas que deveriam ser 

preservadas: a primeira era a sua beleza e a robustez impressionante, pois os bárbaros e até 

mesmo o tempo se tinham rendido a tais encantos, poupando-os de serem destruídos; 

igualmente importantes eram as proporções e técnicas construtivas aplicadas, de onde muito 

se poderia aprender e, por fim, a última característica era o seu valor histórico incalculável, 

visto que neles se depositaram memórias de histórias que seria um crime serem destruídas 

e, por conseguinte, apagadas deixando de contaminar a mente dos visitantes com magia e 

encanto (Jokilehto, 1986). 

 Por último, Filarete (1400-1469/70), um arquiteto e teórico contemporâneo de Alberti, 

criou uma analogia que compara o Homem com os monumentos. Filarete sugere não só 

semelhanças entre a forma e proporções de ambos, como também compara a vida de um e 

de outro. Um edifício “ficará doente quando não come, isto é quando não é conservado, e irá 

lentamente entrar em decadência, como um Homem sem comida; por fim morrerá. Assim se 

comporta um edifício e se tiver um médico quando adoece, isto é um mestre que o repare e o 

cure, ficará de boa saúde por muito tempo.”(Jokilehto, 1986: 18-19). 

 

1.2 Os primeiros documentos de proteção oficial   

 

 Os primeiros documentos oficiais que abrangiam a proteção dos monumentos 

históricos surgiram apenas no Renascimento, a par de uma nova consciência que ia 

emergindo: o reconhecimento da importância patriótica dos monumentos da antiguidade na 

era moderna. No entanto, tal necessidade já advinha do período pós-cristianização do 

Imagem 1: Vista do Forum Romano de Hieronymus Cock (1518- 1570), 1551. 
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Império Romano, no século IV d.C, onde o espólio e material de monumentos antigos eram 

reutilizados em novas construções. Nessa época não tardaram a surgir leis que incitavam a 

proteção de monumentos antigos, como por exemplo no ano 458 d.C quando os imperadores 

romanos Leo e Majorian ordenaram que “todos os edifícios que foram fundados pelos antigos 

como templos e como outros monumentos e que foram construídos para uso público ou para 

puro prazer não deverão ser destruídos por ninguém.”(Jokilehto, 1986: 25). E, para se 

assegurarem que as ordens eram respeitadas, quem não cumprisse a lei seria castigado 

pagando multas ou até mesmo perdendo as mãos.   

 Contudo, foi com o papa Pio II (1405-1464) que surgiu, em 1462, a bula “Cum almam 

nostram urbem” ("In the soul of our cities”), um dos primeiros documentos oficiais que surtiu 

algum efeito na proteção dos monumentos históricos da cidade. Esta bula incentivava a 

conservar “a Cidade-Mãe na sua dignidade e esplendor” (Choay, 2013: 54) para gerações 

futuras, sendo que para isso seria necessário uma vigilância permanente de tais 

monumentos.  

 

Ainda para reforçar este documento, Pio II recorda a lei em vigor que “(...) interdita essas 

degradações e as pune por meio de penas pecuniárias precisas” (Choay, 2013: 54), 

concedendo responsabilidade e autoridade aos agentes ad hoc para “aprisionar “[os 

infratores], confiscar os seus animais, os seus instrumentos e outros bens (…), forçá-los a 

pagar as suas multas” (Choay, 2013: 54). 

Imagem 2: Capriccio Arquitetónico de Giovanni Paolo Panini (1691-1765), 1730. 

http://www.the-athenaeum.org/people/detail.php?id=5239


 

8 
 

 Documentos semelhantes voltaram a aparecer no papado de Sixtus IV (1414-1484), 

com a bula “Quum provvida”, realizada em 1474. Tal como a bula de Pio II em 1462, a bula 

de Sixtus IV tinha como como maior interesse impedir não só danos ou destruição nos 

edifícios eclesiásticos como também proibir a remoção de partes destes, considerando de 

maior importância preservá-los para futuras gerações. Porém, no papado de Leão X (1475- 

1521) para construir as paredes imponentes da basílica de S. Pedro no Vaticano, o papa 

permitiu que grandes quantidades de pedra e mármore necessárias a tal empreendimento 

fossem adquiridas, por uma questão prática, nos edifícios públicos de Roma e arredores. 

Assim, as bulas e documentos iniciados anos antes para proteger os monumentos de tais 

atos foram ignorados em prol de um bem considerado maior. Contudo, esta ação foi seguida 

de uma cláusula de proteção referente aos mármores e pedras onde estavam escrituras 

antigas ou memoriais que contivessem importante informação acerca do passado. Nesses 

casos específicos, Leão X ordenava que “(...) todos os que cortam mármore em Roma não se 

deveriam atrever a cortar ou a danificar qualquer pedra com inscrições (...)” (Jokilehto, 1986: 

39) sem qualquer ordem superior.  

 

Ao longo de vários papados vários documentos oficiais tiveram como objeto o 

património, sendo que uns o protegiam e outros aceitavam a sua destruição para a utilização 

noutras construções. Com o passar do tempo surgiam cada vez mais cartas contra a 

destruição dos monumentos, sendo disso exemplo a carta de Baldassare Castiglioni e 

Raffaello Santi, endereçada a Leão X: “quantos papas (...) permitiram a ruína e destruição de 

templos antigos, de estátuas, de arcos e de outras estruturas, que eram a glória dos seus 

Imagem 3: A basilica de São Pedro de Martin van Heemskerck (1498- 1574), 1536. 
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fundadores? (...) Eu atrevo-me a dizer que esta nova Roma que agora vemos, por mais 

grandiosa que seja, por mais esplêndida, por mais adornada com palácios, igrejas e outros 

edifícios, é no entanto construída com a cal produzida de mármores antigos. (...)” (Jokilehto, 

1986: 40), nesta carta existe ainda um pedido endereçado ao papa: que protegesse os 

restantes monumentos antigos para preservar a glória de Itália.   

 No entanto, embora a destruição permanente de tais monumentos continuasse, é de 

salientar que os cidadãos de Roma e a administração municipal tudo fizeram para que 

houvesse reconhecimento do valor histórico e patrimonial dos monumentos em causa.  

 

 

1.3 A Revolução Francesa 

 

  A Revolução Francesa é, em simultâneo, um símbolo da destruição de património e 

de mudança de mentalidades (Rivera, 1997). Foi com a tomada da Bastilha em 1789 que 

este período conturbado da história se iniciou, destruindo tudo o que pertencia ou fazia 

lembrar o regime absolutista que estava prestes a terminar. Quem destruía tinha 

conhecimento de que as obras de arte (pinturas, esculturas ou monumentos) tinham sido 

usadas pelos governantes em anos anteriores para controlo social e imposição de crenças 

religiosas e políticas no povo francês (Idzerda, 1954).  

Imagem 4: Capriccio Arquitetónico de Giovanni Pannini (1691-1765), 1730. 
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No entanto, no meio da destruição havia revolucionários que percebiam a 

importância do património histórico, sendo por isso criada em Assembleia Constituinte, no 

ano de 1790, a Comissão dos Monumentos, que tinha como tarefas conservar obras de arte, 

e encontrar-lhes guardiões. Esta Comissão foi bem recebida por várias personalidades, 

sendo uma delas Barère de Vieuzac3 (1755-1841) que exprimiu o seu contentamento devido 

a tal iniciativa, “As revoluções das pessoas iluminadas conservam as belas artes, e 

embelezam-nas, enquanto a preocupação frutífera do legislador faz com que as artes 

renasçam como um ornamento do império.”(Idzerda, 1954: 15). No ano a seguir à criação 

desta Comissão nasceu outra instituição, a Comissão de Instrução Pública que, tal como a 

anterior, tinha como responsabilidades a conservação de monumentos nacionais. 

 

Porém, a Comissão dos Monumentos e a preocupação de certos revolucionários não 

foi suficiente para controlar e acabar com a destruição continuada em França. Atos de 

destruição e profanação passaram a ser legalizados, tal como demonstrado nesta transcrição 

de 1792 de um decreto aprovado em Assembleia Nacional, “(...) considerando que os 

princípios sagrados da liberdade e igualdade não mais permitem que monumentos erguidos 

com ostentação, orgulho e tirania continuem a ofender os olhos do povo francês (...) Todos 

os monumentos que contenham traços de feudalismo, de qualquer natureza, (...) devem, sem 

qualquer demora, ser destruídos pelas comunas.” (Idzerda, 1954: 16) . Perante tais decretos, 

                                                             
3 Político francês, foi um dos membros mais relevantes durante a Convenção Nacional, no período da 
Revolução Francesa. In Histoire de France p.87, enciclopédia Larousse online. 

Imagem 5: La Prise de la Bastille de Jean-Pierre Louis Houël (1735-1813), 1789. 
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a Comissão dos Monumentos pouco ou nada pôde fazer para impedir que a destruição 

massiva de património continuasse. Mesmo ainda sendo responsável pela preservação de 

obras de arte, esta Comissão não se poderia sobrepor ao governo central, e por conseguinte, 

às medidas decretadas por este. Foi então que em Dezembro de 1793 que a Comissão dos 

Monumentos acabou por se dissolver, sendo acusada de “não ter mantido a paz durante a 

revolução” e de patriotismo “estacionário” (Idzerda, 1954: 19).  

 Já a Comissão de Instrução Pública tomou outra direção, sendo que em 1793 após 

ter expressado o seu descontentamento perante o abuso da lei e da destruição em excesso 

de obras de arte, decretou que “era proibido remover, destruir, mutilar ou alterar de qualquer 

forma- com a desculpa de eliminar traços de feudalismo ou realeza- (...) objetos de maior 

valor e interesse “das artes, história e educação” (...)” (Jokilehto, 1986: 116).  

Por esta altura, muitas tentativas já tinham sido feitas para delimitar a destruição massiva e 

valorizar a arte, levando muitos revolucionários a refletirem se o iconoclasmo da Revolução 

Francesa se tinha descontrolado e transformado em atos bárbaros e perdas irreparáveis. 

Henri Gregóire, um membro da Comissão de Instrução Pública a quem fora atribuído 

a tarefa de realizar um relatório em 1794 sobre a destruição dos monumentos, classificou a 

atividade de destruição como “vandalismo”, ou seja, “a destruição voluntária e ignorante”. 

Este termo foi criado por Grégoire para tentar colocar um ponto final a esta atividade, que ele 

afirmava ser contra-revolucionário. Segundo o autor, “bárbaros e escravos detestavam o 

conhecimento e destruíam obras de arte; homens livres amavam-no e conservavam-no” 

(Jokilehto, 1986: 116).  

Por fim, novos decretos foram executados pela Comissão de Instrução Pública que 

puniam com dois anos de prisão quem danificasse ou destruísse património cultural. 

Contudo, só décadas mais tarde é que os esforços iniciados durante a revolução francesa 

surtiram efeito na sociedade (Jokilehto, 1986). 

 Decorrida a Revolução Francesa, ainda em 1830 os edifícios históricos eram 

danificados e demolidos. Apesar desses atos não terem cessado, criou-se um posto de 

Inspetor Geral dos monumentos históricos, pelo ministro do interior François Guizot. A sua 

intenção passava pela introdução de recordações de justiça e simpatia nas novas gerações 

em relação à sociedade francesa anterior, que durante quinze séculos, se esforçou para 

construir o património que estava agora a ser destruído. O cargo de inspetor incumbia duas 

tarefas: por um lado, tinha em seu poder uma lista com todos os edifícios e monumentos que 

mereciam uma maior atenção pelo governo; por outro era responsável por controlar os 

trabalhos de restauro. Assim, com o objetivo de assistir e ajudar o inspetor nas suas tarefas, 

em 1837 foi criada a Comissão para os Monumentos Históricos (Jokilehto, 1986). 

 A Revolução Francesa foi uma catapulta para o desenvolvimento de atitudes e de 

várias teorias de proteção e conservação do património (Rivera, 1997). As ações praticadas 
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contra os monumentos históricos contribuíram também para um novo olhar sobre os valores 

históricos, científicos e artísticos desse mesmo património. Houve a necessidade de 

inventariar, classificar e conservar para que tais monumentos fossem transmitidos a gerações 

futuras, devendo sobretudo ser conservados “in situ” com o objetivo de encerrar o contexto 

em que foram inseridos (Jokilehto, 1986). 

 

 Nesta época, também os escritores desempenharam um papel fundamental para que 

esta nova atitude perante o património nascesse e permanece-se na sociedade francesa. Um 

desses contributos veio do escritor Victor Hugo (1802-85), que em 1823 publicou um primeiro 

poema contra o vandalismo, e logo a seguir em 1825 escreveu uma primeira versão de um 

pequeno texto denominado “Guerra aos Demolidores” (reimpresso em 1832). 

Victor Hugo alertava, no início do seu manifesto que “Se as coisas continuarem assim, não 

restará nenhum monumento nacional em França, só ficarão as viagens pitorescas e 

românticas (…)” (Victor Hugo, 1825: 14) e portanto fez um apelo “(…) para que a nova 

França socorra a antiga. (…)” (Victor Hugo 1825: 14), pois “Todo o género de profanação, de 

degradação e de ruína ameaça cada vez mais o pouco que nos resta desses admiráveis 

monumentos (…)”(Victor Hugo, 1825: 14-15). 

Ainda no mesmo documento, Victor Hugo defende que a revolução e a desordem deveriam 

cessar através da implementação de novas leis que protegessem os monumentos históricos 

de mais atos destrutivos. Por fim, o autor condena as atitudes de alguns proprietários em 

destruir edifícios históricos, advertindo que reconstrui-los seria uma tarefa bastante dificultada 

pois a indústria substituíra a arte (Victor Hugo, 1825).  

Imagem 6: La Prise du palais des Tuileries de Jacques Bertaux (1745-1818), 1793. 
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 Nietzsche (1844-1900), filósofo do século XIX, denunciou a contínua destruição e 

degradação dos monumentos franceses com desagrado e tristeza através de uma carta 

dirigida ao seu amigo Carl von Gersdorff, em 1871. Nela, o filósofo responsabiliza a 

humanidade, que no decorrer de uma revolução por igualdade de direitos e liberdade, 

permitiu danos e destruição no património cultural (Middleton, 1996). Era como se “(….) toda 

a existência escolar, científica, filosófica e artística parecesse absurda, se num único dia se 

pudesse apagar as mais notáveis obras de arte, até mesmo períodos inteiros de arte (…)” 

(Middleton, 1996: 80). Porém, em simultâneo, Nietzsche foi um dos primeiros indivíduos que 

percecionou tais atos como os de uma manifestação cultural, assumindo um caráter 

historicamente importante e socialmente justificativo. 

 Termina assim a Revolução Francesa, período fortemente marcado por atos 

destrutivos, mas essencial no desenvolvimento de uma nova atitude de valorização do 

património e da sua consequente conservação.  

 

1.4 Destruição em escala: a 1ª e a 2ª Guerras Mundiais 

 

 Tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial foram momentos de grande 

destruição de património cultural. No entanto, nem toda a destruição ocorrida nesses anos 

pode ser classificada como intencional, pois o ato de destruir ou vandalizar requer uma ação 

de destruição ponderada e deliberada com alvos específicos a abater. 

 Na Segunda Guerra Mundial a força aérea alemã (Luftwaffe) teve um papel 

fundamental na conquista da Europa. Suspeita-se que esta definia alvos patrimoniais com o 

objetivo de destruir a moral de quem se opunha à força de Hitler. Foi em 1940, na Batalha do 

Reino Unido, que este poder de controlo se tornou claro pois a estratégia da Luftwaffe 

passava por deliberadamente bombear indústrias de armamento, portos, pontes ou até 

mesmo o centro de Londres. O objetivo principal não passava por matar a maior quantidade 

de pessoas possível, mas sim por destruir não só vias de comunicação e infraestruturas 

indispensáveis à defesa britânica, mas também edifícios patrimoniais que eram um símbolo 

de identidade e cultura inglesa (Connolly, 2002). 

Ocorridos também durante a Segunda Guerra Mundial, outros dois episódios podem 

ser igualmente classificados como atos de destruição deliberada e estratégica. O primeiro 

ocorreu em setembro de 1939 e teve como alvo o castelo de Varsóvia. Hitler mandou 

pessoalmente bombardear este monumento nacional polaco devido a uma expressão polaca: 

“Enquanto o castelo de Varsóvia estiver de pé, a Polónia ainda não estará perdida” (Berge et 

al., 2006).  
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Após este primeiro bombardeamento a torre medieval do castelo continuava erguida, 

portanto para abalar por completo o patriotismo desta nação, os nazis cavaram buracos nas 

suas fundações e encheram-nos com explosivos para criar a ameaça permanente de total 

destruição. Essa ameaça foi concretizada em 1944 no levante da cidade de Varsóvia. No 

entanto, após o término da Segunda Guerra Mundial o castelo voltou a ser reconstruído 

precisamente pela mesma razão que foi destruído: era um símbolo nacional, assumindo valor 

e poder patriótico (Berge et al., 2006). 

 

  O segundo episódio remete à cidade de Florença no verão de 1944. Enquanto os 

Aliados delinearam uma estratégia, através de fotografias aéreas, para não bombardearam 

Imagem 8: Castelo de Varsóvia após o levante da cidade em 1944. 

Imagem 7: Castelo de Varsóvia em 1941, após o seu primeiro bombardeamento. 
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os monumentos históricos da cidade pelo seu valor artístico e nacional, a força aérea alemã 

iniciou o bombardeamento do centro da cidade, em particular de algumas pontes históricas. 

No decorrer destes bombardeamentos outros edifícios também caíram, como por exemplo 

duas torres medievais localizadas nas principais ruas de Florença (Berge et al., 2006). 

 

 

Imagem 9: Ponte Santa Trinita a ser bombardeada em 1944. 

