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Piscos, no Parque do Côa, cerca de um
mês após cheia registada no Inverno de
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mescla a imagem original com uma
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disponível na Internet.

A abrir, esta Al-Madan Online confronta-nos com uma séria ameaça à integridade e
preservação de uma das jóias da Arqueologia portuguesa, justamente integrada na lista
do Património Mundial da UNESCO: a arte rupestre do Vale do Côa, que em 1996 se

livrou da submersão provocada pela construção de uma barragem, mas está desde então sujeita a
cheias prolongadas. “As gravuras não sabem nadar” deu mote a um movimento que abalou a
sociedade portuguesa nos já distantes anos 1990. Presumimos hoje que continuarão a não saber.
Contudo, constatamos que boa parte delas teve de desenvolver entretanto uma invulgar aptidão
para o mergulho em apneia!
Conhecidas as condições ambientais da região, é expectável que a acção dos agentes naturais
aumente sazonalmente o caudal do rio Côa. Mas não é admissível permitir que esse efeito seja
fortemente agravado pela ensecadeira que deveria ter funcionado só alguns meses, durante a
construção da barragem, mas lá permanece quase 25 anos depois! É um enorme factor de risco
para um Património único e insubstituível, e também uma severa condicionante à sua
investigação, conservação e fruição pública. Identificar o problema e detalhar as suas causas e
consequências tem o inegável mérito de alertar para a urgência de medidas correctivas que
merecem a atenção imediata da DGPC e da Fundação Côa-Parque.
O Parque e o Museu do Côa justificam ainda outra abordagem nas páginas desta Al-Madan
Online, onde é defendido um modelo alternativo de gestão patrimonial. É um dos textos de
opinião, que também se ocupam da investigação do século VIII e do paradigma dos orçamentos
participativos. Os artigos dedicados a trabalhos e estudos arqueológicos são diversificados,
temática e cronologicamente, e tratam contextos e materiais que vão da romanidade ao 
século XIX: da villa romana de Fundo de Vila (Tábua) à rede viária dessa época na zona do
Vimieiro (Arraiolos); das várias ocupações do Alto da Casa Branca (Lisboa) aos fornos de cal
contemporâneos em Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Trofa; de 1/4 de dirham almóada
recolhido na zona de Alcácer do Sal, às gemas gravadas em alfaia litúrgica dos séculos XIV-XV e
aos projécteis de armas ligeiras usados nos confrontos do século XIX. Há ainda um contributo
para a história do ensino da Arqueologia em Portugal, a análise de fontes documentais relativas
aos Paços do Município de Alcácer do Sal e à arte do guadameci em Évora e Vila Viçosa nos
séculos XVI e XVII, e espaço para defender a tese que Fernão Lopes (≈1380/1390-1460) terá
nascido e sido sepultado no Alandroal. Por fim, desenvolvido noticiário arqueológico antecede o
comentário a diversos eventos e a agenda dos que são conhecidos para os próximos meses.
E para começar bem, tem já a seguir uma reflexão sobre o binómio Arqueologia - Turismo. 

Votos de boa leitura!

Jorge Raposo

Pedro Patacas, Franklin Pereira, Miguel
Pessoa, Rui Pinheiro, Inês V. Pinto,
Leonor Pinto, Sandro Pinto, Luís
Raposo, Raquel C. Raposo, Clodoaldo
Roldán García, Maria Isabel Sarró, Chris
Scarre, Isabell Schmidt, João L. Sequeira,
Fernando R. Silva, Elisa Sousa, João P.
Tereso, André Teixeira, André Texugo,
João Torcato, António Valera, António
Valongo e Gerd-Christian Wenigeru

