
PORTUGAL

Torre de Belém, Lisboa



    

 

 

A República Portuguesa, localizada na Península Ibérica, possui uma rica herança cultural 

material espalhada em centenas de museus em todo o seu território, como também possui um 

importante legado cultural em outras regiões do mundo, sobretudo na América, África e Ásia. O país 

já foi um dos Estados mais ricos e um dos mais influentes da Europa, durante os séculos XV e XVI 

o Império Português foi pioneiro nas grandes navegações e exploração de novos territórios, tendo 

estabelecido uma forte relação de poder e domínio sob diversas áreas. Ao longo de todo esse contexto, 

a coroa portuguesa tomou posse de muitos objetos materiais e valiosos dos povos nativos do “novo 

mundo” e do continente africano, construindo um enorme acervo museológico e reservas de ouro e 

pedras preciosas que, durante muito tempo, foram bastante influentes e apreciados no Ocidente. 

Por conta disso, Portugal, sobretudo sua capital, Lisboa, já foi centro do comércio e apreciação 

de arte e antiguidades, o que de certa forma incentivou atividades ilícitas envolvendo esses objetos 

no país. Porém, atualmente, há uma ampla legislação nacional voltada para a preservação da herança 

cultural material, o principal órgão governamental nessa área, a Direção Geral do Patrimônio 

Cultural, define linhas de orientação e planos de ação para a execução de políticas nacionais de 

salvaguarda, conservação, valorização e gestão do patrimônio cultural e dos principais museus 

portugueses. Além disso, o país ratificou todas as principais convenções internacionais em matéria 

de combate ao tráfico ilícito de bens culturais: Convenção de Haia (e seus protocolos), de 1954; 

Convenções da UNESCO, de 1970 e 1972; e do UNIDROIT, de 1995. 

Devido ao seu destaque no processo de colonização, Portugal detém a posse de muitas 

evidências materiais da história de diversos territórios e dos povos nativos que os habitavam, desde 

artefatos culturais até fósseis. Logo, museus portugueses são alvos de críticas e de algumas 

reclamações; a Angola, por exemplo, reivindica diversos artefatos históricos que foram retirados de 

seu território durante a colonização portuguesa e que estão expostos no Museu Nacional de Etnologia, 

em Lisboa. Entretanto, nos últimos anos, o governo português disse estar aberto ao diálogo com as 

ex-colônias sobre a devolução de bens culturais, porém, assim como outras nações europeias, o país 

reluta em abrir mão definitiva das suas amplas e valiosas coleções. 