Imagem 10: Ponte alle Grazie após o seu bombardeamento em 1944. 
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  No entanto, também os Aliados contribuíram para a destruição de património cultural 

na Segunda Guerra Mundial. No caso do Reino Unido, nos primeiros meses de guerra, 

bombardear indústrias, infraestruturas e património ou ainda planear ataques contra civis era 

considerado ilegal e injustificável. No entanto, já em 1945 a RAF (Força Aérea Real), 

bombardeou constantemente durante a noite, cidades históricas alemãs. Uma das cidades 

históricas afetadas foi Dresden, no leste da Alemanha. Antes da sua total destruição, 

Dresden era considerada a “Florença do Elba”, sendo essencialmente uma cidade civil sem 

qualquer importância a nível militar. No entanto, entre 13 e 15 de Fevereiro de 1945 mais de 

2 400 toneladas de explosivos e 1 500 bombas incendiárias foram deitadas sobre a catedral 

de Dresden, tanto pela força aérea inglesa como pela americana (Selwood, 2015). A cidade 

de Dresden ficou totalmente destruída, tendo que ser nivelada praticamente na sua 

totalidade, e construída de novo com edifícios modernos. Apenas alguns edifícios históricos 

como o palácio de Zwinger, a ópera de Dresden e algumas igrejas, foram reconstruídas dos 

escombros. Este tipo de bombardeamento, quase sem pausas, ficou conhecido como 

“bombardeamento saturação”. Os objetivos destes bombardeamentos eram, principalmente, 

atacar a economia alemã e enfraquecer a moral do povo alemão, levando mais depressa a 

derrota à Alemanha (History Channel a, 2009).   

 

Como forma de evitar tais destruições, tanto intencionais como não intencionais, 

após o término da Segunda Guerra Mundial surgiram convenções, organizações e legislação 

a nível internacional. A convenção de Haia ocorrida em 1954 é claramente direcionada para a 

questão do conflito armado, dando uma série de diretrizes a seguir em caso de guerra. A 

primeira diretriz, referente a atos de destruição deliberados, aparece no capítulo I, artigo 4, 

Imagem 11: A cidade de Dresden após o seu bombardeamento pelos Aliados em 1945. 
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alínea 3 e constata que “as partes envolvidas no conflito proíbem, previnem e, se necessário, 

param qualquer tipo de roubo, pilhagem ou desapropriação, e também quaisquer atos de 

vandalismo direcionados a património (...)” (UNESCO, 1954: 10). Para tal, qualquer parte que 

ocupe o território de outrem tem o dever de respeitar e “(...) apoiar as autoridades 

competentes, do território ocupado, a salvaguardar e preservar o património cultural deste.” 

(UNESCO, 1954: 12).  

Com o objetivo de proteger o património cultural foi apresentada uma solução (capítulo 1, 

artigo 6, alínea 1) que envolve colocar um emblema (Blue Shield) nos monumentos que 

devem ser facilmente reconhecidos e por consequência, preservados. Ainda para reforçar a 

preservação do património cultural foi garantida proteção especial aos monumentos que 

figurarem no “Registo Internacional do Património Cultural sob Proteção Especial” (UNESCO, 

1954). 

 Em paralelo à convenção mencionada, é constituída a associação Blue Shield 

(Escudo Azul) que é não só o emblema especificado na Convenção de Haia no artigo 6, mas 

também uma rede de organizações que trabalham em prol da proteção do património, 

através da preparação de uma resposta a situações de risco ou de emergência quer de 

origem natural, quer de origem humana. A Blue Shield engloba ainda o Comité Internacional 

da Blue Shield, bem como a Associação dos Comités Nacionais da Blue Shield que ajudam a 

cumprir a sua missão a nível internacional (Blue Shield, 2008). 

 Em suma, é essencial saber distinguir entre destruição predeterminada ou destruição 

indiscriminada, sendo necessário contextualizar sempre tais episódios. No entanto, qualquer 

forma de destruição de património deverá ser altamente evitada quer em tempos de conflito, 

quer em tempos de paz. Logo, a existência de certas instituições e de legislação internacional 

é bastante importante, pois estas têm como principal objetivo proteger e preservar o 

património cultural. 

 

1.5 Cartas e Convenções no pós-guerra  

 

 Para além da Convenção de Haia ocorrida em 1954, há mais algumas convenções a 

destacar em relação às medidas contra a destruição deliberada de património. É inicialmente 

na Carta de Atenas, em 1931, que o respeito pelos monumentos e a prevenção de atos 

destrutivos marca presença, colocando grande ênfase na questão da educação, “recomenda 

que os educadores devem incitar as crianças e jovens de se absterem de desfigurar 

monumentos (...)” (ICOMOS, 2004: 32). Na Carta de Veneza (ICOMOS), realizada em 1964, 

reforça-se a ideia de que salvaguardar o património para gerações futuras é um dever 

comum, estando cada vez mais presente na sociedade a perspetiva de entender os 
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monumentos como património cultural comum. Ainda nesta carta, no artigo 4, destaca-se a 

ideia de que a manutenção constante de monumentos históricos é essencial para a sua 

conservação (ICOMOS, 2004).  

 

 No entanto, é só em 1972 na Convenção sobre a Proteção do Património Mundial, 

Cultural e Natural, realizada pela UNESCO, que surge a “Lista de património mundial em 

perigo”, criada pelo Comité Internacional. Nesta lista figuram os elementos culturais e 

naturais, com valor patrimonial, que são ameaçados por grandes perigos, tais como: o 

desaparecimento por deterioração acelerada, abandono, conflitos armados, calamidades 

(onde se pode incluir o vandalismo) ou cataclismos, entre outros. Nesta convenção, salienta-

se mais uma vez o papel da educação com o objetivo de fortalecer o respeito das pessoas 

pelo património cultural e natural assim como alertar, através da difusão de informação útil, 

para os perigos que ameaçam o património mundial (ICOMOS, 2004). 

 Logo após a Convenção de 1972, realizou-se uma outra em 1975, de igual 

importância, denominada de Carta Europeia do Património Arquitetónico. Esta afirma que o 

“(...) património está em perigo”, constatando que “ele está ameaçado pela ignorância, pela 

vetustez, pela degradação sob todas as suas formas, pelo abandono. (...)” (Conselho da 

Europa, 1975: 3). Ainda nesta convenção é destacado o papel da educação, pois se a 

proteção necessária “(...) não for compreendida (...) especialmente pelas gerações mais 

jovens que terão amanhã responsabilidade sobre (...)” (Conselho da Europa, 1975: 3) o 

património, este ficará exposto às ameaças quer de origem humana, quer de origem natural 

(Conselho da Europa, 1975).  

 Por fim, é possível observar que, o que está subjacente à maioria destas convenções 

é o papel determinante que a educação tem, principalmente nas gerações mais jovens, na 

proteção do património cultural contra atos que possam danificá-lo ou destruí-lo.  
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  Infligir danos ou destruir património são fenómenos que há muito fazem parte da 

história mundial e são, de um modo geral, atos condenáveis pela sociedade. Porém, em 

certos casos historicamente longínquos, como os mármores de Elgin ou os objetos 

saqueados por Napoleão na Europa e no Egipto, a sociedade em geral conformou-se com o 

transporte ilegal de elementos arquitetónicos; ao contrário de outros temporalmente mais 

recentes que foram desde logo condenados, como o roubo de obras de arte pelos nazis na 

Segunda Guerra Mundial ou a destruição de património cultural que os talibãs, com os Budas 

de Bamiyan, e atualmente o Estado Islâmico, em Palmira, têm vindo a concretizar. A 

diferença talvez resida na questão temporal ou na evolução cultural dos valores associados 

ao património cultural. No entanto, é necessário conhecer todas as variáveis para perceber 

que tipo de caso é que estamos a analisar: um ato destrutivo injustificado e por isso, 

condenável ou, um ato histórico e justificado que funciona como marco histórico para 

gerações futuras.   

 Neste capítulo, são inicialmente categorizadas as diferentes formas que estes 

fenómenos podem assumir na sociedade atual, para de seguida explorar casos polémicos, 

entre eles os mármores de Elgin ou a destruição dos budas de Bamiyan, comparando as 

diferentes reações por parte da sociedade. Irá analisar-se também o caso das inscrições em 

cirílico no Reichstag, feitas em 1945, como exemplo de um ato de vandalismo que se 

preservou para a posterioridade, embora tendo sido rejeitado e criticada a sua preservação. 

Adicionalmente, explora-se uma nova perspetiva que valoriza a perda e a memória sobre a 

salvaguarda e conservação absoluta do património cultural.   
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2.1Tipos e Categorias de destruição de Património 

 

 Os danos e destruição de património podem assumir várias formas dependendo de 

vários fatores como, o motivo ou o objetivo. A origem destes atos é variada, sendo sempre 

necessário analisar e perceber o contexto em que tais atos se realizaram; se foi durante um 

conflito armado, crise económica, revolução radicalista entre outros. Para o efeito de 

sistematização sugerem-se, simplificadamente, as seguintes formas de vandalismo no 

contexto do património cultural: 

 

 Roubo ou tráfico ilegal: situação em que há o transporte de elementos de interesse 

patrimonial e cultural de um local para outro, sem o consentimento do Estado que é 

dono por direito de tais elementos. 

 Inscrições: situações em que se verifica a inscrição de palavras de forma 

permanente em edifícios ou estátuas com valor cultural. 

 Graffitis: tem duas vertentes associadas, a pichação4 que é definida por escrever ou 

riscar caracteres em fachadas; ou os graffitis que consistem em pinturas murais, 

geralmente com um significado cultural associado. 

 Destruição total ou parcial: situações em que se tenta danificar severamente ou 

apagar permanentemente edifícios com interesse patrimonial. 

 

 Porém é necessário compreender a existência e origem de tais fenómenos, tendo 

sempre em conta os objetivos a atingir. Só após se analisar e perceber qual a sua origem, é 

que se podem definir quais os motivos que levaram o sujeito ou sujeitos a praticar tais atos 

de destruição. Só assim se poderá encontrar uma solução, adequada ao problema, que 

evitará que tais fenómenos se expandam e se tornem vulgares. Propõem-se as seguintes 

categorias relativamente às diversas origens deste fenómeno: 

 

 Idealista: destruir ou danificar património por diferenças políticas, religiosas ou 

culturais. 

 Estratégica: destruir ou danificar elementos patrimoniais em tempo de conflito 

armado como forma de abalar a identidade e memória de um povo. 

 Lucrativa: tráfico de obras de arte, elementos arquitetónicos ou metais entre outros 

materiais, como forma de obter lucro através da sua venda. 

 Política: tráfico de obras de arte ou elementos arquitetónicos como forma de afirmar 

supremacia perante outros povos. 

 

                                                             
4 “Pichação: escrever ou rabiscar em (muros, paredes, fachadas de edifícios, etc.) ” in Porto Editora 
2003- 2016. 
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Em suma, definir as origens e os motivos deste fenómeno é um passo essencial para se 

poder fazer uma avaliação mais objetiva da sua importância e impacto, dando origem a uma 

reinterpretação do seu valor histórico, podendo vir a integrar a nossa herança cultural. 
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2.2 Os mármores de Elgin 

 

Os mármores do Pártenon, mais conhecidos como mármores de Elgin, são desde 

1980 protagonistas num conflito de interesses entre o Reino Unido e a Grécia. A história 

destes mármores remonta ao século V a.C, quando estes adornavam aquele templo grego 

em Atenas. Desde a sua origem até ao século XVII outros usos foram atribuídos ao Parténon, 

como a conversão em igreja cristã e, mais tarde numa mesquita logo após o império 

Otomano ter conquistado a Grécia no século XV. Ainda em 1687 durante uma batalha entre 

venezianos e turcos, este templo foi atingido e profundamente danificado devido a um 

bombardeamento (The British Museum, n.d.). 

Imagem 13: Perspetiva do Pártenon, Atenas. 

Imagem 12: Vista do Pártenon, Atenas. 
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Após a profunda destruição do Pártenon, alguns dos adornos deste templo tiveram 

destinos pouco convencionais. À semelhança do que se tinha passado em Roma, algumas 

esculturas e blocos de pedra foram reduzidos a cal para serem reutilizados em construção 

habitacional local. Outro destino bastante comum destes elementos seria protagonizado pela 

crescente afluência de viajantes e antiquários interessados em recolher a maior quantidade 

de artefactos que conseguissem, não havendo nenhum impedimento ao seu transporte. De 

entre esses viajantes e antiquários destaca-se Thomas Bruce ou Conde de Elgin, como era 

comummente designado. O conde de Elgin, que mais tarde deu o seu nome aos conhecidos 

mármores, e interessado colecionador de arte foi nomeado embaixador britânico no Império 

Otomano em 1799 (Beard, 2011). 

Logo após um ano de assumir o cargo como embaixador, reuniu uma equipa de artistas para 

que em Atenas realizassem algumas tarefas designadas por ele. Inicialmente, essas tarefas 

compreendiam o desenho e moldagem de certas esculturas que tinham como destino a casa 

de campo de Elgin na Escócia, não constituindo como objetivo o transporte dos artefactos 

originais da acrópole ateniense. Porém, essa intenção rapidamente mudou após a 

concretização da aliança política entre a Turquia e Reino Unido contra França: o conde de 

Elgin pediu permissão às autoridades otomanas para remover e transportar, por via marítima, 

para o Reino Unido, as peças de mármore do Pártenon demorando mais de 11 anos a 

completar esta empreitada. E é nesta transação que reside a dúvida, quer legal, quer cultural 

e ética. Na década seguinte, em 1816, os mármores de Elgin são vendidos ao governo 

britânico e expostos no British Museum até hoje, gerando controvérsia devido à exatidão 

histórica da sua aquisição (Beard, 2011). 

Imagem 14: Esculturas dos mármores de Elgin em exposição no British Museum. 
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Outra versão conta que o conde de Elgin, aproveitando-se da recente aliança entre 

os dois países subornou as autoridades otomanas para transportar os mármores do 

Pártenon, saciando o seu interesse pessoal de colecionador. Por último, existe também a 

versão em que o conde de Elgin se aproveitou de uma carta amigável não oficial de 

Kaimakam, um oficial turco, que naquele momento estava a substituir o grande vizir em 

Constantinopla para transportar os mármores. No entanto, nenhuma das versões pode ser 

comprovada, pois o único documento que sobreviveu até hoje é uma tradução italiana da 

autorização e onde os termos são bastante discutíveis (Jarus, 2013). 

Assim, desde 1980 que a Grécia reivindica os mármores de Elgin como seus, 

pedindo ao Reino Unido, mais especificamente ao British Museum, que os devolva ao seu 

local de origem. O pretexto é bastante claro: a ilegalidade da remoção e transporte das peças 

de mármore pelo conde de Elgin. Para além da aparente ilegalidade de tais atos, a remoção 

dos mármores provocou danos consideráveis não só nas esculturas, como também ao 

próprio templo. Se os mármores fossem devolvidos à Grécia seriam integrados na coleção do 

novo Museu da Acrópole em Atenas, inaugurado em 2009, e que fica apenas a alguns metros 

do Pártenon, podendo contribuir para uma visão global do que em tempos foi aquele 

monumento (The British Museum, n.d.). Muitas campanhas se formaram para apoiar a 

devolução dos mármores, sendo a mais significativa a promovida pela UNESCO, “Devolver 

(os mármores), Restaurar (o Pártenon) e Recomeçar (a história) ”. Em adição, tanto a União 

Europeia como a UNESCO, em 1982, declaram no artigo 128 do tratado de cooperação entre 

estas duas instituições, o Pártenon como Património Cultural Mundial e demonstraram o seu 

apoio na devolução dos mármores ao seu país de origem, a Grécia (Dinis, 2014). 

Imagem 15: Friso do Pártenon em exposição no British Museum. 
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Há, contudo, quem defenda que o conde Elgin não só não cometeu nenhum ato de 

vandalismo, como muitos consideraram na altura, mas sim um ato de salvação. Devido aos 

perigos eminentes de destruição dos mármores e como um amante de arte, Elgin tomou a 

decisão de legalmente, com a permissão do Império Otomano e pagando cerca de 70 000 

libras, transportar as esculturas para o Reino Unido salvaguardando-as para o resto do 

mundo. Porém, se era a sua intenção proteger o Pártenon de perigos eminentes não se 

compreende porque é que Elgin apenas transportou uma parte deste monumento. Talvez a 

explicação resida na praticabilidade ou, respondendo ao argumento da ilegalidade, o 

Pártenon ainda não era considerado monumento nacional no momento em que o transporte 

das esculturas ocorreu. Outro contra argumento, é o fato de que devido a Grécia se encontrar 

sob o domínio do Império Otomano, pode-se considerar que todas as medidas tomadas 

nesse período de 400 anos foram inválidas (Vicky Pryce & Selwood, 2014).  

A resolução deste e conflitos semelhantes não é fácil, pois para além de ser 

impossível conhecer com exatidão o que aconteceu na realidade, torna-se ainda mais difícil e 

desafiador lidar com aspetos que introduzam diferentes formas de percecionar o que são atos 

condenáveis e em que termos estes devem ser punidos.  

 

2.3 A campanha Napoleónica 

 

Foi após a Revolução Francesa que surgiu com maior intensidade o culto do público 

pelo património cultural. Seguindo a ascensão política do regime napoleónico em 1799, 

Napoleão Bonaparte definiu como principal objetivo demonstrar a superioridade de França 

perante o resto do mundo, quer a nível económico quer a nível cultural. O imperador do final 

do século XVIII acreditava que encher os museus regionais franceses com obras de arte e 

criar o Museu Napoleão em Paris, seriam fatores determinantes para que França fosse 

considerada o centro cultural do mundo ocidental (Goodwin, 2008).  

Para cumprir o seu objetivo, Napoleão iniciou uma série de conquistas e saques por 

todo o mundo, particularmente Europa, levando sempre consigo um grupo de intelectuais, 

para avaliarem as obras de arte apreendidas nos territórios conquistados. A denominada 

campanha napoleónica passou por países como Itália, onde Napoleão conseguiu saquear a 

maioria das cidades exceto Turim e Nápoles; Bélgica roubando igrejas, catedrais e pinturas, 

muitas delas consideradas obras-primas flamengas, ou até mesmo países como o Egito, 

deixando para trás um rasto de destruição em cidades como Alexandria, e levando 

ilegalmente símbolos nacionais, alguns deles encontrando-se ainda hoje expostos no Louvre, 

como o quadro “O casamento em Caná” de Paolo Veronese que foi saqueado de um 

mosteiro em Veneza em 1797 (Gornall, 2014).  
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Em França, a pilhagem executada por Napoleão era como o legítimo retorno destas 

ao novo e glorioso centro da Europa. Estes objetos e peças arquitetónicas eram vistos como 

troféus de guerra, símbolos que significavam o crescente poder de Napoleão perante a 

Europa e o mundo (Goodwin, 2008). 