Os conteúdos editoriais da Al-Madan Online
não seguem o Acordo Ortográfico de 1990.
No entanto, a revista respeita a vontade dos
autores, incluindo nas suas páginas tanto
artigos que partilham a opção do editor
como aqueles que aplicam o dito Acordo.
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fa zer após uma catástrofe natural. What to do
next? é a questão a que o STORM pretende dar res -
posta, estruturando toda a informação recolhida
em procedimentos, sistemas e tecnologias que
possam ser postos em prática pelo conjunto dos
intervenientes em caso de desastre natural (bom-
beiros, proteção civil ou técnicos de conservação
e restauro) e pelos vários agentes culturais res-
ponsáveis pela salvaguarda do património.
O projeto STORM irá implementar uma plata-
forma integrada de trabalho, com ferramentas e
serviços que operem tanto a nível macro como a
um nível micro, fornecendo uma visão global de
toda a cadeia de valores envolvida e promovendo
processos específicos de proteção e prevenção.
Cada sítio piloto pretende ilustrar uma situação
de risco específica, a que será endereçada uma so -
lução suportada por determinada tecnologia.
A multidisciplinaridade dos parceiros envolvidos
e associados ao projeto traz uma oportunidade
de melhoria ao nível da prevenção e intervenção,
assim como um maior impacto nas políticas de
planeamento e no desenvolvimento de processos
a serem implementados nos sectores privado e
público.
Ao nível da prevenção, pretende-se mapear as al -
terações climáticas e tipificar as ameaças naturais
e humanas, desenvolvendo uma metodologia
ino vadora e um serviço de suporte que melhore
a resiliência do património e permita a minimi-
zação do impacto das ameaças que podem afetar
a sua integridade.
Ao nível da intervenção, pretende-se promover
os seguintes processos:
1. Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis,
não invasivas e eficientes no diagnóstico e pros-
peção de materiais e condições climáticas que pos -

servação do Património Artístico-Cultural, Lda,
do Serviço Municipal de Proteção Civil do Mu -
ni cípio de Grândola, e da empresa Troiaresort -
- Investimentos Turísticos, S.A., proprietária dos
terrenos onde se situam as Ruínas Romanas de
Tróia e responsável pelo seu projeto de valorização.
Foram escolhidos cinco sítios piloto que servissem
de referência para o património cultural europeu:
as Ruínas Romanas de Tróia, as Termas de Dio -
cleciano (Itália), o Centro Histórico de Rethymno
(Creta), o Projeto Patrimonial de Mellor (Reino
Unido) e o grande teatro de Éfeso (Turquia). Ca -
da um destes sítios está sujeito a diferentes amea-
ças, pelo que o estudo dos seus fatores de risco
pretende traçar modelos que ajudem as equipas
a operar no terreno, sejam eles arqueólogos, enti-
dades de tutela, proteção civil ou a comunidade,
a atuar em diferentes cenários. 
O projeto STORM tem a duração de 36 meses,
distribuindo-se por 12 temas de trabalho, ten-
do-se iniciado a 1 de Junho de 2016. Mais infor-
mações sobre este projeto e respetivas iniciativas
em http://www.storm-project.eu (consultado em
2017-11-19).

Objetivos: prevenção, intervenção 
e políticas de planeamento

Nas últimas quatro décadas, tem-se assistido a
uma preocupação crescente na prevenção e pro-
teção do património cultural europeu, com o
de senvolvimento de mapas de risco, como a Car -
ta de Risco do Património Arquitectónico, realizada
pela Direcção-Geral dos Monumentos Nacionais
(CARVALHO, 2001).
Apesar do conhecimento acumulado na avaliação
do risco patrimonial, ainda não sabemos o que

Descrição do projeto

Opatrimónio cultural europeu encontra-se
extremamente exposto às alterações climá-

ticas e ao risco de catástrofes naturais que com-
prometem a sua conservação e, por consequência,
o seu valor patrimonial. O projeto STORM (Fig. 1)
tem como objetivo desenvolver modelos predi-
tivos e ferramentas de diagnóstico não-intrusivas
para prevenir os efeitos das alterações climáticas
e das catástrofes naturais no património cons-
truído, numa lógica de colaboração e combi nan -
do metodologias ecológicas inovadoras e susten-
táveis. O projeto STORM foi um dos dois projetos
vencedores do Programa Disaster Resilience &
Climate Change, do Horizonte 2020, financiado
pela União Europeia. 
Este projeto conta com uma equipa multidisci-
plinar de 20 parceiros de diferentes áreas, distri-
buídos por sete países e dois parceiros associados,
o ICCROM - International Centre for the Study
of the Preservation and Restoration of Cultural
Property e Pompeia. Está sob a coordenação da
empresa italiana ENG - Engineering Ingegneria
Informatica, e tem cerca de 27 stakeholders, que
se dividem entre autoridades relacionadas com
o património ou com a proteção e socorro, cen -
tros de investigação, universidades, sítios arqueo-
lógicos e empresas de inovação e tecnologia.
Em Portugal este projeto conta com a parti ci -
pação da Direção-Geral do Património Cultural,
do INOV Inesc Inovação - Instituto de Novas Tec -
nologias, da Nova Conservação - Restauro e Con -

FIG. 1 - Logótipo do projeto STORM.

