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O	 ICOM	 Portugal	 foi	 recebido	 em	 audiência	 na	 Assembleia	 da	 República,	 no	
passado	dia	14	de	Junho,	sobre	a	questão	do	Museu	e	Parque	Arqueológico	do	
Vale	do	Côa	e	os	atos	de	vandalismo	noticiados	nos	últimos	tempos.	 

A	pedido	do	Grupo	Parlamentar	do	Partido	Comunista	Português	foram	ouvidas	
a	Associação	de	Arqueólogos	Portugueses	(AAP),	o	ICOM	Portugal,	o	ICOMOS	e	
a	comissão	de	trabalhadores	do	Parque	na	Comissão	de	Cultura,	Comunicação,	
Juventude	e	Desporto.	

Na	audição,	onde	a	disponibilidade	do	ICOM	Portugal	foi	reconhecida	por	todos	
os	 partidos,	 foram	 colocadas	 diversas	 questões	 sobre	 os	 problemas	 que	 o	
Museu	e	Parque	Arqueológico	do	Côa	têm	enfrentado	ao	longo	dos	anos,	com	
principal	foco	nas	questões	de	segurança	e	salvaguarda	do	valioso	património	
gerido	por	aquela	instituição.	 

Tendo	em	conta	as	questões	enunciadas,	foi	referido	que	o	ICOM	Portugal	como	
associação	 de	 profissionais	 de	 museus	 e	 de	 museus,	 gostaria	 de	 partilhar	
algumas	ideias	sobre	a	dimensão	museológica	e	patrimonial	do	Vale	do	Côa: 

Considerações: 

a)	 O	 Complexo	 de	 Arte	 Rupestre	 do	 Vale	 do	 Côa	 é	 o	maior	 parque	 de	 Arte	
Rupestre	 ao	 ar	 livre	 do	mundo	 (o	 Património	 em	 causa	 excede	 os	 20.000ha	
definidos	 para	 o	 Parque	 Arqueológico),	 facto	 que	 per	 si	 diz	 bem	 da	 enorme	
responsabilidade	 nacional	 e	 internacional	 que	 nos	 cabe	 enquanto	 país	 na	
preservação	deste	património	para	as	gerações	vindouras; 

b)	O	Museu-edifício	 que	 foi	 oportunamente	 construído,	 e	 que	 se	 saúda	 pela	
qualidade	 do	 seu	 programa	 museológico	 e	 do	 seu	 projecto	 arquitectónico,	
reúne	todas	as	condições	para	funcionar	como	polo	central	 interpretativo,	ou	
placa	 giratória	 de	 encaminhamento	 para	 outros	 polos,	 disseminados	 na	
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paisagem,	 os	 núcleos	 de	 arte	 rupestre	 visitáveis.	 Todos,	 em	 conjunto,	
articulados	 programaticamente,	 deveriam	 constituir	 o	 conceito	 de	Museu	da	
Arte	Rupestre	do	Côa; 

c)	Tal	como	definido	na	Lei-Quadro	dos	Museus	Portugueses	(Lei	no	47/2004,	de	
19	 de	 Agosto),	 um	 Museu	 tem	 que	 assegurar	 as	 funções	 de	 investigação,	
inventário,	segurança	e	educação,	e	por	outro	lado,	deve	possuir	as	capacidades	
operacionais	entre	as	quais	destacamos:	possuir	direcção	própria,	devidamente	
qualificada	 e	 recrutada	 de	 forma	 transparente,	 possuir	 também	 quadros	 de	
pessoal	 adequados,	 planos	 de	 acção	 devidamente	 avaliados	 e	 orçamentos	
credíveis; 

d)   a	 consideração	 da	 dimensão	 museológica	 aqui	 expressa	 deve	 também	
implicar	 o	 lançamento	 de	 um	 amplo	 debate	 com	 a	 tutela	 e	 organizações	
profissionais	sobre	a	possível	reclassificação	do	Museu	da	Arte	Rupestre	do	Côa	
como	 Museu	 Nacional.	 Considera-se	 mesmo	 algo	 anómalo	 que	 já	 tal	 não	
aconteça	no	presente,	dado	que	estamos	perante	um	bem	classificado	como	
Património	 Mundial.	 Independentemente	 do	 modelo	 administrativo	 que	 o	
Governo	entenda	adoptar	para	a	melhor	gestão	daquele	património,	 seja	ele	
fundacional	 ou	 outro,	 a	 classificação	 como	 Museu	 Nacional,	 sendo	 uma	
evidência	lógica,	constituiria	também	o	reforço	da	responsabilização	directa	do	
Estado,	que	entendemos	ser	desejável	e	necessária.	 