 

Esta situação não deixa de ter aparentes semelhanças quer com o caso dos 

mármores Elgin, quer com a pilhagem de arte levada a cabo pelos nazis um século mais 

tarde. Em comparação com os mármores de Elgin, algumas destas peças nunca foram 

devolvidos ao seu local de origem, havendo a aceitação por parte de um grande público 

como algo que faz parte da história do passado e que por isso, perdeu a importância devida. 

No entanto, é de recordar que a arte que foi trazida por Napoleão simbolizava a supremacia 

de um país sobre outro, tal como no caso do roubo de arte nazi pela Europa e que, mais 

importante ainda, foram retirados aos seus países de origem em pleno conflito armado e de 

forma ilegal. Porém, após a derrota do regime napoleónico pelos ingleses, em 1814, surgiu o 

Segundo Tratado de Paris assinado a 20 de Novembro de 1815 que tinha como objetivo 

devolver o espólio roubado por Napoleão aos países originalmente detentores. Este tratado 

foi um importante acontecimento histórico que contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento da lei referente à herança cultural. Pela primeira vez na história mundial, 

ocorreu uma grande operação de retorno que simbolizou, simultaneamente, o respeito pela 

memória dos países lesados, como também atribuiu importância cultural aos objetos 

saqueados no seu contexto original (Goodwin, 2008).  

Imagem 16: O casamento em Caná de Paolo Veronese (1528-1588),1563. Obra saqueada por 

Napoleão em 1797 e atualmente em exposição no Museu do Louvre. 
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Por fim, embora em pleno século XXI reconheçamos ações de saque e de conquista 

como desrespeitadores pela cultura e identidade de um povo, não foi devolvido até hoje na 

totalidade o espólio que Napoleão saqueou, tornando-se certos elementos aceites e até 

apreciados, embora estejam deslocados do seu contexto original.  

2.4 O roubo de arte na 2ª Guerra Mundial 

 

O projeto de Adolf Hitler para construir um complexo cultural em Linz, sua cidade 

natal, iniciou-se em 1939 com Hans Posse, o administrador encarregue de elaborar um 

catálogo com as obras de arte eleitas pelo führer. A pequena cidade industrial de Linz, na 

Áustria, transformar-se-ia numa cidade imperial sendo o seu objetivo principal tornar-se na 

nova capital da Europa. A peça central seria um museu dedicado às obras que o führer 

considerava pertencerem à Alemanha e que refletiam a ideologia do partido nazi (Goodwin, 

2008). 

 

Todavia as obras eleitas seriam reunidas de acordo com o plano e ideologia de Hitler. 

Primeiro, Hitler mandou saquear os museus na Alemanha, separando as obras de arte que 

iriam figurar no museu de Linz das que ele considerava “degeneradas”, ou seja, arte que para 

ele ocupava o lugar de obras alemãs de qualidade. De entre a arte degenerada, a maioria 

moderna, encontravam-se quadros de Matisse, Picasso ou Van Gogh. Inicialmente, a arte 

degenerada teve como destino uma exposição em 1937 que percorreu a Alemanha, como 

forma de a ridicularizar perante o mundo. Após a exposição cessar, as obras de arte tinham 

um de dois destinos: ou eram vendidas a preços de liquidação ou eram destruídas (Gayford, 

2013). Com a progressiva conquista da Europa pelo exército nazi, os museus e as casas de 

colecionadores que possuíssem as obras desejadas por Hitler iam sendo saqueadas. A arte 

Imagem 17: Plano de Hitler para a cidade de Linz, com o Museu do Führer a encimar a praça. 
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era depois transportada em comboios para a Alemanha para ser guardada enquanto o museu 

austríaco estava em construção. No entanto, muitas dessas obras de arte foram desviadas 

pelos generais nazis, eles próprios colecionadores, para satisfazerem o seu gosto pessoal. 

De entre estes destaca-se Hermann Göering. Göering deslocou-se pessoalmente ao museu 

Jeu de Paume localizado em Paris, vinte vezes, escolhendo de entre a arte presente a que 

lhe agradava. Só deste museu levou mais de 700 obras de arte que teriam como destino o 

seu palácio de caça em Carnihall, situado fora de Berlim (Berge et al., 2006).  

 

Em 1943, o presidente americano Roosevelt alertado por Francis Henry Taylor, o 

então diretor do Museu Metropolitano de Arte, montou a “Comissão americana para a 

proteção e salvamento de monumentos artísticos e históricos em áreas de guerra”, ou como 

ficaram conhecidos “Os Homens dos Monumentos”. Estes homens tinham como missão 

proteger os monumentos e obras de arte com valor histórico que se encontrassem sob 

ameaça, assim como encontrar a arte já saqueada pelos nazis. Ao todo foram 345 pessoas 

espalhadas pelos exércitos dos Aliados. Foram precisamente estas pessoas que descobriram 

os maiores repositórios de arte: o castelo de Neuschwanstein contendo mais de 6 000 obras 

de arte e as minas de sal de Altaussee que continham mais de 6 500 pinturas e outras obras 

de arte, entre elas o famoso altar de Ghent de Jan van Eyck (Berge et al., 2006). 

Já no final da guerra quando a derrota dos alemães era eminente, o exército 

vermelho pertencente à União Soviética, começou a transportar as obras de arte que lhes 

foram roubadas para o seu local de origem. No entanto, levaram não só aquilo que lhes fora 

roubado, como também arte alemã que não lhes pertencia, considerando-os como troféus de 

guerra. Precisamente por terem tido essa atitude ainda hoje se debate a devolução da arte 

alemã levada pelos russos. Nikolai Gubenko, ex-ministro da cultura soviética (1989-1991) 

considera ainda demasiado cedo essa devolução, pois para ele o que os alemães tiraram foi 

Imagem 18: Casa de Hermann Göering em Carnihall com obras de arte reunidas pelos nazis. 
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muito mais valioso que uma série de quadros. Para Gubenko, o mais sensato seria encontrar 

uma solução daqui a duas ou três gerações onde as recordações de perder alguém não 

estejam tão dolorosamente presentes. Já Mikhail Shvydkoi, ministro da cultura russa até 2004 

não partilha da mesma opinião. Para ele, há que pensar numa solução civilizada, pois uma 

série de troféus de guerra não devolve quem da guerra nunca voltou, não aliviando a dor de 

quem ficou para recordar (Berge et al., 2006). 

 Em anos mais recentes, 2004, David Carroll, diretor das coleções no Museu de Belas 

Artes de Utah deparou-se com a descoberta de uma pintura que fora roubada da galeria de 

André Seligmann em Paris, “Les amoureux jeunes” de François Boucher. De imediato, David 

Carroll procedeu à devolução do quadro a quem pertencia por direito: “Não podemos reparar 

os milhões de vidas que foram tiradas, mas podemos fazer algo simples. Devolver algo 

roubado e conferir um pouco de humanidade a todos nós.” (Berge et al., 2006). 

Ao todo, os nazis roubaram mais de 21 000 pinturas, esculturas e outras obras de 

arte, perfazendo aproximadamente 20% das obras de arte europeias. Após a guerra, os 

aliados fizeram uma campanha, bastante publicitada, com o objetivo de devolverem aos 

donos o que fora roubado durante os anos de guerra. A partir desta campanha resultou a 

Convenção de Haia em 1954, já referida, que estabeleceu novas regras internacionais 

referentes ao património cultural (Berge et al., 2006). 

Deve-se salientar que muitas das obras roubadas ainda não foram encontradas, 

estando na posse de pessoas que porventura as adquiriram durante a guerra a um preço 

irrisório ou as herdaram, sendo cada vez mais recorrente a sua descoberta à medida que a 

guerra se vai tornando um acontecimento longínquo. Tal acontece também devido à nova 

tomada de consciência e à sensibilidade das novas gerações em relação a crimes praticados 

contra o património mundial, tornando assim mais provável o seu aparecimento. 

 

2.5 As inscrições do Reichstag e a intervenção de Norman Foster 

 

Testemunha de grandes acontecimentos da história europeia, o atual parlamento 

alemão iniciou a sua construção em 1882 pelo arquiteto Paul Wallot. A arquitetura 

neobarroca do edifício viria a ser completa, anos mais tarde, com uma cúpula de aço e vidro, 

uma verdadeira inovação para a época. Em 1933, já em pleno período nazi, o edifício 

incendiou-se em circunstâncias desconhecidas não sendo utilizado para fins parlamentares 

nos doze anos seguintes (Kraschinski, 2015). 

Na Batalha de Berlim em 1945, ocorrida no final da Segunda Guerra Mundial, o 

Reichstag foi alvo de vários bombardeamentos pelo exército vermelho. Após a vitória dos 

aliados nesse mesmo ano, o mesmo exército vermelho cobriu as paredes do parlamento, 
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edifício outrora de grande importância nacional, com mais de duzentas inscrições de vitória 

em idioma russo ou cirílico. 

 Para os russos, o Reichstag era o equivalente ao Kremlin em Moscovo. Para o 

exército russo fazer inscrições no Kremlin seria associado a desrespeito para com a sua 

pátria, no entanto, o mesmo feito no Reichstag afirmava a vitória conseguida sobre a 

Alemanha e o regime nazi (Baker, 2002). 

  

Segundo Norman Foster, arquiteto responsável pela reconstrução do parlamento 

alemão de 1992 a 1999, a descoberta destas inscrições constituía uma parte importante da 

história do próprio edifício. Para este, era a narrativa contada pelas pessoas que viveram a 

própria história, acabando por adicionar uma nova camada historicamente significativa às 

paredes do parlamento. Foster decidiu então manter algumas inscrições russas, levando a 

cabo um meticuloso trabalho de conservação, fazendo questão de que a tinta impregnada na 

pedra não desaparecesse com o tempo. Esta sua intervenção foi alvo de opiniões 

contraditórias. Enquanto uns defendiam que manter as inscrições como se fossem algo de 

sagrado não fazia sentido, outros acreditavam que tais cicatrizes simbolizavam as histórias 

passadas durante a Segunda Guerra Mundial, tornando-se por este meio mais poderosas do 

que qualquer exposição acerca do mesmo assunto (Baker, 2002). 

Imagem 20: As inscrições em cirílico nas 

paredes do Reichstag, 1945. 

Imagem 19: Soldados Russos a escreverem nas 

paredes do Reichstag, 1945. 
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Em suma, as inscrições do Reichstag farão sempre parte integrante da história, 

sendo por isso importante preserva-las no seu contexto natural. Adicionalmente, contribuem 

para que as gerações futuras compreendam o passado e o valorizem enquanto herança 

cultural, percebendo que, neste caso, a destruição de património deu origem a algo 

historicamente significativo. 

 

2.6 Os Budas de Bamiyan e a cidade de Palmira 

 

Como outro exemplo tome-se o caso da destruição dos budas de Bamiyan datados 

dos séculos 6 e 7 d.C., ocorrido em 2001. O vale Bamiyan, onde estas esculturas 

monumentais se encontravam, é considerado o local mais monumental do Budismo 

Ocidental, constando desde 2003 da Lista do Património Cultural e da Lista do Património 

Cultural em Perigo. Estes Budas gigantes, o mais pequeno com 38m e o maior com 55m, 

faziam parte de um complexo Budista com mais de 700 cavernas que foram utilizados ao 

longo de muitos anos como santuários, abrigo para os peregrinos e espaços de arrumação 

(ICOMOS, 2009). 

Embora em 977 d.C. o vale de Bamiyan tenha passado de Budista para Islâmico e 

posteriormente tenha havido alguma negligência em preservar tais monumentos, a maioria da 

decoração original sobreviveu até à sua destruição em 2001. Anteriormente aos eventos 

ocorridos em 2001, em 1922 a DAFA (Delegação Arqueológica Francesa no Afeganistão) 

Imagem 22: As inscrições cirílicas preservadas 

na parede do Reichstag. 
Imagem 21: As inscrições cirílicas integradas no 

edifício atualmente. 
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documentou em fotografias a intervenção estrutural feita para estabilizar o nicho do Buda 

oriental através da construção de um contraforte. Ainda entre 1969 e 1978 a ASI 

(Levantamento Arqueológico da Índia) encarregou-se de realizar um restauro geral a ambos 

os Budas (ICOMOS, 2009). 

A partir de 1994 os Talibãs foram ganhando controlo não só da população afegã, 

mas também de grande parte do território do Afeganistão, sendo que em 2001 ocupavam 

90% a 95% do território afegão (os outros 5% a 10% eram controlados pelo Estado Islâmico 

do Afeganistão). Devido à guerra que durava mais de 20 anos, entre os Talibãs e o Estado 

Islâmico do Afeganistão, em 2000 a ICOMOS reconheceu que a herança cultural deste país 

encontrava-se em risco permanente de destruição. Esta ameaça já tinha sido notada em 

1997, na Convenção de Nápoles para a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural, 

no entanto nada impediu que os Budas de Bamiyan fossem destruídos. A 26 de Fevereiro de 

2001, os Talibãs publicaram um edito a declarar os seus objetivos e a sua intenção de 

destruição perante as estátuas que não são da religião islâmica. Perante tal documento, 

várias instituições internacionais como a UNESCO e a ICOMOS tentaram impedir que tais 

ações avançassem, porém em vão, pois a 1 de Março de 2001 as estátuas dos Budas de 

Bamiyan foram destruídas através de uma série de explosões (ICOMOS, 2009) (Francioni & 

Lenzerini, 2003). 

Se por um lado a destruição dos budas esculpidos em pedra pode ser entendida 

como um ato infame e bárbaro; por outro pode ser percecionado como a necessidade de 

construir uma nova identidade contemporânea, destruindo a que estava subjacente. Existe no 

entanto, uma preocupação da maioria devido à violência com que esta transição ocorreu, 

sendo a destruição dos budas assumida por muitos como o desrespeito não só pela história 

de um povo, mas também pelo património cultural mundial.  

Analisando mais detalhadamente, este episódio pode ser considerado um ato de 

vandalismo devido ao seu meticuloso planeamento e anúncio prévio ao mundo, para além de 

ser claramente uma afronta ao poder das Nações Unidas e da comunidade internacional. A 

decisão de destruir os budas foi tomada pelos talibãs devido às sanções aplicadas ao 

governo do Afeganistão por continuar a treinar e planear ataques terroristas. Este episódio 

representa ainda a sua convicção de ter de apagar qualquer traço quer espiritual, quer 

religioso diferente do islamismo, “(…) estes ídolos já foram os deuses dos infiéis, e ainda 

agora são respeitados e talvez tornados deuses outra vez. O verdadeiro deus é só Allah, e 

todos os outros falsos deuses devem ser removidos.” (Francioni & Lenzerini, 2003: 626). 

Os budas foram destruídos tal como pré-determinado pelos talibãs, sendo ainda hoje 

notícia a destruição de museus e de artefactos de valor incalculável através dos meios de 

comunicação (Francioni & Lenzerini, 2003). 
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Contudo outra visão do mesmo caso é-nos apresentada por outros autores, como por 

exemplo Holtorf5. O autor demonstra-se surpreendido ao aperceber-se que a reação ao caso 

da destruição dos budas de Bamiyan provocou uma onda de maior descontentamento, do 

que em relação às vidas perdidas na guerra que a seguir se despoletou contra os talibãs. 

Para os talibãs, os budas simbolizavam uma memória negativa, sendo necessário erradicar 

essa memória para construir uma nova identidade com diferentes valores políticos e 

religiosos (Holtorf, 2014). Porém, o vazio que ficou dos budas relembra também valores como 

a intolerância, a violência, a perda e a barbaridade do regime talibã. No entanto, essa 

memória quer seja positiva ou negativa irá constituir história e é por isso mesmo que fará 

parte da herança cultural de cada um de nós. A lógica subjacente a este pensamento enuncia 

que ganhar algo requer sempre perda, relembrando-nos de que a história é um processo 

contínuo, havendo sempre a necessidade de mudanças mais ou menos radicais para que 

haja evolução (Holtorf, 2014). 

 Como último exemplo, e talvez o caso mais recente, analise-se a destruição da 

cidade de Palmira, na Síria. O caso contém contornos semelhantes aos budas de Bamiyan, 

pois também se trata de um grupo radicalista, neste caso o Estado Islâmico, que destrói 

                                                             
5 Cornelius Holtorf é autor de vários artigos na área da arqueologia, sendo atualmente professor de 
arqueologia e diretor de pós-graduação em Arqueologia na Universidade de Linnaeus, em Kalmar na 
Suécia.  

Imagem 23: Antes e depois da destruição dos Budas de Bamiyan. 
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qualquer edifício ou objeto cultural que seja visto como algo que foi construído para outros 

deuses que não Allah.  

 A cidade a analisar, Palmira, foi um dos primeiros locais a ser considerado 

Património da Humanidade da UNESCO em 1980, devido às suas ruínas datarem de há mais 

de dois mil anos. Para o povo sírio era um ponto de encontro de multiculturalidade, onde 

havia tolerância pelos símbolos de culturas diferentes à sua, independentemente da religião 

de cada um. Foi precisamente nesta cidade que foi adotada a arquitetura romana e 

governação e ideais gregos, tendo sido ainda cristã e muçulmana. Ao longo do tempo os 

edifícios foram mudando de funções, adaptando-se aos diferentes contextos históricos, 

mantendo-se porém sempre intactos e preservados até ao século XXI, onde foram totalmente 

destruídos pelo Estado Islâmico. Fazer desaparecer a cidade de Palmira é, sobretudo, uma 

tentativa de apagar o passado e as diferentes culturas que por ali passaram e deixaram 

vestígios. No entanto, também há motivos estratégicos para que Palmira tenha sido tomada, 

como a proximidade a instalações militares e a campos de extração de gás (Guimarães, 

2015) (UNESCO, n.d). No início, quando os jihadistas ocuparam a cidade, disseram que 

apenas destruiriam as estátuas que idolatravam outros deuses que não Allah, prometendo 

não destruir as estruturas arquitetónicas. Contudo, a promessa foi quebrada logo após terem 

feito explodir dois mausoléus, e mais recentemente templos. No templo de Baal-Shamin 

construído em 17 a.C e ampliado pelo imperador romano Adriano em 130 a.C, foram 

colocados explosivos que em segundos tornaram o templo em ruínas e pó.  

