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A conservação do património é hoje,
indiscutivelmente, uma área com
valor reconhecido em todos os cam-
pos do conhecimento humano e a
autenticidade histórica uma questão
incontornável nas suas estratégias
operativas. Contudo, e como a pró-
pria definição do que pode ser trans-
missível às gerações seguintes como
símbolo da identidade cultural se
transforma, a noção de património
tem naturalmente vindo a evoluir
nos últimos anos, e novos problemas
e desafios se têm colocado com a
ampliação da sua abrangência e
transdisciplinaridade. 
Fruto das fortes dinâmicas contem-
porâneas, sentimos actualmente um
crescente processo de mercantiliza-
ção do passado histórico para con-
sumo recreativo, isto é, "vende-se e
compra-se" como qualquer outra ma-
nifestação cultural2. 
Recentrado na condição omnipre-
sente do consumo, o discurso do pa-
trimónio é actualmente usado em
muitos casos como uma estratégia de
valorização de produtos ou mesmo
como alavanca de produção de novos
espaços e realidades. 
Se antes, os bens patrimoniais apenas
possuíam um valor simbólico ou re-
presentativo, hoje estes são atractivo
de operações imobiliárias, mais va-
lias de determinados sectores do tu-
rismo ou pretexto decorativo de lojas,
restaurantes, centros comerciais e

bém espaços onde as vivências ur-
banas são substituídas por experiên-
cias, que apesar de "ageográficas",
procuram satisfazer através de uma
"simulação controlada"4 os anseios
identitários de memória colectiva,
histórica e de lugar dos seus utiliza-
dores.
Curiosamente, em Portugal, encon-
tramos nestes espaços comerciais
inúmeros pretextos decorativos e si-
mulacros arquitectónicos à volta da

parques temáticos.
Enquadrados pela "trilogia do co-
mércio, da cultura e do ócio"3, os con-
ceitos de património, autenticidade e
identidade cultural ficam, muitas
vezes, comprometidos nestas formas
de "espectaculização" do património,
onde este é geralmente usado de for-
ma descontextualizada, produzindo
espaços e contextos de "memória" ilu-
sórios.
De entre os vários exemplos, é talvez
o centro comercial o que melhor ilus-
tra este modelo emergente. Cons-
truído para capturar tanto a imagi-
nação como a capacidade de con-
sumo, esta tipologia comercial apela
não só a uma astuta disposição dos
espaços e exposição de mercadorias,
mas igualmente a um estado de so-
nho colectivo. 
O enorme sucesso dos gigantescos
centros comerciais � que se multipli-
cam nos centros urbanos e nas suas
periferias � está, desta forma, intima-
mente ligado à sua condição de cons-
trutores de simulacros. 
Actualmente, as pessoas aderem
massivamente aos usos intensivos
destes espaços privados de uso co-
lectivo, onde verificamos que as ca-
ricaturas de ruas, pátios, jardins e
praças, que pontuam os seus espa-
ços cobertos, não são mais do que
simulações afinadas e optimizadas
do edificado e espaço público urba-
no tradicional, e que estas são tam-

O património, o consumo
e o espectáculo

"...Tanto o vocábulo como o conceito são modernos. (...) não significa, imperiosamente, nem manter, nem

reparar, nem reconstruir, mas sim restabelecer o seu estado final e derradeiro, mesmo que este de facto nunca

tenha existido em tempo algum..."1
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temática do património industrial. Se
muitos resultaram da reconversão
directa de espaços ou estruturas in-
dustriais � onde se recuperaram es-
paços históricos carregados de me-
mórias com uma nova utilização ou
onde apesar de tudo encontramos o
uso efectivo de património industrial
enquanto complemento ou elemento
decorativo �, noutros deparamos
apenas com uma mera reprodução,
sugestão ou tentativa de construção
de um simulacro de uma realidade
totalmente estranha ao lugar e vul-
garmente ligada à temática da arqui-
tectura do ferro.
Estas recriações ou "fantasmagorias"5,
embora reproduzam, indubitavel-
mente, um desejo de contacto com o
sentido tradicional do património,
são, no entanto, meras cópias de lu-
gares de ficção, impostas por um
mercado sedento de uma alteração
do quotidiano. Convertido o cidadão
num consumidor e a vida urbana

consumo se encontra infiltrado em
todos os fenómenos e em que tudo
aspira a ser transformado em espec-
táculo, e que mais do que lançar no-
vas problemáticas, parece colocar
velhas questões. 
Será que as actuais preocupações de
rentabilização económica das opera-
ções de conservação ou requalifica-
ção de património cultural, na sua
tentativa de produzir imagens capa-
zes de ser agilmente lidas, não esta-
rão a criar falsas memórias que são
entendidas como um estado final e
derradeiro, mesmo que estas de facto
nunca tenham existido em tempo
algum?

num produto, o carácter mimético
que estas tipologias comerciais pro-
curam formalmente atingir, é acima
de tudo a prova cabal de uma
mudança de perspectiva, que agora
identifica uso com consumo e pa-
trimónio com simulacro.
Perante esta dificuldade de "manter
um sentido de continuidade histórica
num contexto do efémero e acumu-
lação flexível", é contudo irónico veri-
ficar que muitas tradições e bens pa-
trimoniais se preservam, exactamen-
te, se "comercializados e mercanti-
lizados", embora destinados a "pro-
duzir uma imagem, um simulacro,
um pastiche"6. Contudo, encontra-
mos também, em intervenções sub-
metidas a estratégias puramente co-
merciais, tentativas efectivas de man-
ter vivo o espírito ou o imaginário da
herança do património industrial ou
conservar autenticamente as suas
peças.
Ora será exactamente neste ponto,
em que não se distinguem claramen-
te as fronteiras entre o que é ficção e
realidade, entre que é espectáculo e
património, que surgem as dúvidas e
conflitualidades entre autenticidade
e identidade.
Como se de um cenário se tratasse, as
fachadas aparentes e unidimensio-
nais, as galerias de circulação e as cú-
pulas em ferro e vidro, os objectos
cenograficamente enquadrados e as
iluminações estudadas constroem es-
paços hiper-reais, onde a identidade
histórica do edifício ou local onde es-
te se implanta ou a autenticidade dos
bens patrimoniais que nele partici-
pam ou que nele estão expostos não
se distinguem do contexto em que
estão inseridos. 
A sensação que nos atravessa ao
olharmos para esta situação particu-
lar, como para tantas outras seme-
lhantes na área da salvaguarda do
património hoje, reforça a ideia que
presenciamos uma época em que o
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