STORM: Safeguarding Cultural
Heritage Through Technical and
Organizational Resources
Management

Ana Patrícia Magalhães 1, 2, Inês Vaz Pinto 1, 3

e Patrícia Brum 1, 4

1 Troiaresort - Investimentos Turísticos, S.A.;
2 UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, 
Faculdade de Letras de Lisboa;
3 CEAACP - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e 
Ciências do Património, Universidade de Coimbra;
4 IHC - Instituto de História Contemporânea, Universidade 
Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.

Por opção das autoras, o texto segue as regras 
do Acordo Ortográfico de 1990.



FIG. 2 - Intensidade
macrossísmica em Portugal
continental (escala de Mercalli
modificada, 1956).

área exemplificativa, que correspondeu às paredes
do canto sul da Oficina de Salga 21, onde se lo -
ca liza a única janela preservada numa oficina, o
poço da Oficina de Salga 23, pela sua exposição
às marés e grau de preservação, e uma das paredes
pintadas da Basílica Paleocristã, um grande de -
safio de conservação, tendo em conta as caracte-
rísticas ambientais de Tróia e a altura das pa re -
des com pintura mural, que as torna únicas no
território português (Fig. 3). 
Para cada um destes casos de estudo foram apre-
sentados cenários de eventual catástrofe e pro-
postas de minimização de impacte no caso da sua
ocorrência (Disaster Risk Reduction), com um
plano de ações a implementar num ciclo segmen -
tado em cinco fases que seguem as normativas
mais atuais de gestão de desastre no património
cultural (Disaster Risk Management), como o
acordo de Sendai (UNISDR, 2015). As fases estu-
dadas e incorporadas no projeto STORM são as
seguintes:
1. Análise do risco;
2. Prevenção e Mitigação;
3. Preparação;
4. Resposta (inclui Primeiros Socorros);
5. Recuperação.
Após o desenvolvimento destes conceitos chave
e sua aplicação ao território, foram então definidas
as ferramentas não invasivas para o controlo do
risco sobre o património construído do sítio
arqueológico de Tróia, mais concretamente nos

sam ajudar a identificar o perfil de determinado
bem cultural;
2. Implementação de modelos e serviços que pos -
sam responder a um cenário de risco, com ba se
nos dados recolhidos por sensores e através de
uma app para crowdsensing. O crowdsensing pre-
tende também o empoderamento da sociedade
civil na proteção do património;
3. Fornecimento de métodos inovadores e ferra-
mentas de software mais fiáveis na manutenção e
primeiros socorros do património móvel e imóvel;
4. Definição de uma plataforma de colaboração
e partilha de conhecimento entre os vários par-
ceiros, de forma a propor soluções de conservação
para uma gestão patrimonial mais sustentável.
Por fim, relativamente às políticas de planea-
mento, no final do projeto serão dadas propostas
de alteração da legislação e de validação dos co -
nhecimentos adquiridos na estratégia do governo.
Neste mesmo âmbito, incorpora-se também a
análise de custos das ferramentas analíticas de
re colha de dados do STORM destinadas à proteção
de sítios contra as ameaças naturais e humanas.

Resumo da primeira fase de projeto 
no sítio piloto de Tróia

As Ruínas Romanas de Tróia, na margem esquer-
da do estuário do Rio Sado, são o maior centro
produtor de salga de peixe do Império Romano.
A grande capacidade de produção deve-se à sua
localização privilegiada numa ilha ou restinga are -
nosa, com fácil acesso a matérias-primas locais,
co mo o sal e o peixe, essencial para as salgas e mo -
lhos e, permitindo ao mesmo tempo, o rápido es -
coamento destes produtos por mar e por rio.
O posicionamento estratégico que tanto benefi-
ciou o sítio na antiguidade é agora o seu principal
fator de risco natural, com correntes de maré que
todos os dias varrem a base de estruturas e afetam
os contextos arqueológicos na orla do estuário
do Sado, causando o desmoronamento de sedi-
mentos e o colapso de paredes muito altas.
O projeto STORM procura encontrar soluções de
mitigação do efeito das correntes de maré e da
su bida do nível médio das águas do mar, aten-
dendo igualmente a outras ameaças como tem-
porais, vapor salino, humidade, intrusão humana,
colonização biológica e terramotos (Fig. 2), entre
outras a que o sítio arqueológico está sujeito.
Após a identificação dos principais fatores de
risco em Tróia, foram selecionados três casos de
estudo mais vulneráveis a estes impactos, as Ofi -
cinas de Salga 21 e 23, e a Basílica. Em cada um
destes núcleos das ruínas, foi circunscrita uma