Imagem 24: O templo Baal-Shamin antes e durante a sua destruição pelos jihadistas. 
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O mesmo aconteceu uma semana depois ao templo mais importante do complexo 

arqueológico da cidade de Palmira, o templo de Bel. Logo após a destruição do templo de 

Baal-Shamin, Irina Bokova, chefe da UNESCO, classificou esta ação como sendo mais um 

crime de guerra e apelou à comunidade internacional que se una " (...) contra esta purificação 

cultural" (UNESCO, 2015).  

 

Para Irina Bokova o Estado Islâmico "(...) não pode silenciar a História e não 

conseguirá apagar esta grande cultura da memória do mundo. (...) Apesar dos obstáculos e 

do fanatismo (...) a criatividade humana vai prevalecer, os edifícios e o património serão 

restaurados e alguns deles serão reconstruídos." (UNESCO, 2015). De acordo com a ONU, 

ao longo deste conflito que dura há mais de quatro anos na Síria, mais de trezentos locais 

históricos foram danificados, destruídos ou pilhados (PJ & Lusa, 2015). É essencial 

compreender a origem destes fenómenos e tentar combatê-los para que o património possa 

ser respeitado e preservado, aceitando e convivendo com as diferenças culturais de cada 

cultura. Só assim se poderá evitar recorrer a radicalismos que possam danificar e destruir 

património que é, no fundo, uma herança de todos.  

É, no entanto, de referir que as forças ocidentais também desempenharam um papel 

fundamental na destruição de património cultural. Tome-se o caso da Primeira Guerra do 

Golfo, ocorrida entre 1990 e 1991, iniciada devido à invasão do Kuwait pelas tropas de 

Sadam Hussein. Neste caso, ambos os lados cometeram graves crimes contra o património, 

destruindo vários museus e palácios. Embora este caso não seja analisado em profundidade 

na presente tese, é necessário ter em conta que quer as forças orientais, quer as forças 

ocidentais, muitas vezes em tempo de guerra, não protegem o património cultural como 

acordado, por exemplo, na Carta de Haia em 1954, sendo necessário cada vez mais reforçar 

as leis estabelecidas a nível internacional (History Channel b, 2009). 

Imagem 25: Vista aérea do antes e depois da destruição do templo de Bel. 
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2.7 Destruição e dano como memória 

 

 Nos capítulos anteriores procurou-se demonstrar como o ato de destruir ou danificar 

resulta, muitas vezes, de efeitos colaterais de conflitos armados ou de revoluções extremas 

por ideais. No primeiro caso, a destruição dá-se geralmente de forma involuntária (ou seja, 

não intencional em si mesma), sendo o objetivo principal não o de destruir património cultural, 

mas sim o de derrotar psicologicamente o adversário. Já no segundo caso, o objetivo de 

destruir algo com valor patrimonial não está associado a um objetivo militar, mas sim ligado a 

um ideal político, religioso ou mesmo cultural. Estes gestos podem apagar rapidamente a 

memória de um povo, abalando diretamente o seu sentido nacionalista. Todavia a destruição 

cultural pode ser observada de uma diferente perspetiva. Para Holtorf, (2006: 102) por 

exemplo, a sociedade contemporânea foi ganhando uma “(…) obsessão por manter os 

objetos do passado em condições, supostamente, imutáveis (…)”. Os fundamentalismos da 

preservação do património devem ser tratados com cuidado, pois a ideia de perda de 

património pode contribuir de maneira igualmente significante para a memória e identidade de 

um povo. O autor fornece como exemplos o ataque às torres gémeas ou o Muro de Berlim. 

No caso das torres gémeas estas “(…) nem nunca foram consideradas obras de arte 

arquitetónicas, nem eram uma parte extremamente importante de Nova Iorque (…). No 

entanto, devido à sua perda elas adquiriram um novo significado. (…)” (Holtorf, 2006: 107), 

pois foi devido a um trágico acontecimento que o número de pessoas a visitar o local é maior 

do que o número de pessoas que subiram às torres gémeas enquanto estas existiam.  

Imagem 26: A destruição das torres gémeas em 2011. 
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O mesmo aconteceu com o Muro de Berlim, sendo que o seu significado histórico pode ser 

vivamente experienciado onde nenhuma evidência física permanece. Outro autor que 

defende esta ideia é Leo Schmidt6, que admite que “(…) o maior resto monumental da 

fronteira é provavelmente o vacum que deixou para trás, visível e palpável sobre a sua larga 

extensão: o vazio produzido pela sua demolição… assim até mesmo um vazio pode ser 

reivindicado como… um lugar de significado cultural.” (Schmidt, 2005: 16-17). Em suma, a 

perda pode significar um ganho de novas memórias.  

                                                             
6  Leopold Rupert Schmidt (1953) é um historiador de arte e arquitetura alemão. Trabalhou como 
investigador no Departamento do Estado para a Proteção de Edifícios Históricos em Baden-
Wuerttemberg, e desde 1996 é professor de Conservação em Arquitetura, na Universidade de 
Tecnologia de Brandenburg. In http://www.aicomos.com/2009-conference/program/keynote-
speakers/leo-schmidt/. 

Imagem 27: Vista aérea do memorial do World Trade Center. 

Imagem 28: Marcação do curso do Muro de Berlim no pavimento. 
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 Tal como mencionado na Carta de Nara (ICOMOS), realizada em 1994, a destruição 

de certos monumentos pode estar relacionada com os valores e ideais específicos de cada 

cultura. O que é tradição e habitual para uns, é um ato de destruição condenável para outros 

(ICOMOS, 2004). Um exemplo desse fenómeno é o que acontece no Japão com as stupas. 

Este tipo de construção serve como repositório de relíquias do Buda. Edifícios deste tipo que 

foram construídos há mais de 2000 anos têm sido reconstruídos, na integridade, várias vezes 

ao longo da história. A reconstrução total implica, por consequência, um ato prévio de 

destruição. No entanto, na cultura japonesa a substância espiritual e a sua preservação, 

ultrapassam largamente a presença física do. A autenticidade da stupa não depende do seu 

congelamento temporal, nem tão pouco do seu material e forma original. Outro exemplo, 

também no Japão, é a recorrente reconstrução do templo Jingu Shrine em Ise. Esta estrutura 

é reconstruída a cada 20 anos desde o século 7 d.C, copiando sempre a forma e os materiais 

das construções anteriores (Holtorf, 2006). 

Imagem 29: Stupa em Gotemba, Shizuoka, Japão. 
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A ideia subjacente a esta visão é a de que a história é um processo contínuo em vez 

de estático e que a destruição e perda de património não são dois conceitos opostos ao 

património cultural, mas sim parte da sua substância. Se a história requer mudanças, então 

há que admitir que as mudanças requerem a perda de algo. Assim a perda vai 

inevitavelmente fazer parte da história e, por consequência, tornar-se parte da herança 

cultural.  

 

 

  

Imagem 30: Templo Jingu Shrine em Ise. 
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Para diminuir a destruição de património cultural é necessário criar estratégias 

eficazes e inovadoras que além do mais, funcionem como um alerta para os cidadãos face a 

este problema. No entanto, há que ter em conta a diferença cultural entre os vários países, 

não sendo viável aplicar uma mesma estratégia a contextos culturais diferentes. Pelo 

contrário, o mais sensato será adaptar cada estratégia ao meio onde esta será 

implementada, tendo em conta não só as diferentes características políticas, sociais e 

económicas, bem como as tradições e ideais de cada país.  

Relativamente às estratégias, estas podem abranger apenas a legislação, assim 

como tomar forma de organizações e programas, impulsionados essencialmente pelo 

governo para combater a destruição no património cultural. Contudo, antes de desenvolver 

qualquer estratégia é necessário perceber a dimensão do problema com o qual o país em 

causa se depara, ou seja, é importante haver um levantamento rigoroso de casos de crimes 

contra ao património ao longo de um período de tempo. Esse levantamento poderá conduzir 

a uma análise estatística mais detalhada, que demonstrará se os crimes aumentaram ou 

diminuíram e em que regiões acontecem com mais frequência para se poder, por fim, 

delinear as estratégias a seguir.  

Neste capítulo, a análise irá recair sobre países como Portugal e Inglaterra 

analisando a sua legislação e as estratégias que ambos estão neste momento a aplicar para 

combater atos de destruição. No final, será feita uma comparação onde se observam as 

diferenças entre ambos e se faz uma reflexão acerca do que Portugal deve melhorar.  
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3.1 Evolução da legislação e estratégias portuguesas 

 

3.1.1 Código Penal e recolha de dados 

Das punições aplicadas aos cidadãos que cometam crimes contra o património, 

destaca-se no código penal português o artigo 213.º referente ao dano qualificado infligido ao 

património. A alínea 1 do presente artigo informa que “Quem destruir, no todo ou em parte, 

danificar, desfigurar ou tornar não utilizável (…) b) Monumento público; (…) d) Coisa 

pertencente ao património cultural e legalmente classificada ou em vias de classificação; (…) 

é punido com pena de prisão até cinco anos ou com pena de multa até 600 dias.” 

(Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, 2007). Já na alínea 2, “Quem destruir, no todo ou em 

parte, danificar, desfigurar ou tornar não utilizável coisa alheia (…) c) Que possua importante 

valor científico, artístico ou histórico e se encontre em coleção ou exposição públicas ou 

acessíveis ao público (…) é punido com pena de prisão de dois a oito anos.” (Procuradoria-

Geral Distrital de Lisboa, 2007).  

No que respeita à consulta e análise de informação sobre crimes contra o património, 

a nível nacional, a inexistência de dados dificulta este trabalho. Portugal não possui nenhum 

observatório dedicado à recolha e tratamento de informação sobre este tipo de crimes, 

existindo apenas dados quantitativos dispersos, nomeadamente aqueles reportados à Polícia 

Judiciária, divulgados por meio dos órgãos de comunicação ou por fim, através da consulta 

de notícias e artigos em arquivos públicos (Dra. Maria Catarina Coelho, DGPC, 2015). No 

entanto, é de referir que entre os dados quantitativos das fontes anteriores estão incluídos 

quer os crimes referentes ao património cultural, quer os crimes praticados contra a 

propriedade privada, não havendo por isso rigor científico para se puder retirar alguma 

conclusão.  

Em suma, não é possível avaliar a situação nacional em relação à quantidade/ 

percentagem de património cultural destruído a nível nacional durante um determinado 

intervalo de tempo devido à falta de dados, havendo a inexistência de meios para recolher, 

analisar e perceber como estes crimes evoluem ao longo do tempo. 

 

3.1.2 Estratégias portuguesas: a Carta de Risco do Património Arquitetónico 

e o programa “SOS Azulejo” 

 

Baseada no exemplo italiano e inglês, Carta del Rischio del Patrimonio Culturale e 

Building’s at Risk Register respetivamente, o projecto português da Carta de Risco do 
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Património Arquitetónico surge em 1997 inserida no Inventário do Património Arquitetónico7 

(IPA) da antiga DGEMN 8 . Este programa funcionava como complemento às fichas de 

inventário que já existiam, acrescentando informação acerca do seu estado construtivo e 

condição física. Através desta função complementária, a Carta de Risco tinha ainda como 

objetivo fundamental hierarquizar os imóveis de forma a priorizar as intervenções a realizar. 

Esta hierarquização era executada de acordo com o preenchimento de uma ficha-diagnóstico 

que, elemento a elemento, descrevia o material de construção e o seu estado de 

conservação inserindo-o, posteriormente, numa escala de degradação. Para além de o 

categorizar, havia a preocupação de perceber as origens de cada patologia e quais os 

potenciais riscos de degradação a que o imóvel estava sujeito. Assim para melhor analisar a 

situação, os imóveis eram avaliados quer no seu exterior, quer no seu interior para se obter 

uma visão global da sua condição física e então definir, com mais rigor, os planos de 

manutenção e a prioridade de intervenção (Carvalho, 2007). 

A partir de 2000 este projeto tomou um novo rumo através de vários pedidos de colaboração 

técnica, estendendo-se a nível nacional (incluindo as ilhas) e a nível internacional (Cabo 

Verde e Brasil). No entanto, com o passar do tempo o seu potencial perdeu força dentro da 

DGEMN pois não chegou a ser implementado pelas Direções Regionais. Não obstante, foi 

através deste projeto que se desenvolveu um outro direcionado à inventariação dos centros 

históricos, o Inventário dos Conjuntos Urbanos (Carvalho, 2001).  

Em relação a iniciativas nacionais, destaca-se a estratégia “SOS Azulejo”. Este 

projeto surgiu como contributo para a salvaguarda de um património identitário não só da 

cultura portuguesa, mas também da Humanidade, nascendo no ceio do Museu da Polícia 

Judiciária e aliando-se a outros parceiros por um objetivo comum (Sá, 2013). O alerta foi 

dado a partir do final dos anos de 1990, onde se registou uma “(…) grave e crescente 

delapidação do património azulejar português, nomeadamente por furto, mas também por 

vandalismo, incúria e ausência de cuidados de conservação. (…)” (Sá, 2013: 1). Até 2006, 

data anterior à criação deste projeto, registou-se um aumento acentuado do furto do 

património azulejar português em Lisboa, referindo-se estes dados apenas a queixas 

apresentadas na Diretoria da PJ da capital. 

Contudo, é bastante provável que o número de furtos ocorridos fosse maior, mas 

sem registos nem queixas apresentadas, como acontece na maioria dos crimes contra o 

património, é difícil proceder a uma análise rigorosa. Para combater o furto e, por 

                                                             
7 “O IPA — Inventário do Património Arquitetónico — é uma base de dados técnico-científica que 
documenta o património arquitetónico, urbanístico e paisagístico português e de matriz portuguesa.” In 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SitePageContents.aspx?id=3528f11c-be07-4088-
91be-4f8ed78738c9.  

8 A DGEMN (Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais) foi uma instituição pública criada 
em 1929, na orgânica do Ministério das Obras Públicas e extinta em 2007, ano em que foi integrada no 
IHRU (Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana). In 
https://www.portaldahabitacao.pt/pt/ihru/historico/dgemn.html.  

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SitePageContents.aspx?id=3528f11c-be07-4088-91be-4f8ed78738c9
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SitePageContents.aspx?id=3528f11c-be07-4088-91be-4f8ed78738c9
https://www.portaldahabitacao.pt/pt/ihru/historico/dgemn.html
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consequência, o tráfico internacional ilícito de azulejos históricos e artísticos portugueses 

surgiu em 2007 o projeto “SOS Azulejo” com o objetivo de chamar a atenção e sensibilizar 

quer os organismos competentes, quer a população em geral. 

Este projeto pretende salvaguardar o património português, assim como valorizá-lo. Logo 

após a sua criação em 2007, notou-se um decréscimo acentuado dos furtos registados de 

azulejos em Lisboa, tal como demonstrado no gráfico abaixo (Sá, 2013).  

Tabela 2: Quadro estatístico de azulejos furtados registados de 2005 a 2013, Polícia Judiciária, 

Departamento de Lisboa.  

Tabela 1: Quadro estatístico de azulejos furtados registados de 1984 a 2006. 
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3.2 Inglaterra: evolução de programas e estratégias  

 

Inglaterra é um dos países europeus com mais recursos e projetos ativos na área de 

estratégias contra danos e destruição de património. Foi a partir de 1983, no governo de 

Margaret Thatcher, que o património classificado e listado em anos anteriores foi transferido 

para a responsabilidade de outro órgão governamental, a Comissão dos Monumentos e 

Edifícios Históricos, mais tarde renomeado English Heritage. Esta organização tinha assim 

dois deveres: cuidava da Coleção Patrimonial Nacional e geria o sistema nacional da 

proteção patrimonial, incluindo elaborar uma listagem de edifícios com interesse, lidar com 

problemas de planeamento e tratar de subsídios. Com o subsequente sucesso desta 

organização, o governo britânico concordou em dispensar 80m £ a favor da English Heritage 

se esta organização transferisse a Coleção Patrimonial Nacional para uma organização 

pública não-governamental. A 1 de Abril de 2015 esta transferência concretizou-se sendo que 

a organização pública não-governamental adquiriu como função a proteção e valorização do 

património nacional britânico e dividiu-se assim na English Heritage, que gere as 

propriedades à sua guarda, a abertura ao público e as obras, e na Historic England, que 

cuida do património nacional mais abrangente elabora as listagens necessárias e gere o 

planeamento, assim como os subsídios a distribuir (English Heritage, 2015).  

Assim, como forma de proteger o património a Historic England desenvolveu um 

conjunto de guias a consultar por qualquer cidadão em caso de risco de dano ou destruição 

de um bem cultural. Estes guias propõem um conjunto de passos a seguir para que um 

indivíduo possa avaliar a situação em causa e, se for necessário, reportar às autoridades 

competentes9. Estes surgiram no contexto do levantamento do património cultural inglês, feito 

a partir da década de 1980. Através dos resultados obtidos, concluiu-se que a maioria dos 

imóveis degradados ou abandonados pertencia a privados, surgindo de imediato a 

necessidade de encontrar soluções para preservar este património. A solução passou por 

iniciar um programa de registos que funciona como uma base de dados, o Building’s at Risk 

Register (BAR). Este programa tem como objetivo ajudar a perceber quais os edifícios que se 

encontram em risco de degradação, classificando-os através de uma escala de níveis de 

proteção por região, mobilizando os recursos necessários para a reposição do bom estado de 

conservação deste património (Carvalho, 2007). Este registo está disponível para consulta 

por parte de qualquer cidadão, (site Historic England), estando também disponível como 

complemento um mapa interativo que assinala sítios e bens culturais de interesse público. 

