


 

 

 

O Reino da Espanha, conhecido pelo seu vasto patrimônio cultural espalhado por mais de 

1.600 museus e 48 pontos históricos classificados como Patrimônios Mundiais pela UNESCO, possui 

um rico acervo cultural com obras produzidas e adquiridas ao longo de toda sua história. Para além 

disso, o país possui um passado colonial de exploração relevante na América Latina e seus museus 

ainda abrigam alguns objetos que foram saqueados dos povos desse território, como é o caso da 

coleção do Museu da América, em Madrid, que possui em seu acervo peças das primeiras escavações 

arqueológicas realizadas na América, bem como objetos etnográficos coletados em expedições 

científicas, que “pertenciam” ao Rei Carlos III, em 1771. 

Apesar da sua riqueza, atualmente o país não sofre de roubos ou pilhagens frequentes de suas 

propriedades culturais, mas ainda existem investigações da Polícia Nacional, em conjunto à Interpol, 

na busca por mais de 8 mil peças desaparecidas.  No âmbito de proteção dos bens culturais, a Espanha 

ratificou todas as medidas tomadas pelas convenções da UNESCO e aquelas previstas pelas entidades 

da União Europeia, e diante disso, nos últimos dez anos, o país construiu comissões e grupos de 

trabalho especializados para desenvolver os planos de ação necessários para o cumprimento dos 

acordos. Ademais, a legislação espanhola – na conhecida Lei do Patrimônio (16/1985) - considera a 

exportação de objetos culturais, declarados como propriedade nacional, absolutamente proibida. 

Diferente de outras antigas potências europeias, a Espanha possui poucos bens culturais 

reconhecidos como espoliados, porém não escapa de ser alvo de pedidos de restituição. Desde 2017, 

a Colômbia solicita o retorno do Tesouro Quimbaya, uma coleção de 122 objetos pré-colombianos 

expostos no Museu da América; ademais, outros países latino-americanos, como México e 

Guatemala, já reivindicaram objetos em coleções particulares do Museu Barbier-Mueller. Apesar de 

não ter fornecido respostas definitivas para alguns casos, o governo espanhol se compromete em 

ajudar governos estrangeiros a recuperar objetos culturais de acordo com suas obrigações nos termos 

da Convenção de 1970 e da legislação europeia. As autoridades centrais também devem consultar o 

Sistema de Informação do Mercado Interno e exigir provas de que as condições da Convenção 

relevante foram cumpridas antes de entrar em contato com o atual proprietário do artefato requerido.  