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO

casos de estudo selecionados para este sítio piloto. 
O histórico das condições climáticas de Tróia
tem sido fornecido por uma estação meteoro ló -
gica localizada a cerca de um quilómetro do com-
plexo industrial romano, que registou os dados
dos últimos dez anos. De forma a obter uma lei-
tura mais rigorosa, foi adquirida uma estação
me teorológica, em fase de calibração, que forneça
informação permanente e sistematizada no sítio
arqueológico (Fig. 4). 
Para a instalação de uma estação meteorológica,
foi necessário dotar o sítio arqueológico de ele-
tricidade, através da instalação de painéis solares,
e de Internet, que consiste num acesso ponto-a-
-ponto Wi-Fi (a cerca de 2 km) com ligação a
um ISP e uma ligação redundante 3G/4G.
De forma a vigiar a conservação e afetação das
oficinas de salga da orla, caso das Oficinas de
Salga 21 e 23, foram feitas duas campanhas de
fotogrametria até ao momento. Este método re -
velou-se extremamente útil em Tróia, adaptan-
do-se facilmente aos grandes desníveis de duna,
sendo capaz de registar estruturas com volu me -
trias diversas e fornecer nuvens de pontos de ele-
vado rigor a um preço significativamente mais
baixo que o laser scanner. Dois membros da equi -
pa receberam ainda formação em fotogrametria
por parte da empresa FORTH - Foundation for
Re search and Technology, Hellas, um dos par-
ceiros do projeto, e procedeu-se à aquisição de
equi pamento (computador e máquina fotográ-
fica), assim como de software informático ade-
quado (Agisoft Photoscan), de modo a proceder
autonomamente à recolha e processamento de
dados obtidos em trabalho de campo.
Para deteção precoce de contaminação biológica,
foi desenvolvida pelo INOV uma metodologia de
espectroscopia Raman (de dispersão inelástica)
e fluorescência induzida, com dois testes já rea-
lizados nas pinturas da Basílica.
Por fim, está a ser desenvolvida uma aplicação
portátil para promover a participação dos visi-
tantes das ruínas e da comunidade envolvente
na salvaguarda e preservação do sí tio. Esta técnica
de sensorização em crowdsensing assumirá o for -

ma to de jogo, pa ra aumentar a in -
teração e fa cilitar o envolvimento
dos participantes. 
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sociedade civil e o compromisso entre a tutela e
as instituições culturais numa estratégia eficaz
de defesa do património.
O Projeto STORM veio dar um importante con-
tributo para a preservação futura das Ruínas
Romanas de Tróia, Monumento Nacional na
Lista Indicativa de Portugal ao Património
Mundial e uma das maiores referências da arqueo-
logia portuguesa.
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Próximos passos

Nos próximos meses, vai ser feita a instalação de
um sensor acústico na Oficina 23 e de sensores
de estabilidade estrutural, humidade, água, luz e
vento na Basílica. Far-se-á ainda a monitorização
da tecnologia já implementada, e a experimen-
tação de uma plataforma que integrará todos os
dados destes sensores e emitirá alertas em tempo
real para a tipologia de atores identificada no
programa de socorro de cada sítio. 
Após o estudo da legislação e dos procedimentos
existentes em cada um dos países com sítios
piloto envolvidos no projeto, procurar-se-á agora
desenvolver processos que interliguem os vários
decisores de proteção e socorro no património

cultural, apresentando propostas de melhoria das
políticas de planeamento existentes.
A abrangência geográfica e de aspetos ambientais
e sociais do projeto permitirá a sua aplicação a
outros monumentos e sítios arqueológicos, lan-
çando bases para um maior envolvimento da
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FIG. 3 - Tróia. Oficina de Salga 21 (A);
Oficina de Salga 23 (B) e Basílica

Paleocristã (C).

FIG. 4 - Instalação provisória da estação
meteorológica para calibração, junto da

estação meteorológica localizada a um
quilómetro do sítio arqueológico.
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