Esta iniciativa publica anualmente, desde 1998, os resultados da sua ação em campo, dando 

conta da sua evolução e impacto na recuperação de estruturas dos monumentos ao público 

em geral (Carvalho, 2001).   

                                                             
9  A este respeito consultar https://content.historicengland.org.uk/images-books/publications/heritage-

crime-prevention-guide/hc-prevention-guidance.pdf/  

https://content.historicengland.org.uk/images-books/publications/heritage-crime-prevention-guide/hc-prevention-guidance.pdf/
https://content.historicengland.org.uk/images-books/publications/heritage-crime-prevention-guide/hc-prevention-guidance.pdf/
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Dentro da Historic England há ainda o desenvolvimento de um outro programa de 

salvaguarda, denominado Heritage Crime Programme. O Heritage Crime Programme dedica-

se não só à investigação das possíveis origens dos crimes contra o património, bem como 

elabora e providencia guias e formação para as agências e cidadãos interessados, quer estes 

sejam proprietários quer sejam grupos de voluntariado, maximizando esforços para poder 

punir, senão evitar este tipo de crimes (Historic England, 2015a).  

A fazer parte integrante do programa descrito acima encontra-se também a ARCH 

(Alliance to Reduce Crime against Heritage). Esta associação iniciada em 2011 é uma rede 

nacional britânica voluntária, que desenvolve iniciativas por entre as várias localidades em 

Inglaterra. O seu objetivo principal é, reduzir o número de crimes praticados contra o 

património que danificam e interferem com o interesse lúdico e cultural que se pode retirar 

dos bens culturais ingleses. Assim, é a partir de conferências e variados eventos que este 

grupo define prioridades, partilha informação, faz formação e destaca as melhores práticas e 

estratégias de prevenção, criando uma rede de contactos entre as várias localidades inglesas 

para que estas apliquem as medidas definidas de forma a prevenir tais atos (Historic 

England, 2015b). 

A nível nacional, Inglaterra desenvolveu ainda o National Heritage Protection Plan 

que, na primeira etapa, teve um período de duração de aproximadamente quatro anos, desde 

Abril de 2011 a Março de 2015. Este plano analisou inicialmente o contexto socioeconómico 

para, posteriormente definir as estratégias a aplicar, aumentando a probabilidade de sucesso 

das mesmas. Os objetivos são definidos pela English Heritage em conjunto com os seus 

parceiros, entre Dezembro e Janeiro de cada ano através de várias reuniões e conferências, 

bem como através das observações e sugestões realizadas pelos cidadãos. Após as metas 

definidas e as estratégias terem sido postas em prática, é posteriormente publicado um 

documento duas vezes por ano a dar conta dos progressos realizados até à data (English 

Heritage, 2012).  

O desenvolvimento dos planos de ação locais foi uma etapa fundamental para que o plano a 

nível nacional resultasse. O objetivo final será interligar as comunidades locais, organizações 

e autoridades, para perceber as suas necessidades e definir objetivos e estratégias em 

comum. Assim, em vez de as organizações de localidades diferentes mudarem ou 

desenvolverem novas estratégias, estas devem perceber quais os pontos em comum entre 

elas e, mais importante de tudo, refletir onde as suas estratégias falham para, 

posteriormente, trabalhar em conjunto reduzindo as lacunas encontradas. A implementação 

deste processo levará a que as comunidades e indivíduos percebam a importância de 

trabalhar em conjunto para salvaguardar o património, levando-os a assumir a 

responsabilidade pela gestão dos seus bens culturais locais. Como último objetivo o sucesso 

desta estratégia não só facilitará a existência de uma maior flexibilidade na utilização dos 

recursos, mas também aumentará a probabilidade de sucesso do plano ao nível nacional 

(English Heritage, 2012). 
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Em termos de legislação, Inglaterra é muito clara em relação aos crimes cometidos 

contra o património. Dependendo de uma série de variáveis como a culpabilidade do autor 

(deliberado, imprudente, negligente ou por acidente) ou fatores agravantes (ganho económico 

para o autor, falta de consideração pela autoridade ou tentativa de engano das autoridades), 

o código penal prevê que uma pessoa que cometa graffiti ou vandalismo pode enfrentar até 

dez anos de prisão, ou pagar severas multas. Mais uma vez, para além de esta informação 

estar disponível no The Crown Prosecution Service, a Historic England tem para consulta de 

qualquer cidadão interessado um guia a explicar o que é o crime contra o património, e a 

descrição pormenorizada de todos os crimes que possam ser cometidos, assim como as 

medidas aplicadas a quem comete estes crimes. Este guia funciona assim como um manual 

não só de alerta, como também de aprendizagem para quem está interessado em saber 

como parar estes atos de continuarem a repetir-se no futuro (Historic England & ARCH, 

2015). 

 

3.3 Reflexão acerca das estratégias em Portugal e Inglaterra 

 

Tendo em conta a análise feita às políticas de proteção de ambos os países, em 

comparação, Inglaterra está melhor preparada para lidar com situações de destruição contra 

o património.  

A principal diferença reside na recolha de dados. Enquanto Portugal não tem, até à 

data, nenhum observatório ou fonte oficial de recolha de dados de crimes contra o património, 

Inglaterra pelo contrário, possui um programa dedicado apenas à recolha e análise de crimes 

deste género, de nome Heritage Crime Programme. Este programa está acessível a todo o 

público tornando-se mais fácil fazer a recolha de dados, assim como alertar a população para 

os sinais de perigo que possam ocorrer à volta do património cultural local (Historic England, 

2015a). Portugal, por sua vez, apenas tem a Polícia Judiciária como entidade oficial que 

recebe este tipo de dados a partir das queixas que lhe são feitas de crimes praticados contra 

o património, aqui vulgarmente entendido como propriedade particular e não no sentido 

cultural do termo. No entanto, a informação recolhida para além de ser bastante dispersa, 

não tem volume suficiente para fazer uma análise aprofundada e por consequência, retirar 

elações acerca da evolução deste crime ao longo do tempo no panorama nacional. 

No que respeita à prevenção e combate de atos de destruição, verifica-se 

exatamente o mesmo que na situação anterior: Inglaterra tem uma diversidade de meios de 

prevenção e combate contra crimes de destruição de património cultural, enquanto Portugal 

tem poucos ou nenhuns programas e os que tem, têm pouca dimensão e pouco impacto no 

tratamento destes crimes.  
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Porém, tanto Inglaterra como Portugal possuem um projeto com linhas-guia comuns: 

a Building’s at Risk Register (BAR), no caso inglês, e a Carta de Risco do Património 

Arquitetónico, no caso português. Ambos os projetos são de inventariação de património, 

analisando principalmente o estado de conservação de cada imóvel e planeando a sua 

reabilitação. Enquanto no caso inglês este programa subsistiu e se desenvolveu, estando em 

ativo até ao momento, no caso português este programa acabou por ter menor expressão em 

virtude da posterior extinção da DGEMN  (Carvalho, 2007).  

Ainda no caso inglês, a Historic England contém diversos programas de alerta e 

divulgação, como a ARCH ou o National Heritage Protection Plan, que pretendem 

desenvolver uma linha de comunicação entre as várias localidades e comunidades inglesas, 

através não só de conferências como também de estratégias que interliguem as autoridades 

das diferentes localidades. Por sua vez, em Portugal e através do projeto da Carta de Risco 

do Património Arquitetónico, houve a tentativa de criação de uma rede de trabalho e 

comunicação entre as autoridades locais de cada região, no entanto sem sucesso, devido à 

falta de meios de concretização. A única estratégia a nível nacional, notoriamente conhecida 

é o programa “SOS Azulejo”. No entanto, este programa apenas se foca na prevenção de 

danos e roubo de azulejos, deixando de parte todas as outras formas de destruição do 

património.  

 Em relação à legislação, tanto Portugal como Inglaterra preveem sanções a quem 

cometer crimes contra o património cultural. Quer no caso português, quer no caso inglês a 

pena máxima de prisão pode atingir 8 anos, para além das sanções monetárias.  

Como reflexão final às políticas de proteção de ambos os países, pode-se concluir 

que Portugal deveria desenvolver meios mais eficazes de combate à destruição do 

património. Essencialmente é necessário ter noção da dimensão do problema através da 

abertura de um observatório nacional, que se dedique à recolha e tratamento de dados em 

relação a estes crimes. Só através da implementação desta primeira organização é que se 

poderá desenvolver e posteriormente, implementar estratégias de proteção não esquecendo, 

contudo, a rede de comunicação entre as autoridades, as organizações locais e a 

comunidade.  
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IV Casos de Estudo 
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A perceção, bem como a interpretação de atos de destruição patrimonial são o resultado 

contextual dos valores da sociedade no tempo em que estes são praticados. Neste capítulo 

explora-se uma abordagem alternativa onde a ação destrutiva dá lugar a uma ação 

historicamente mais significativa, reavaliando a forma como a sociedade interpreta atos de 

destruição. Tais atos podem constituir importantes testemunhos históricos (como por exemplo 

os graffitis feitos no Muro de Berlim), podendo assumir também valor e significado artístico. 

Esta abordagem, relativamente recente (surgida com a Carta de Veneza em 1964) reconhece 

as várias camadas históricas e artísticas do património, atribuindo-lhes significado e 

explorando novas teorias sobre a sua preservação e conservação. Nesta tese procura-se 

explorar a perspetiva dos atos de destruição deliberada de património como culturalmente 

significativos, sendo para isso pertinente a análise de dois casos de estudo ilustrativos.  

Como caso introdutório irá ser analisado o Muro de Berlim, contextualizando-o 

inicialmente em termos históricos e políticos, para depois se proceder a uma análise mais 

detalhada acerca do seu processo de conservação e da sua aceitação perante a sociedade. 

De seguida, irá ser estudado o caso dos Murais do 25 de Abril (em Lisboa) percebendo as 

diferenças históricas e sociais entre este caso e o anterior, analisando não só o processo de 

desaparecimento e não preservação dos murais originais, assim como o surgimento de novos 

murais comemorativos relativamente à revolução de 1974, feitos com novas técnicas e por 

uma nova geração.  

Por último, serão estudados os problemas que advêm da sua preservação atual 

explicando não só os problemas de foro social e burocrático, como também os problemas 

diretamente relacionados com as técnicas e materiais utilizados.   
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4.1 O Muro de Berlim e a sua evolução como herança cultural  

 

4.1.1 Breve análise contextual 

 

Iniciado na noite de 13 de Agosto de 1961, o Muro de Berlim é o testemunho físico da 

Guerra Fria na Europa, durante a segunda metade do século XX. Após a divisão de Berlim 

em quatro partes, aquando o fim da Segunda Guerra Mundial, (o lado ocidental foi dividido 

entre os EUA, Inglaterra e França e o lado oriental foi entregue à USSR) a tensão entre as 

forças políticas foi aumentando até ao culminar da divisão de Berlim, e consequentemente da 

Europa (Feversham & Schmidt, 1998). 

Erguido pelo lado oriental, da RDA (República Democrática Alemã), verdadeiro objetivo 

para a sua existência parte da ideia de parar o crescente fluxo de emigração que estava a 

levar todo o tipo de profissionais a abandonar o lado oriental e a troca-lo pelo lado ocidental, 

abalando não só a economia dos soviéticos como também a confiança na sua ideologia 

política (Feversham & Schmidt, 1998). 

 

Figura 1: Esquema ilustrativo da localização da barreira em Berlim. 
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4.1.2 As quatro fases de construção do Muro de Berlim 

 

Desenvolvido ao longo de 106 km (no total a barreira media 155 km), o Muro de Berlim tal 

como é conhecido hoje em dia só surgiu a partir de 1975, passando por várias fases de 

desenvolvimento. A primeira fase iniciou-se em 1961 e consistia não num muro, mas sim 

numa barreira de arame farpado na maioria do seu comprimento. No entanto, dependendo da 

localização o arame podia assumir várias formas: enrolado e amontoado; fixo a pilares de 

betão, ou quando possível, a muros e a paredes já existentes (Feversham & Schmidt, 1998). 

 

O arame farpado rapidamente deu lugar a uma barreira mais sólida, iniciando-se a 

segunda geração do muro. A partir do dia 22 de Agosto de 1961, apenas 9 dias depois do 

início da sua construção, a RDA começou a aplicar blocos de betão. O aspeto da parede 

variava, sendo que na sua maioria, um pedaço de muro seria constituído na sua primeira fila 

por grandes blocos de betão, alguns deles em ângulo reto, servindo de contrafortes para 

duas a quatro filas de blocos mais pequenos. Por cima destas camadas, colocavam-se 

longas vigas que eram ainda encimadas por grades em forma de Y. Estas grades tinham 

arame farpado amarrado quer do lado oriental, quer do lado ocidental, tornando a tarefa de 

escalar extremamente difícil. Em geral, a estrutura da 2ª geração tinha uma textura áspera e 

era de pouca qualidade (não era à prova de água, por exemplo), podendo atingir 2 m 

(Feversham & Schmidt, 1998). 

Imagem 31: A primeira geração do Muro de Berlim, 14 de Agosto de 1961.  
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Ao longo dos meses seguintes esta estrutura foi sendo fortificada e aumentada, 

fechando todas as ligações possíveis ao lado ocidental (subterrâneas- túneis, canos de 

esgoto- ou por água- lagos, rios). Para que a estrutura do muro fosse contínua decorreram 

ainda demolições de edifícios, principalmente residenciais. Na totalidade, a barreira de 

segurança que não só incluía dois muros a correr em paralelo, mas também uma série de 

outras componentes, como torres de vigia ou acessos aos vários pontos de controlo, variava 

entre os 50 a 70 m de largura (Feversham & Schmidt, 1998).  

 

A 3ª geração desenvolveu-se num período de conformidade política e social para 

com o muro, sendo a altura indicada para a RDA consolidar e estandardizar procedimentos 

operacionais. Adicionalmente, em 1965 as fortificações improvisadas e em mau estado 

começaram a ser gradualmente substituídas por elementos pré-fabricados, especialmente 

adaptados para serem usados nesta estrutura (Feversham & Schmidt, 1998). 

Passados dez anos, em 1975, surgiu a 4ª geração do muro. Para além de várias 

modificações a nível das barreiras anti-veículos, nas vedações de arame farpado ou nas 

torres de vigia, destacam-se as mudanças ocorridas ao nível da estrutura do lado ocidental. 

Desde 1973 que este era constantemente atacado e destruído (pelo lado ocidental) por 

instrumentos bastante básicos, não precisando de muita força ou tempo para desobstruir a 

passagem. Para reforçar esta barreira, foi criada a Grenzmauer 75 ou a Barreira 75 que 

Imagem 32: A segunda geração do Muro de Berlim.  
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consistia em paredes pré-fabricadas em betão de formato L (free-standing concrete walls) 

mais resistentes a este tipo de ataques. As vantagens deste tipo de muro residiam no facto 

de não precisar de fundações, ser mais durável e estável, precisar de pouca manutenção e, 

devido à sua configuração (o pé do L estava virado para o lado ocidental) virar facilmente os 

carros ao contrário cada vez que estes o tentavam penetrar. Medindo cerca de 3,6 m de 

altura, a este elemento era ainda adicionado um cano de 0,4 m de diâmetro, que seria 

encaixado no topo da Grenzmauer 75. Estas mudanças estruturais em conjunto com uma 

superfície muito mais lisa e homogénea tinham como objetivo tornar este obstáculo e todo o 

sistema de controlo mais eficiente, no entanto menos visível do lado ocidental (Feversham & 

Schmidt, 1998). 

Já do lado oriental, a estrutura denominada hinterland Wall não sofreu grandes mudanças ao 

longo do tempo, não sendo estandardizada nem tendo uma aparência tão regular e 

homogénea. Geralmente apresentava-se como uma estrutura semelhante à 2ª geração do 

muro do lado ocidental, com elementos de betão de pouca qualidade e assentes entre vigas 

de aço. Só apenas em locais como Potsdamer Platz ou o que é hoje conhecido como a East 

Side Gallery, é que foram aplicadas as estruturas Grenzmauer 75 (Feversham & Schmidt, 

1998). 

Imagem 33: A terceira geração do Muro de Berlim.  
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É necessário referir que uma nova geração estava a ser planeada aquando a queda do Muro 

de Berlim. Esta 5ª geração previa a continuação da Grenzmauer 75, sendo as modificações 

planeadas mais ao nível das estruturas de controlo entre a hinterland Wall e o Muro de Berlim 

(lado ocidental), recorrendo a tecnologia mais avançada (Feversham & Schmidt, 1998).  

 

  

Figura 3: Explicação esquemática do sistema do Muro de Berlim. 

Figura 2: Explicação esquemática da estrutura da Grenzmauer 75. 
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4.1.3  Os destinos do Muro após a sua queda 

 

A queda do Muro de Berlim deu-se a 9 de Novembro de 1989. No entanto, a palavra 

“queda” não se pode aplicar no sentido literal da palavra a este momento. Naquele dia de 

1989, o que aconteceu foi a permissão da passagem de pessoas do lado oriental para o 

ocidental e vice-versa, através da abertura de um posto de controlo. A verdadeira queda e 

destruição do muro deu-se nos meses e anos seguintes. Devido ao que esta estrutura 

simbolizava- a divisão da Europa- incutia na população (terror e sofrimento), a maioria das 

pessoas queria que o muro fosse destruído e desaparecesse na totalidade rapidamente. No 

lado oriental, porém, o desmontar oficial da estrutura teve que esperar as primeiras eleições 

livres que se realizaram em 1990 (Feversham & Schmidt, 1998). 