Tendo	em	conta	o	exposto	o	ICOM	Portugal	propôs	um	conjunto	de	soluções	
possíveis	para	a	emergência	desta	situação: 

1-	Para	salvar	a	Arte	do	Côa,	é	fundamental	além	de	vontade	política,	fazer	um	
exercício	técnico	e	repensar,	rubrica	a	rubrica,	um	orçamento	de	verdade	para	
o	Museu	e	Parque	Arqueológico	no	 valor	 de	1.250.000	euros	 (falamos	 só	de	
funcionamento,	 sem	 investimento).	 Atualmente,	 o	 Museu	 e	 o	 parque	 não	
cumprem	as	suas	funções	devido	à	contínua	exiguidade	orçamental	e	falta	de	
recursos	humanos	especializados	(profissionais	de	museus); 

2-	Definir	ainda	um	plano	estratégico	que	envolva	além	dos	5	 fundadores	da	
Fundação	 Côa	 Parque,	 as	 entidades	 locais	 e	 regionais,	 públicas	 e	 privadas	
(Universidades.	 Autarquias,	 Associações	 culturais	 e	 sociais,	 ICNF,	 empresas	
vocacionadas	para	o	turismo,	quintas	da	região,	etc.); 
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3-	Reativação	e	ampliação	das	dezenas	de	acordos	de	colaboração	assinados,	
sobretudo	em	2012	e	2013,	com	diversas	entidades,	para	estimular	a	ligação	à	
comunidade	e	aos	agentes	turísticos	e	culturais	da	região; 

4-	 É	 necessário	 pôr	 em	 funcionamento,	 o	 conselho	 consultivo,	 previsto	 nos	
estatutos	da	Fundação.	Tal	medida	criaria	massa	crítica	e	permitiria	um	debate	
aberto	e	democrático	que	melhor	reflecte	a	realidade,	e	aponta	para	melhores	
conselhos	e	decisões	da	direção; 

5-	 	 Sobre	 a	 questão	 da	 videovigilância	 já	 anunciada	 pelo	 Senhor	Ministro	 da	
Cultura,	 o	 ICOM	Portugal	 referiu	 que	 existem	núcleos	 de	 arte	 cujo	 ponto	 de	
eletricidade	mais	próximo	fica	a	5	km	de	distância.	É	necessário	efetuar	estudos	
prévios	de	sustentabilidade	sobre	esta	solução	e	outras	soluções	museográficas	
(barreiras,	acrílicos)	que	venham	a	ser	propostas	e/ou	sugeridas; 

6-	O	ICOM	Portugal	defende	uma	solução	de	Educação	Patrimonial,	que	permita	
envolver	 as	 comunidades	 locais	 na	 defesa	 e	 promoção	 do	 património	 como	
recurso	para	o	desenvolvimento.	A	título	de	exemplo	refira-se	a	criação	de	um	
regime	de	avença	com	reporte	das	ocorrências	(procurando	a	colaboração	do	
poder	local	e	associativismo	para	implementação	da	medida).	Esta	solução	além	
de	acarretar	menos	custos	é	mais	duradoura,	sem	necessidade	de	manutenção	
técnica	 e	 revela-se	 mais	 eficiente,	 pois	 integra	 as	 comunidades	
(responsabilização	 social).	 Nenhum	 museu	 sobrevive	 sem	 o	 apoio	 das	
comunidades. 

A	 Comissão	Nacional	 Portuguesa	 do	 ICOM	está	 disponível	 para	 participar	 de	
forma	ativa	na	resolução	de	problemas,	de	acordo	com	os	nossos	princípios	de	
defesa	intransigente	dos	profissionais	e	dos	museus,	no	sentido	de	salvaguarda	
do	 património	 para	 que	 as	 gerações	 vindouras	 possam	 continuar	 a	 fruir	 do	
mesmo. 

Está	em	causa	um	Património	de	valor	inestimável,	importantíssimo	na	história	
da	Humanidade	e	de	elevado	potencial	para	atrair	o	Turismo	à	região.		 

Por	fim,	relembramos	o	compromisso	que	os	Estados	assumem	como	guardiões	
de	 um	 Património	 Mundial	 reconhecido	 pela	 UNESCO	 e	 a	 Resolução	 nº	 1	
adoptada	durante	a	última	Conferência	Mundial	do	Conselho	Internacional	de	
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Museus	 (ICOM),	 realizada	 em	 Milão,	 em	 2016.	 Sob	 a	 epígrafe	 “A	
Responsabilidade	dos	Museus	para	com	a	Paisagem”.	
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