Em geral, houve uma grande aderência quer da população alemã, quer de turistas de todo o 

mundo para destruir o muro, recorrendo a todo o tipo de instrumentos para, com as suas 

próprias mãos, ajudarem a deitar abaixo aquela barreira. Embora o objetivo da destruição 

total do Muro de Berlim fosse apenas o desaparecimento desta estrutura, houve quem 

aproveitasse para fazer negócio e vender pedaços deste monumento. Os mauerspechte ou 

wallpeckers podiam ser apenas cidadãos interessados em levar um souvenir para casa, uma 

recordação desta estrutura agora em ruínas, ou podiam ser pessoas que vendiam todos os 

pedaços que conseguissem retirar ou encontrar para obter lucro. Estes pedaços podiam 

atingir vários tamanhos, chegando a serem vendidos em leilões secções inteiras de parede, a 

maioria contendo graffitis (Baker, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 34: Pedaços do Muro de Berlim a serem vendidos em 1991 no Portão de Brandenburg. 
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Enquanto que algumas destas secções foram vendidas a colecionadores privados, outras 

foram doadas a instituições e organizações, estando assim espalhadas pelo mundo: em 

Fátima, no Japão, no Vaticano ou ainda em galerias de arte ou museus, como o MOMA em 

Nova Iorque, entre outros (Baker, 2005). Os destinos do muro foram variados, havendo ainda 

a venda dos elementos em betão como materiais de construção para estradas e edifícios. 

Enquanto o muro desapareceu relativamente rápido no centro de Berlim, o mesmo não 

aconteceu para os restantes pedaços fora da cidade, que permaneceram sem qualquer sinal 

de dano até serem desmontados por entidades federais em Novembro do mesmo ano 

(Feversham & Schmidt, 1998).  

Imagem 35: O Muro de Berlim a ser destruído um dia depois da sua queda. 

Imagem 36: Fragmento do Muro de Berlim em Fátima, Portugal. 
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4.1.4 Medidas de proteção e problemas de preservação 

 

 Após algum tempo, surgiu a necessidade de documentar e conservar certas secções 

para que gerações futuras pudessem compreender o que representou aquela estrutura, tendo 

esta ideia sido defendida pelo Conservador Geral do lado oriental (Feversham & Schmidt, 1998: 

68). Por esse motivo, o Comité Regional Provisório, informando o magistrado do lado oriental 

de Berlim, criou uma lista que continha uma série de secções características do Muro de 

Berlim para serem preservadas como monumentos históricos para o futuro (Feversham & 

Schmidt, 1998: 68-70). Com a lista já criada, o Instituto da Conservação começou a atribuir os 

emblemas da Blue Shield às secções a conservar; para além de colocar em certas secções 

barreiras ou grades para prevenir o wallpecking. No entanto, a maioria destes emblemas, 

bem como outras medidas de proteção foram amplamente ignorados, continuando a haver 

danos e destruição perante as secções a preservar. Nem mesmo a proteção oficial incumbida 

à polícia de Berlim, apenas passados quatro meses da atribuição dos emblemas, garantiu a 

proteção necessária às secções selecionadas (Feversham & Schmidt, 1998). 

 Para além da proteção oficial ter falhado, outros problemas surgiram na tentativa de 

conservação do Muro de Berlim. Antes da queda do Muro, a estrutura em betão tinha 

constante manutenção e era reparada assim que era detetada alguma anomalia, ao contrário 

da atenção dada ao estado de conservação dos restantes edifícios e espaços públicos do 

lado da RDA (lado oriental). É de notar, contudo, que embora constantemente reparado, este 

muro era constantemente lavado, pintado e coberto de propaganda da RDA, expondo a sua 

estrutura à humidade e aos químicos utilizados. Já no período após a queda do muro em 

1989, a degradação e ruína assumiram o controlo por completo. Para além de ter sido 

fragmentado através do desmontar da estrutura, o vandalismo e o abandono contribuíram 

para a sua consequente e rápida ruína. Também a ação dos wallpeckers danificou 

severamente a estrutura expondo as armaduras do betão e o próprio betão às intempéries, 

corroendo os materiais; para além de causar alguma instabilidade vertical, pois esta ação 

concentrava-se essencialmente na parte de baixo do muro, ou seja, até onde o homem pudia 

chegar, enfraquecendo assim a base deste. Como complemento à degradação gradual do 

muro, as mudanças de temperatura, a ação do sol e da chuva e a poluição do ar aceleraram 

ainda mais o seu processo de ruína (Feversham & Schmidt, 1998).  

4.1.5 A arte urbana do lado ocidental e oriental 

 

O graffiti surgiu primeiro no lado ocidental do Muro de Berlim nos anos 70, e só depois no 

lado oriental (hinterland Wall), apenas em 1999. Naturalmente o caráter e o significado de tais 

pinturas difere entre os dois lados do muro, refletindo o clima que se vivia de cada lado. 

Enquanto no lado ocidental (RFA) o muro era visto e utilizado como uma tela de divulgação 

de ideias, do lado oriental (RDA) o mesmo era sinónimo de ordem e controlo militar, não 
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sendo permitida a aproximação de cidadãos ao muro, mantendo-se limpo e imaculado (Ladd, 

1997). 

 

 

Imagem 37: O Muro de Berlim do lado ocidental antes da queda em 1989.  

Imagem 38: O Muro de Berlim do lado oriental antes da queda em 1989. 
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Do lado ocidental o muro sempre fora alvo de pinturas e escritos de protesto, no entanto 

só apenas nos anos 70 é que o mural, conhecido hoje, floresceu. Isto deveu-se 

essencialmente à textura suave que o muro adquiriu com a implementação da 4ª geração da 

estrutura, perfeita para pintar, expressar e divulgar pensamentos de revolta e desafio. Assim, 

este mural tornou-se numa tela experimental para vários artistas, bem como um ponto de 

publicidade e divulgação sempre conectado a ideais políticos. Ao tornar-se colorida e ter 

várias ideias associadas, esta parede começou a estar presente e visível na vida dos 

cidadãos de Berlim do lado da RFA, deixando de ser ignorada para ser admirada (Ladd, 

1997). No início as autoridades do lado da RDA tentaram demover este movimento, ao lavar 

e pintar por cima das várias pinturas, chegando mesmo a fazer algumas detenções. No 

entanto, como este movimento persistiu as autoridades da RDA desistiram de tentar acabar 

com o mural, passando a ignora-lo (Feversham & Schmidt, 1998).  

No mural podiam ver-se várias ideias a maioria com conotações políticas, mas nem todas: 

algumas das mensagens e pinturas refletiam o mundo ocidental tornando o lado oriental 

invisível aos olhos dos ocidentais. Outras eram premonições da queda do muro, sugerindo a 

existência de aberturas ou o processo de transpor e romper com a barreira que dividia Berlim. 

Por fim, havia evidentemente aquelas que ilustravam figuras a escalar ou a saltar o muro. 

Obviamente que o efeito pretendido com estas mensagens era chamar atenção para situação 

injusta e anómala que o muro criava (Ladd, 1997).  

 

Imagem 39: O Muro de Berlim do lado ocidental, 1986. 
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Já do lado oriental este tipo de movimento artístico apenas surgiu alguns anos após a 

queda do muro. Tal como referido anteriormente, não era permitido aos cidadãos do lado da 

RDA aproximarem-se sequer desta estrutura, sendo incentivados a ignorá-la. Portanto, só na 

década de 1990 é que a East Side Gallery10 começou a ganhar forma através da intervenção 

de vários artistas de diferentes partes do mundo que vinham ocupar o seu espaço no mural, 

expressando-se através da arte. No final, o mural continha 106 pinturas de 118 artistas sendo 

a maioria proveniente do antigo bloco soviético. A maioria das pinturas refletia e proclamava 

mensagens da ideologia oriental. Outras ainda recordavam os traumas da Alemanha Nazi, 

como a perseguição dos judeus ou, tal como no mural do lado ocidental, ilustravam a fuga do 

lado oriental para o lado ocidental. No fundo, o mural do ocidente foi duplicado no lado 

oriental, valendo-lhe a entrada na lista de secções a proteger do muro (Ladd, 1997). 

Contudo, alguns problemas de preservação foram surgindo associados às pinturas 

em ambos os murais. Em geral, as pinturas foram desaparecendo devido aos materiais e 

técnicas que não eram apropriadas para algo a preservar durante um longo período de 

tempo. Desde a superfície porosa e não preparada para receber a tinta (não era 

impermeável), à poluição, gelo e sujidade, várias foram as razões técnicas para a 

impossibilidade de manter os murais (Dolf-Bonekämper, 2002). Assim, como consequência 

as pinturas deterioraram-se rapidamente, sendo bastante oneroso tentar reafixar as camadas 

de tinta ou conservar pinturas inteiras. Também a ação dos wallpeckers e turistas, que 

queriam deixar a sua marca nestas paredes, contribuíram de forma significativa para o seu 

desaparecimento, transformando-as em murais degradados e sem o impacto que outrora 

tiveram (Feversham & Schmidt, 1998).  

                                                             
10 A East Side Gallery é uma secção do Muro de Berlim, com mais de 1 km de comprimento, que se 
tornou numa galeria a céu aberto.  In http://www.visitberlin.de/en/spot/east-side-gallery. 

Imagem 40: East Side Gallery, 1990.  
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4.1.6 A evolução das secções preservadas do Muro de Berlim 

 

Tendo em conta a lista completa das secções do muro e torres de vigia em 2015 

(Burkhardt, 2015b), selecionaram-se para analisar os casos mais pertinentes de acordo com 

o tema da presente tese: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

East Side Gallery: 

Com 1,3 km, a East Side Gallery é a maior secção do Muro de Berlim a ser 

preservada e classificada como monumento histórico desde 1991. Conhecida pelas pinturas 

e mensagens inscritas nas paredes das suas Grenzmauer 75, desde 1990 que esta secção 

atraiu a atenção do mundo, elaborando-se um concurso internacional de graffiti para 

comemorar o fim da divisão da Europa (Feversham & Schmidt, 1998). O que outrora fora um 

muro pintado de branco como uma barreira a impedir que alguém chegasse perto, nem que 

fosse apenas para tocar na sua superfície, tornou-se num mural com bastante importância e 

significado, devendo às experiências artísticas a sua proteção para gerações futuras.  

Figura 4: Mapa enumerado com as restantes torres de vigia e secções do Muro de Berlim em 1999. 

Legenda: 1. Torre de vigia de Pushkinallee| 2. East Side Gallery| 3. Checkpoint Charlie| 4. 

Niederkirchnerstraβe| 5. Postdamer Platz| 6. Friedrich-Ebert-Straße | 7. Friedrichstraße, Tränenpalast | 8. 

Parliament of the Trees| 9. Cemitério dos veteranos de Guerra| 10. Torre de vigia de Kieler Straβe| 11. 

Chausseestraße | 12. Cemitério de St. Hedwig| 13. Schwartzkopffstraβe| 14. Nordbahnhof | 15. Gartenstraβe| 

16. Bernauer Straβe| 17. Schwedter Straße, Mauerpark | 18. Bornholmer Straβe 

Nota: Os locais assinalados no mapa com o número 6,7,11,14 e 17 já não existiam em 2015. 
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Ao pertencer ao lado oriental, era previsível que a estrutura desta secção não tivesse 

tanta qualidade quanto as do lado ocidental. No entanto, devido à rota seguida nas visitas de 

estado, que viajavam entre o centro de Berlim oriental e o aeroporto de Schönefeld, 

passando por Mühlenstrasse (localização da East Side Gallery), esta secção teve que ser 

construída com a mesma estrutura utilizada no lado ocidental, a Grenzmauer 75. Só com esta 

estrutura é que se obstruía a visão dos visitantes para o lado ocidental, exaltando a divisão 

entre a RDA e a RFA (Feversham & Schmidt, 1998).  

 Embora se tenha tornado num ícone da queda do Muro de Berlim devido às suas 

pinturas murais, ao longo do tempo este mural encontrou bastantes problemas técnicos, e 

não só, também de preservação e conservação. Pouco tempo depois de terem sido pintadas, 

as obras precisaram de ser restauradas, isto devido especialmente aos materiais utilizados 

que não eram os mais apropriados para usar em betão e, com a agravante que o suporte não 

levou qualquer primário para agarrar a tinta por mais tempo (Feversham & Schmidt, 1998). 

Assim, os desenhos foram desaparecendo gradualmente devido principalmente às mudanças 

de temperatura e poluição. Outros fatores como os wallpeckers ou as mensagens inscritas 

por outros em cima das pinturas contribuíram em grande medida também para a sua 

degradação, sendo necessária a recriação de várias pinturas no ano 2000 (Burkhardt, 

2015a). 

Os problemas de preservação tornam-se ainda mais complicados, pois as técnicas 

de restauro convencionais não podiam ser aplicadas por serem demasiado onerosas 

nascendo um dilema: se se preservasse apenas o material original, ou seja, a estrutura do 

muro, as pinturas iriam desaparecer; se a opção passasse por preservar as pinturas murais, 

estas iriam ter que ser refeitas; por fim, se por outro lado se se quisesse que a galeria fosse 

um organismo em constante mudança, refletindo a atualidade, novas pinturas com outras 

técnicas e cuidados teriam de ser permitidas por cima das originais. A solução de voltar a 

repintar os desenhos com melhores técnicas e materiais aconteceu em 1998. Porém o 

resultado não foi o mesmo que oito anos antes, pois os artistas em questão já não se 

Imagem 41: East Side Gallery, 2009. 
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identificavam com o trabalho que tinham feito (Dolf-Bonekämper, 2002). Outras soluções 

incluíam construir uma cobertura que protegesse o muro das intempéries ou até mesmo 

alojar um pedaço do muro num edifício a definir, não se chegando a realizar nem uma, nem 

outra (Dolf-Bonekämper, 2002). Só em 2009 é que a East Side Gallery voltou a sofrer uma 

grande transformação, devido às comemorações do vigésimo aniversário após a queda do 

muro. Assim, com a ajuda monetária de várias entidades públicas, como o Governo Estatal 

de Berlim, foi possível restaurar algumas das pinturas presentes neste mural valorizando-o 

como o monumento histórico (The German Way, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 42: “Fraternal Kiss” de Dimitri Vrubel, East Side Gallery, 1990. 

Imagem 43: “Fraternal Kiss” de Dimitri Vrubel, East Side Gallery, 1998. 
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Em 2013 surgiu um conflito de interesses, com a construção de um edifício 

residencial de catorze andares (Living Levels) e um hotel exatamente atrás da East Side 

Gallery, do lado do rio Spree. Esta construção para além de mudar radicalmente o contexto 

do muro, implicaria remover parte desta estrutura para começar a obra. No entanto, vários 

protestos surgiram contra esta construção pois este mural representa a liberdade e 

reunificação da Alemanha como um todo (Noguchi, 2015). Apesar dos esforços feitos, a obra 

continuou existindo atualmente o edifício projetado atrás da East Side Gallery. 

Figura 5: Localização de uma torre de catorze andares a ser construída próximo do Muro de Berlim. 

Imagem 44: Vista da torre de 14 andares ao lado da East Side Gallery. 
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Niederkirchnerstraβe: 

Conhecida como a topografia do terror, devido às instalações da Gestapo se 

localizarem nas imediações durante a Segunda Guerra Mundial, o muro ainda presente na 

Niederkirchnerstraβe é um dos últimos pedaços que continuam no seu contexto original. 

Construída com a estrutura da 4ª geração do muro, certas partes desta secção de 200 m de 

comprimento encontram-se hoje protegidas por um gradeamento azul. Esta medida de 

proteção foi aplicada por esta secção ter sido brutalmente danificada devido à ação de 

wallpeckers e, consequente exposição às mudanças de temperatura e poluição (Feversham 

& Schmidt, 1998).   

 

Atualmente o muro em Niederkirchnerstraβe está integrado na exposição relativa à 

Topografia do Terror, dando a conhecer a história deste monumento ao público.  

  

Imagem 45: Niederkirchnerstraβe, 1988. 

Imagem 46: Estado atual de Niederkirchnerstraβe com a exposição “Topografia do Terror”. 
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 Bernauer Straβe: 

Atualmente, a fazer parte do complexo de Bernauer Straβe estão algumas secções 

do Muro de Berlim, um memorial e ainda uma exposição sobre a história deste sítio. Esta rua 

separava dois distritos, do lado ocidental Wedding e do lado oriental Mitte,, pelo que faz parte 

do conjunto de situações em que várias pessoas (aproximadamente 2 000) tiveram que ser 

realojadas devido à proximidade das suas residências à nova estrutura que separava Berlim. 

Aliás, parte da estrutura de certos edifícios residenciais, em particular o piso térreo, chegou 

mesmo a fazer parte das fortificações erguidas pela RDA (Feversham & Schmidt, 1998).  

 

No ano a seguir à queda do muro, em 1990, o Museu de História Alemão demonstrou 

interesse em preservar esta parte da estrutura, desde o lado oriental até ao lado ocidental, 

funcionando como uma combinação de uma exposição ao ar livre, um museu e um memorial. 

Eventualmente, houve também a sugestão de deslocar uma tira e reconstrui-la no museu, 

dando a noção de como seria este sistema de controlo na realidade aos seus visitantes. 

Contudo, para além de ser um processo extremamente oneroso, o Departamento da 

Conservação de Edifícios Históricos considerou que essa ação retirava autenticidade ao 

sistema, sugerindo assim que este permanecesse no seu local original tentando, se possível, 

retardar o processo de degradação. Entretanto, uma parte deste muro foi deslocada para o 

cemitério de Sophien, levantando grandes protestos por parte da comunidade local que 

alegava ter sido forçada a vender os terrenos ao estado, sendo ainda que alguns cidadãos 

afirmavam que o muro apenas lhes trazia sofrimento tendo que ser destruído. Por fim, em 

1991 foi decidido que de entre os 210 m de muro localizados na Bernauer Straβe 70 m 

seriam tornados em monumento, sem reconstruções; 60 m seriam utilizados para a 

construção de um memorial e os restantes 80 m seriam devolvidos à comunidade de Sophien 

Imagem 47: Bernauer Straβe, 1980. 
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(Dolf-Bonekämper, 2002). Associados à preservação do muro surgiram outras divergências, 

como a oposição do diretor do lar Diakoniestiftung Lazarus, Harmut Albrushchat, que 

defendia que a conservação desta estrutura infligia dor e lembranças penosas aos seus 

pacientes, sempre que estes olhassem por uma janela. No entanto, Harmut Albrushchat 

mudou de opinião alguns anos mais tarde, apercebendo-se da importância do muro no 

reavivar e perdurar a memória da divisão da Alemanha para gerações futuras, não correndo 

assim o risco dessas memórias serem esquecidas (Feversham & Schmidt, 1998).   

Devido à ação dos wallpeckers, parte do muro preservado teve que ser restaurado, 

pois as armaduras do betão já estavam completamente destapadas e a sofrer corrosão. O 

pedaço localizado no cemitério Sophien Friedhof foi classificado como Monumento Histórico 

em 2001. Atualmente, Bernauer Straβe é o único local em Berlim onde os visitantes se 

podem aperceber da dimensão real do sistema de segurança criado pela RDA, pois uma 

secção foi preservada (Feversham & Schmidt, 1998). O centro de documentação encontra-se 

do lado oriental e explica a história da Bernauer Strasse e o memorial encontra-se do lado 

ocidental, sendo o resultado de um concurso elaborado em 1994 e ganho pelo atelier de 

arquitetos Kohlhoff & Kohlhoff (Dolf-Bonekämper, 2002). 

Imagem 48: Armaduras do Muro de Berlim 

expostas em Bernauer straβe, 1998. 
Imagem 49: O Muro de Berlim integrado no 

memorial feito pelo atelier Kohlhoff & Kohlhoff. 
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4.1.7 Conflitos e soluções para a preservação do Muro 

 

Como já foi referido, logo após a queda do Muro de Berlim a maioria da população era de 

opinião que este tinha que ser destruído, para que a vitória da liberdade pudesse triunfar. 

Todavia, houve quem defendesse que uma parte do muro deveria ser preservado para 

gerações futuras, para não só relembrar a divisão e o sofrimento daqueles que viveram essa 

época, mas também passar a mensagem de união do povo alemão (Ladd, 1997). 

Figure 6: Mapa com os edifícios e memoriais atualmente em Bernauer straβe. 

Legenda: 1 Lápide em memória das vítimas do Muro de Berlim| 2 Exposição sobre a história desta 

estrutura em placards| 3 Centro de Documentação| 4 Capela da Reconciliação| 5 e 6 Galeria de arte 

urbana| 7 Exposição “Estações Fantasma”. 

 

Imagem 50: Bernauer Straβe atualmente. 
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Outro conflito surgiria em relação à autenticidade do muro a conservar. Preserva-lo no 

seu estado original envolveria um processo de reconstrução e reparação, bem como um 

programa de manutenção constante para evitar que a vegetação, por exemplo, crescesse ao 

pé do muro. Este processo de manutenção contínua resultaria na imutável imagem do muro, 

porém devido à constante destruição e degradação este foi perdendo a sua integridade e 

estar a reconstrui-lo implicaria também perder a sua autenticidade por não ser o tecido 

original. Há que também considerar que independentemente da qualidade da reconstrução e 

reparação de um pedaço de muro, o seu impacto nunca será igual ao que tinha antes de 

Novembro de 1989, pois o que o visitante está a ver é um pedaço ínfimo de uma estrutura 

infindável que dividia um país (Feversham & Schmidt, 1998). 

De acordo com a Carta de Nara, a autenticidade de um monumento reside em vários 

pontos: 

 Autenticidade na forma 

  Autenticidade material 

  Autenticidade técnica 

  Autenticidade functional 

 Autenticidade do contexto original 

Ora, no caso do Muro de Berlim praticamente todos os aspetos foram comprometidos de 

certa forma depois da sua queda e consequente destruição. Portanto, outra linha de 

pensamento seria considerar esta estrutura como um organismo vivo que está 

constantemente a evoluir e a modificar-se. Desde que foi contruída até hoje, esta estrutura 

não cessou de se transformar, não sendo possível congelar-se um momento na história e no 

tempo, podendo afirmar-se que esse estado é o estado original/autêntico do muro. Concluiu-

se assim que com o desenvolver dos acontecimentos históricos é que se pode retirar a ideia 

de que o fator “mudança” faz parte do significado e importância do próprio monumento 

(Feversham & Schmidt, 1998: 142).  
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4.2 Os Murais do 25 de Abril: de 1974 até aos dias de hoje  

 

4.2.1 Os murais antes e depois da revolução 

 

Após um período político de ditadura que durou quase quarenta anos, a revolução de 25 

de Abril de 1974 transformou não só a ideologia política e costumes, como também o espaço 

público. Foi devido à nova situação política em democracia e à liberdade de expressão, que 

surgiram os murais do 25 de Abril, conhecidos como “murais da liberdade”. A partir desse 

momento, o espaço público foi o veículo de vários partidos, movimentos ou apenas de 

simples cidadãos que queriam expressar a sua opinião (Simões, 2013). 

Contudo, outras manifestações semelhantes já tinham surgido anteriormente, no início da 

década de 1970 ainda durante o Estado Novo, sendo os estudantes os protagonistas da 

oposição política que através de murais e propaganda comunicavam e divulgavam os valores 

da democracia. No entanto, ao contrário da liberdade de expressão vivida na pós-revolução, 

estes eram reprimidos e castigados pelo regime (Simões, 2013). 

 

Entre os murais pré-revolução e os murais pós-revolução podem-se encontrar várias 

semelhanças. O objetivo principal de ambos seria apelar à mudança. Nos murais, 

denunciavam-se quer cenas de um país em opressão e sem liberdade, quer cenas de um 

futuro país em liberdade e sem repressão. Estas representações evocavam sempre símbolos 

políticos, como o punho erguido, o martelo, a foice, a pomba ou as setas; palavras e frases 

de encorajamento e esperança, e também cenas figurativas quer do quotidiano dos 

trabalhadores, quer de um futuro que se esperava próximo. Geralmente as pinturas eram 

bastante coloridas, associando-se a um movimento ou partido político, por exemplo o 

PCTP/MRPP (Partido Comunista dos Trabalhadores/ Movimento Reorganizativo do Partido 

do Proletariado) era associado ao vermelho e amarelo, sendo um dos movimentos mais 

proeminentes nos murais da revolução de 1974 (Aurélio, 1999). 

Imagem 51: Mural de protesto pré-revolução do 25 de Abril, Jardim do Seixal. 
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4.2.2 A importância da localização dos murais na cidade 

 

Normalmente, em vez de serem criados e expostos em espaços convencionais, 

como museus ou galerias, estes murais eram especificamente criados para serem expostos 

no exterior em espaços diretamente relacionadas com a sua iconografia, ou por onde 

passava um grande fluxo de pessoas, como por exemplo o Cais do Sodré. Só através da 

ligação do mural com aquele espaço e com aquelas pessoas é que a mensagem ganhava 

força suficiente para causar o impacto pretendido. Logo, a localização fazia parte do processo 

criativo de qualquer mural desde o início da sua criação até à sua implementação (Carmo, 

2011). Várias vezes, precisamente pelo impacto da localização, havia disputas entre os 

muralistas por certos muros ou paredes, sendo raro haver um espaço considerado um ponto 

Imagem 52: Mural artístico do PCP. 

Imagem 53: Mural artístico do PCTP/ MRPP. 
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estratégico sem qualquer tipo de pintura ou mensagem revolucionária (Entrevista a António 

Alves, Muralista do 25 de Abril, 2016).  

Por exemplo, no caso do mural pintado nos muros do Instituto Superior Técnico, o 

objetivo seria apelar ao voto e ganhar apoiantes junto dos estudantes, pois estes tinham sido 

parte essencial na constituição do partido PCTP/MRPP. Por ser, na altura, uma das maiores 

universidades de Lisboa, o Instituto Superior Técnico apresentava a localização perfeita para 

recrutar e expandir a influência política entre os jovens, daí ser escolhido por vários partidos 

para a pintura de murais políticos (Carmo, 2011). 

Imagem 55: Mural de propaganda do PCP, Instituto Superior Técnico. 

Imagem 54: Mural de apelo ao voto do MRPP, (1976), Instituto Superior Técnico. 
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Outro exemplo pode ser dado pelo mural pintado numa empena de um edifício, localizado 

num bairro residencial de trabalhadores, perto da área industrial de Lisboa. Com a frase “Só 

os trabalhadores podem vencer a crise” a encimar a representação de um conjunto de 

trabalhadores, este mural tinha como objetivo dar esperança e incentivar à mudança e ação 

da classe minoritária, sendo que alguns dos integrantes dessa classe viviam neste bairro 

(Carmo, 2011). 

 

Geralmente, os autores destes murais, a maioria das vezes anónimos, eram pintores ou 

militantes de partidos políticos, na sua maioria voluntários, encarregues de reproduzir as 

pinturas nas paredes e muros vazios. As técnicas para completar este processo podiam ser 

várias: moldes de madeira ou zinco, stencils ou podiam mesmo ser desenhados e pintados 

diretamente no muro através do método da quadrícula (Aurélio, 1999) (Entrevista a António 

Alves, Muralista do 25 de Abril, 2016).  

Estes murais tiveram um forte impacto na sociedade portuguesa, sendo ainda hoje 

recordados por muitos, pois transmitiam à população mensagens de esperança, coragem 

para além de incentivarem à cooperação, força e ação popular. Grandes acontecimentos 

reviam-se nestas pinturas, como as eleições presidenciais ou os conflitos de ideologias entre 

os diferentes partidos políticos. Foi nesta época que as ideias da democracia e mudança 

proliferaram, devido à constante propaganda exposta nos murais políticos, divulgando as 

diferentes ideias dos vários partidos da época (Carmo, 2011). 

Imagem 56: Mural de propaganda e incentivo aos 

trabalhadores do PCTP, (1977), Av. Gomes da 

Costa, Cabo Ruivo. 

Imagem 57: Pintura mural do PCTP-MRPP 

junto à Petroquímica de Lisboa. 
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A partir do final da década de 1970, a produção de murais diminuiu, no caso do 

PCTP/MRPP, devido à escassez de militantes e principalmente, a problemas financeiros e 

organizacionais do partido (Carmo, 2011) (Entrevista a António Alves, Muralista do 25 de 

Abril, 2016). Os restantes murais foram desaparecendo com o tempo, alguns devido a ações 

constantes de vandalismo ou destruição; outros através das condições climáticas, como a 

chuva ou o sol; ou simplesmente devido à pintura de novos murais (Entrevista a Miguel 

Correlo, GAU, 2016). Em conversa com o muralista António Alves, os murais originais do 25 

de Abril nunca foram pensados para durar um longo período de tempo. Os murais foram 

sempre encarados como obras efémeras devido tanto às dificuldades técnicas de os manter 

e preservar, como também à constante renovação e pintura de novos murais por cima dos 

antigos (Entrevista a António Alves, Muralista do 25 de Abril. 2016).  

 

4.2.3 Os murais comemorativos da Revolução do 25 de Abril 

 

Foi a partir de uma ideia inicial de António Alves (antigo muralista do MRPP), promovida 

pela APAURB (Associação Portuguesa de Arte Urbana) em 2014, que surgiu a iniciativa “40 

anos, 40 murais” com o objetivo de comemorar os 40 anos da “revolução dos cravos” (Lopes, 

2014) (Entrevista a António Alves, Muralista do 25 de Abril. 2016). Espalhados um pouco por 

todo o país em cidades como Lisboa, Loures ou Ovar, era através da pintura de 40 novos 

murais alusivos à revolução que esta iniciativa pretendia relacionar os murais da liberdade 

dos anos 70, já todos extintos, com a atualidade em Portugal (Jornal de Notícias, 2014) 

(Entrevista a António Alves, Muralista do 25 de Abril. 2016). Tal como nos murais de 1974, 

estes pretendiam criar uma ligação com o espaço e sociedade envolvente, precisamente para 

o impacto da mensagem se fazer notar. Para além de comemorar e homenagear os murais 

da década de 1970, esta iniciativa pretendia também promover o encontro entre a “arte 

mural” e o graffiti, aproximando a geração de 1970 às gerações atuais (40 anos, 40 murais, 

2014). No entanto, ao contrário do que acontecia com os murais de 1974, os murais de 2014 

não tinham qualquer vínculo partidário ou fim comercial, tratando-se apenas de uma 

celebração através da representação de momentos históricos relacionados com a Revolução 

de Abril (40 anos, 40 murais, 2014). Esta iniciativa não foi completada na totalidade, os 40 

murais comemorativos não foram todos executados, devido principalmente à falta de 

recursos financeiros e parceiros que apoiassem esta ideia. Os murais executados não têm 

nenhum plano de conservação associados, sendo encarados como arte efémera tal como os 

originais da Revolução de 1974, e por isso a maioria dos que foram de facto realizados já têm 

pinturas novas por cima. 

Entretanto, a GAU (Galeria de Arte Urbana) inspirada pela iniciativa da APAURB e com a 

coordenação da autarquia de Lisboa, criou o projeto “Venham mais sete!” também em 2014. 

Este projeto consistia em expor temporariamente, nos painéis da Calçada da Glória, 
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trabalhos que reinterpretassem os murais do PREC (Período Revolucionário em Curso), 

recorrendo a artistas conhecidos de arte urbana como Carlos Farinha ou Nomen (Cruz, 

2014). 

 

Para além destes painéis, a GAU coordenada pelo departamento do Património Cultural 

da Câmara Municipal de Lisboa lançou em 2012, uma página na internet que consistia num 

arquivo cronológico dos muros e paredes decorados na cidade de Lisboa desde 25 de Abril 

de 1974 até hoje. Era através de um mapa interativo da cidade, que os cidadãos podiam 

consultar os vários pontos assinalados e aceder a uma cronologia temporal que continha o 

registo das pinturas que existiram em cada ponto ao longo dos anos (Lusa & Açoriano 

Oriental, 2012). No entanto, este site está temporariamente desativado devido a problemas 

técnicos, sendo reiniciado, em princípio, ainda em 2016 e incidindo na arte urbana de Lisboa 

em geral, e não só na evolução dos murais da revolução. Não obstante, este site vai conter 

um capítulo dedicado apenas aos murais do 25 de Abril e como eles foram evoluindo, e por 

consequência, desaparecendo ao longo do tempo (Entrevista a Miguel Correlo, GAU, 2016). 

Ainda no seguimento da comemoração dos 40 anos do 25 de Abril e através do ciclo de 

conferências “Revolução de Abril- Portugal 1974-1975” da Universidade Nova, a FCSH 

(Faculdade de Ciência Sociais e Humanas) desafiou a plataforma Underdogs (galeria de arte 

urbana situada em Lisboa) para que demonstrasse a visão dos jovens de hoje sobre a 

revolução de 1974, resultando assim num mural celebrativo de 15 m na Avenida de Berna 

(Cruz, 2014). 

Tendo em conta o tema da presente tese, analisaram-se dois casos dos murais 

comemorativos da revolução de 25 de Abril de 1974. 

Mural Capitão Salgueiro Maia: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Av de Berna  

Com a colaboração entre a FCSH (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas) e a 

plataforma Underdogs e ainda com o apoio da CML (Câmara Municipal de Lisboa), surgiu o 

Imagem 58: Exposição “Venham mais sete!”, (2014), Calçada da Glória.  
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mural de celebração à Revolução do 25 de Abril nas paredes da FCSH. Deste mural de 15 m 

de comprimento pintado com a técnica contemporânea do graffiti resulta, ao centro, o rosto 

de um dos protagonistas da revolução, o Capitão Salgueiro Maia, vestido com a farda militar 

e rodeado de punhos erguidos (símbolo muito utilizado nos murais da revolução de 1974) 

coloridos com as cores nacionais (verde, vermelho e amarelo). A pintura é ainda completada 

através de: típicas espingardas com cravos no cano preenchidas com azulejaria (tipicamente 

nacional); um símbolo da pré-revolução (lado esquerdo do mural), o escudo de Portugal, que 

se encontra entre ossos e correntes quebradas numa ponta representando o corte com o 

antigo regime; um símbolo da pós-revolução, um coração com duas G3, com os canos 

virados para baixo, criticando a falta de ação e mudança da sociedade contemporânea. Para 

além destes símbolos referentes ao antes e depois da revolução, pode-se ainda ver palavras 

como “amor” e “luta”, bem como uma faixa no coração com uma frase escrita em latim, “ou 

encontramos uma via, ou fazemos uma”, incentivando tal como nos antigos murais à 

mudança e ação da população (Cruz, 2014) (Soares, 2014).  

Baseado na fotografia de Alfredo Cunha tirada no dia da revolução, e da autoria dos 

artistas Frederico Draw, Gonçalo Ribeiro, Diogo Machado e Miguel Januário, este mural 

pretende por fim expor a visão das gerações que não viveram o 25 de Abril, criticando em 

simultâneo a sociedade portuguesa contemporânea (Soares, 2014). 

Imagem 59: Mural Capitão Salgueiro Maia, (2014), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa. 

Imagem 60: Mural Capitão Salgueiro Maia, (2016), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa. 



 

79 
 

Mural de celebração “40 anos, 40 murais”: Alcântara 

 Inserido na iniciativa “40 anos, 40 murais”, o mural de Alcântara aproveitou a imagem 

de um rosto esculpido na superfície, da autoria do artista Alexandre Farto (VHILS), para 

acrescentar um punho levantado e cerrado, símbolo comum da época da revolução sinónimo 

de unidade e força. Este mural concentrava assim duas técnicas diferentes: a moldagem do 

rosto na parede para lhe conferir profundidade e realismo, e a pintura de vários murais 

associados aos problemas do quotidiano (Lopes, 2014). Este foi o primeiro mural dos 40 a 

serem realizados em território nacional, relacionando-se com o comunismo e com a luta dos 

trabalhadores. Nele estão representados, por ordem cronológica, as vítimas do colonialismo e 

do fascismo, as lutas camponesas anteriores ao 25 de Abril ou as prisões da PIDE. Também 

representados estão os temas do PREC, recorrendo aos simbolismos do período de 1974 e 

inspirando-se, em simultâneo, em figuras da revolução de 1900 como Maria da Fonte. No 

entanto, nele também se ilustram cenas mais atuais como a luta dos estivadores ou a luta 

contra a ocupação da Indonésia. Ainda como crítica à democracia portuguesa, encontra-se 

representado o parlamento em São Bento encimado por um céu cinzento de onde caiem 

raios, mostrando assim o descontentamento da sociedade perante o papel da Assembleia da 

República na política portuguesa (Louçã, 2014).  

Embora neste mural existissem ligações diretas a partidos políticos específicos, o 

resto dos murais espalhados por território nacional não contemplava essa situação, pois o 

objetivo desta iniciativa era celebrar a revolução do 25 de Abril, fazendo uma análise e crítica 

à situação vivida atualmente (Lopes, 2014). Por último, este mural tal como os originais, faz 

reviver o espírito de revolução, incentivando a sociedade à mudança. 

Imagem 61: Mural de celebração da iniciativa “40 anos, 40 murais”, (2014), Alcântara. 
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Atualmente este mural está preenchido com outras pinturas que nada têm a ver com a 

celebração dos 40 anos da Revolução do 25 de Abril. Apenas restam o rosto do homem 

esculpido e uma pequena pintura, no início deste mural, em alusão a esta iniciativa.  

Imagem 62: Mural de celebração da iniciativa “40 anos, 40 murais”, (2016), Alcântara. 
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4.3 A Conservação atual : Visões, Problemas e Estratégias 

 

4.3.1 Diferentes perceções perante a conservação da arte contemporânea 

 

O caso do Muro de Berlim ou dos Murais do 25 de Abril, coloca a questão da 

conservação de murais para a posterioridade, não sendo um problema com uma solução 

objetiva, visto que uns os consideram como arte efémera e outros os consideram, em certos 

casos, como arte a preservar para gerações futuras. Geralmente quando um artista cria um 

mural ele sabe desde o início, que a sua obra mais cedo ou mais tarde vai desaparecer, quer 

através dos fatores climáticos, quer através da renovação deste com novos murais a ganhar 

forma. A ideia subjacente é os murais irem-se transformando e adaptando à situação atual, 

revelando sempre a visão dos artistas perante os problemas da sua geração. 

Recentemente, surgiu um conflito perante a conservação de certos murais com o 

street artist italiano Blu a apagar os seus próprios trabalhos em Bolonha. Blu, indignado 

perante a exposição Banksy&Co. dedicada à street art e organizada pela alta finança, decidiu 

em conjunto com um grupo de colaboradores e colegas cobrir de cinzento os seus murais, 

apagando o trabalho de 20 anos. O motivo da sua indignação reside no facto de algumas das 

suas obras terem sido extraídas das ruas e expostas nessa mesma exposição, sem a sua 

autorização prévia. Para Blu e outros colegas, a retirada dos seus trabalhos da rua sem a sua 

autorização significa a privatização das suas obras, que são essencialmente para estarem 

nas ruas acessíveis a todo o público, transformando-as em bens de consumo caso não se 

encontrem no seu contexto original (a rua). No entanto, a organização afirma ter pedido 

autorização aos proprietários legítimos, ou seja, aos donos dos edifícios onde as peças 

estavam expostas, embora o artista continue a ser o seu autor. Adicionalmente, a exposição 

em galerias ou museus retira também as peças do seu contexto original de produção e 

apresentação, o espaço público, eliminando o impacto intencionado no início do processo 

(Cardoso, 2016). Seguindo esta linha de pensamento, a questão pertinente relaciona-se com 

a alteração da identidade da obra, principalmente em casos de leilões, furto ou exposições, 

como aconteceu já várias vezes a artistas como Banksy, deixando de ser uma peça que cria 

uma ligação com o público em geral, para passar a ser um objeto fetiche e de consumo 

comercial (Gayo, 2015). Desprender estas obras dos conjuntos arquitetónicos originais 

implica desrespeitar a integridade do mural com a envolvente pois, ao mesmo tempo que o 

mural perde o contexto para o qual foi criado, o sítio perde significado com a remoção da 

obra. Logo, é sempre preferível mantê-los no local original, a não ser que a sua existência 

possa estar em perigo (Rainer, 2003). 

No entanto, vários museus e galerias, tal como a organização da exposição 

Banksy&Co., têm outra perspetiva. Estes consideram que se deve dar início à reflexão sobre 
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como conservar e preservar estas e mais experiências urbanas em museus e galerias, não 

concordando com a posição de artistas de rua como Blu (Cardoso, 2016). 

 Assim, há quem defenda a preservação e conservação de algumas obras 

contemporâneas, devido à importância que estas adquiriram na sociedade. Embora 

inicialmente consideradas efémeras, a street art e os murais, marcam contextos históricos 

relevantes, tornando-se memórias importantes de salvar do esquecimento. O caso do Muro 

de Berlim ilustra precisamente essa ideia. Uma estrutura que presenciou um acontecimento 

histórico, a divisão política da Europa no pós-guerra, e que através das suas pinturas 

simbólicas se tornou herança cultural da humanidade, importante de preservar para o futuro. 

É esta alteração de identidade, de uma estrutura que foi construída não com o propósito de 

monumento comemorativo, e que mais tarde se transformou num símbolo histórico, que 

define quais as obras deste tipo devem ser ou não preservadas para a posterioridade, e qual 

a melhor solução para esse efeito. 

Contudo, o mesmo não aconteceu no caso dos Murais do 25 de Abril, pois estes foram 

desaparecendo ao longo do tempo, ou por terem sido encarados como obras efémeras ou 

por falta de interesse e de recursos para os preservar. No entanto, hoje são recordados com 

saudade e arrependimento, por alguns, por não terem sobrevivido até aos dias de hoje, pois 

tal como no caso do Muro de Berlim, os Murais do 25 de Abril marcaram uma época histórica 

de revolução e luta pela liberdade em Portugal, tornando-se num ícone desse período.   

 Pode-se assim concluir que a relevância histórica atribuída a este tipo de expressão 

determina, na maioria dos casos, a preservação ou não deste tipo de arte. É claro que a 

divulgação destes trabalhos nos meios de comunicação desempenha um papel crucial na sua 

sobrevivência, pois com a divulgação vem o reconhecimento e a vontade de preservar. 

Porém, é necessário em certos casos, haver um distanciamento crítico e temporal para se 

poder assim avaliar o seu valor histórico, tendo sempre em conta que são obras de arte 

perecíveis e, que muitas vezes por ninguém se responsabilizar por elas são esquecidas, 

acabando por desaparecer em pouco tempo. É por isso cada vez mais pertinente estudar e 

analisar este tipo de peças para se poder determinar quais se devem preservar, para além de 

definir qual a melhor forma de as conservar para o futuro.  

 

4.3.2 Conservação de murais e problemas subjacentes  

 

Encarados como efémeros, o destino dos murais do século XX passa em regra pela 

falta de manutenção devido ao abandono, logo seguido pela deterioração. Naturalmente, os 

murais no exterior têm uma maior variedade de problemas, quer devido à sua exposição aos 

fatores climáticos, quer pela instabilidade dos materiais usados. No caso dos fatores 

climáticos, as situações que surgem a partir da humidade podem levar ao aparecimento de 
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salitre, fendas e levantamento das camadas de tinta, afetando a estrutura arquitetónica do 

suporte. Em relação aos materiais e técnicas utilizadas, os revestimentos impermeáveis 

como o poliuretano podem ter resultados semelhantes aos anteriores, devido precisamente 

às flutuações térmicas, danificando a superfície pintada quando removido. É ainda necessário 

ter em conta que a maioria das tintas usadas não estão preparadas para durar um longo 

período de tempo quando aplicadas no exterior, sendo preferível optar por tintas minerais por 

estas não formam uma película impermeável na parede, deixando-a respirar (Rainer, 2003).  

Para precaver ou diminuir os danos nos murais, estes não devem ser pintados do 

lado Sul devido à maior exposição ao sol e, por consequência, aos raios ultravioleta que 

aceleram o processo de desvanecer das cores. Ainda, um mural que é protegido por um 

beiral com caleira terá menos probabilidades de infiltração de água e de aparecimento de 

manchas, ao contrário de um mural totalmente exposto. A localização é também 

determinante para a sua longevidade, sendo mais afetado e mais propenso a fendas se se 

localizar numa zona com maior atividade sísmica ou com maior probabilidade de 

assentamentos.  

Outros motivos comuns para a falta ou dificuldade de manutenção incluem a localização 

pouco acessível ou ações de vandalismo, podendo a última ser evitada se houver uma 

constante manutenção da envolvente: manter a zona limpa, as caleiras reparadas, os 

arbustos e árvores próximas cuidadas e limpar ou remover os graffitis que vão sendo 

pintados por cima do mural. Estas pequenas ações desencorajarão a destruição destas 

peças, prolongando assim o seu tempo de vida. No entanto, é necessário que o mural 

adquira um significado e importância relevantes na comunidade onde se insere, pois se não 

existir essa ligação a sua preservação não será uma prioridade, havendo mais probabilidade 

de ser coberto por graffitis e por consequência, desaparecer (Rainer, 2003). 

Tal como mencionado anteriormente, a responsabilidade de tais peças (quando não 

são comissionadas por entidades públicas) pertence ao proprietário do edifício, 

independentemente do autor do mural, e muitas vezes ou são apagadas ou abandonadas por 

este não se responsabilizar pela sua manutenção. A responsabilidade de quem deve 

preservar os murais é um grande problema, no entanto, mesmo que haja interesse por parte 

do artista e do proprietário de os salvar surgem outros problemas de autenticidade e restauro: 

deve-se estabilizar a tinta impregnada na estrutura e fazer a sua manutenção 

periodicamente, ou a obra deve ser completamente restaurada ao seu estado original, 

apagando as marcas da passagem do tempo em detrimento de uma aparência nova?; A 

responsabilidade deve recair mais sobre os autores do que nos proprietários dos edifícios 

onde se encontra o mural, ou deve continuar apenas a recair sobre o proprietário do edifício?; 

Deverão os artistas ter o direito de repintar os seus murais ou devem ser os profissionais da 

área da conservação a restaurar o mural? (Rainer, 2003). 
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Relativamente à remoção de murais, hoje em dia vários museus e galerias expõem 

fragmentos que foram deslocados dos seus locais originais e instalados nas suas salas de 

exposição. Estes processos implicam métodos de remoção como strappo (remover a camada 

de tinta da estrutura de suporte) ou stacco (remover o suporte todo: todas as camadas da 

parede, ou parte da sua espessura com o mural integrado), sendo que na maioria dos casos 

o mural sofre danos na pintura ou na estrutura do suporte (Rainer, 2003). 

A melhor opção de conservação é, sem dúvida, a que nasce através da colaboração 

entre o conservador e o autor do mural. A compreensão das técnicas e materiais utilizados, 

para além da troca de experiências entre ambas as partes é essencial para traçar um plano 

de preservação. Ao fornecer informações sobre o processo de criação do mural, o autor da 

obra ajuda o conservador na sua análise e diagnóstico de patologias, para em seguida poder 

aplicar o tratamento adequado. O papel do conservador passa assim por desacelerar o 

processo de deterioração, através da estabilização das várias camadas de tinta, da limpeza 

da superfície e da reintegração da imagem, podendo ainda haver a colaboração do artista na 

repintura e restauro da sua obra (Rainer, 2003). 
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Através deste trabalho, procurou-se esclarecer que as ações ditas de vandalismo são 

definidas como danos ou destruição infligidos deliberadamente numa estrutura histórica e 

que, por provocarem sentimentos de revolta e rejeição na sociedade, devem ser condenáveis 

(não são socialmente justificáveis). Por outro lado, os atos que são aceites e encarados como 

herança cultural pela sociedade são aqueles que (com o tempo) acabam por ser socialmente 

aceites contribuindo para a preservação da estrutura histórica em si, atribuindo-lhe novos 

significados. Ao contrário dos primeiros, estes últimos acrescentam uma nova camada de 

história ao monumento reforçando o seu valor cultural para gerações futuras.  

Para distinguir estes atos fez-se inicialmente uma aproximação à sua evolução 

histórica desde o século IV, com as invasões bárbaras, até ao século XX com o aparecimento 

de cartas e convenções internacionais. De seguida, analisaram-se alguns casos que geraram 

polémica ao longo da história, como os mármores de Elgin, a pilhagem levada a cabo por 

Napoleão ou as obras de arte saqueadas por Hitler na Segunda Guerra Mundial e casos mais 

recentes como a destruição dos Budas de Bamiyan, pelos Talibã, ou a destruição da cidade 

de Palmira pelo Estado Islâmico. Para avaliar estes atos procurou-se elencar algumas 

variáveis como a distância temporal, a proximidade cultural ou o seu impacto simbólico na 

sociedade. 

A distância temporal é, possivelmente, a variável mais relevante. Só através do 

distanciamento crítico, complementado com uma eventual visão regeneradora de uma nova 

geração é que se poderá encarar e decidir, com mais objetividade, a importância de tal ação 

na história. Esse distanciamento temporal é fundamental para que a sociedade tenha tempo 

de percecionar de outro modo os acontecimentos, havendo maior probabilidade de os 

valorizar e preservar como herança cultural para o futuro do que os rejeitar e esquecer. Um 

dos casos polémicos analisados, a conservação das inscrições em cirílico feitas em 1945 no 

Reichstag aquando a sua reconstrução em 1999, beneficiou precisamente da distância 

temporal. Foi esse distanciamento crítico de mais de cinquenta anos que permitiu à 

sociedade interpretar as inscrições nas paredes não como ato de vandalismo, mas sim como 

a história impregnada no próprio edifício, regenerando o seu próprio significado.  

A proximidade cultural é outro fator determinante na decisão de diferenciar um ato destrutivo 

de algo que possa ser considerado herança cultural, pois é através da semelhança entre 

culturas e valores que se desenvolve uma cumplicidade e solidariedade entre os diferentes 

povos. A destruição dos Budas de Bamiyan em 2001, no Afeganistão, é disso um bom 

exemplo. A sua destruição, amplamente difundida pelos meios de comunicação, abalou 

unanimemente a comunidade internacional, empenhada em valorizar e preservar o 

património histórico. Definido como um ato de destruição planeado e injustificável, este 

acontecimento provocou rejeição e condenação imediata precisamente pela proximidade de 

valores que havia em comum entre a comunidade internacional.  
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Por último, como fator decisivo encontra-se o impacto simbólico no monumento. Para se 

perceber se de facto é socialmente justificável ou não, é fundamental conhecer a origem e o 

motivo que levaram a tal ação destrutiva, para depois se tomar uma decisão: condenar ou 

preservar. Ambos os casos de estudo centrais da tese, o Muro de Berlim e os Murais do 25 

de Abril, exploram uma nova abordagem de preservação e criação de novas memórias, 

precisamente devido ao impacto simbólico que tiveram na sociedade podendo ser encarados 

como herança cultural.  

No caso do Muro de Berlim esta estrutura adquiriu um duplo simbolismo pois é associado ao 

sentimento de união e de liberdade, de romper com uma barreira, que antes era símbolo de 

controlo e sofrimento humano. Este duplo simbolismo foi o que levou o muro a ser 

preservado, por um lado devido aos graffitis e mensagens de liberdade inscritas nas suas 

paredes, que previam precisamente a queda do muro, por outro a sua preservação serve 

como memória física de todo o sofrimento e rutura que provocou no mundo.  

Em relação aos Murais do 25 de Abril, embora os originais já não existam, a constante 

produção de pinturas relacionadas com o tema da revolução e de projetos que vão sendo 

criados para homenagear os murais originais, revelam o impacto que o movimento mural de 

1974 teve na sociedade portuguesa. Assim, devido ao impacto simbólico que este movimento 

teve, o que poderia ser visto como ato de vandalismo foi reinterpretado como um ato de 

liberdade com significado cultural, sendo comemorados até aos dias de hoje.  

Para evitar a destruição do património, é fundamental o desenvolvimento de 

estratégias nacionais e internacionais interligadas por uma rede de comunicação entre as 

várias comunidades e autoridades. A partir de casos como Portugal e Inglaterra, conclui-se 

que para além de um observatório que faça a recolha de dados dos crimes contra o 

património, como por exemplo o Heritage Crime Programme em Inglaterra, a criação de 

organizações e programas como a ARCH (Alliance to Reduce Crime against Heritage) no 

caso inglês, e o programa “SOS Azulejo” no caso português, são fundamentais para o 

sucesso dos planos de combate a estes crimes. Igualmente fundamental é a promoção de 

conferências e a elaboração de guias de como agir em caso de presenciar algum crime 

contra o património, tendo como principais objetivos informar e alertar a população. Por fim, 

estabelecer uma rede de comunicação a nível nacional entre as várias autoridades e 

organizações locais, como o que é feito em Inglaterra com o National Heritage Protection 

Plan, é essencial para que estes crimes sejam evitados e reduzidos. No caso nacional, aparte 

do programa “SOS Azulejo”, Portugal não tem desenvolvida uma rede tão eficaz como a de 

Inglaterra devido às poucas organizações e programas em vigor, para além de não existir 

nenhum centro de recolha de dados de atos destruição contra o património, dificultando o seu 

combate por não se saber qual a dimensão do problema. 

Em suma, após se concluir que um certo ato de destruição (através da sua análise 

concisa e objetiva) pode vir a integrar a nossa herança cultural, preserva-se uma nova 
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camada de história. Esta nova camada é a herança cultural da atualidade para as gerações 

futuras, é a marca do Homem contemporâneo na história podendo, quando associada a 

estruturas históricas funcionar como agente renovador e protetor da sua integridade. Tal 

como refere Robert Musil (1936) a propósito do conceito de “monumento invisível”, só através 

da constante mudança é que se assegura a visibilidade dos monumentos, deixando-os 

menos propícios a serem ignorados e esquecidos pela sociedade e por consequência, 

danificados e destruídos. Pode-se assim concluir que a história é um processo contínuo e 

não estático, sendo sempre necessário analisar se este tipo de atos contribui ou não para a 

evolução história do património e humanidade, e sobretudo, se regenera o significado do 

monumento, valorizando-o, podendo só assim existir uma interligação entre o passado, o 

presente e o futuro. 
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