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Introdução 

  

 Qualquer instituição, decorrido algum tempo da sua existência, passa a possuir 

um acervo patrimonial que testemunha a sua história e a sua memória. Esse 

património, material e imaterial, pode ser utilizado e tratado de diferentes formas, 

bem como valorizado de formas distintas, de acordo com a política, a sensibilidade e a 

capacidade financeira da entidade que o detém. O museu é uma das ferramentas que 

ajuda a cumprir o objectivo de divulgar e de interpretar o significado desse património. 

 Conhecemos alguns exemplos de entidades, públicas e privadas, que possuem 

um património que é tratado de forma rigorosa e sistemática. A Biblioteca Nacional de 

Portugal, o Arquivo Nacional Torre do Tombo ou ainda a Fundação Calouste 

Gulbenkian são organismos que constituem um bom exemplo de um competente 

tratamento do seu acervo, dedicando-se a preservar, restaurar e divulgar tipologias 

patrimoniais específicas.  

 Foi já no século XX que se consolidou e expandiu a preocupação social de 

preservar bens de valor patrimonial, de os expor e divulgar junto do grande público. 

Ao longo de todo o século, com particular enfoque no segundo pós-guerra, 

conheceram a sua génese inúmeros museus fundados em novas e inovadoras 

tipologias patrimoniais. Nas últimas décadas, o cuidado com a preservação das 

colecções, através de intervenções sistemáticas de conservação e restauro, ganhou 

uma forte dinâmica com a proliferação de cursos e de profissionais especializados 

nesta área disciplinar.  

Assim, assistimos na cena museológica à crescente preocupação com a função 

comunicacional, a par da tendência para uma gradual especialização científica na área 

da conservação e restauro. Alguns dos museus de maiores recursos humanos e 

financeiros, apesar da proliferação de ateliês privados, logram manter uma equipa 

especializada na conservação e restauro dos seus acervos. 

No que concerne ao património histórico desportivo de tutela clubística, ou 

federativa, como se processa esse tratamento? Que referências podemos apontar 

como modelos de preservação no campo das instituições desportivas? Quais são as 
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preocupações patrimoniais expressas nas políticas de planeamento das instituições 

desportivas? 

O futebol como força motriz dos clubes, enquanto objecto de estudo, tem sido 

profundamente negligenciado pelas ciências sociais e humanas e, inclusive, por toda a 

Academia. Ao contrário de muitas outras actividades que, desde cedo, mereceram 

uma especial atenção por parte da Universidade, é certo que o futebol sempre 

pareceu não ter um lugar no mundo académico. Isto é de certa maneira 

surpreendente, se tivermos em conta que estamos a falar, provavelmente, do maior 

fenómeno planetário de massas, do século passado e do actual. 

Podemos encontrar algumas razões para esta ausência, sendo uma delas as 

próprias forças por que se rege o futebol. A modalidade nunca se deu, também, à 

ciência. Isto é, se a ciência ignorava o futebol, não é menos verdade que o futebol 

ignorava a ciência, ao contrário de muitas outras actividades do universo desportivo. 

Talvez por isso, o património das instituições desportivas, que têm no futebol o seu 

centro, seja ainda cuidado de uma forma obsoleta.  

Na verdade, se não tem havido sensibilidade da parte da ciência para a 

importância que o futebol pode ter na funda compreensão do humano, também é 

certo que as autoridades desportivas não têm evidenciado vocação – visível nas suas 

opções de gestão - para dotarem o futebol de merecida respeitabilidade cultural. 

 Contudo, também no futebol o paradigma está a mudar. Se, por um lado, as 

ciências sociais e humanas já começam a olhar para a modalidade de uma forma mais 

séria, dedicando-lhe trabalhos e estudos, de onde se destacam os realizados pelo 

historiador Ricardo Serrado e pelo filósofo Manuel Sérgio, por outro, algumas 

instituições desportivas começam também a ter a sensibilidade para tratar do seu 

património de uma forma rigorosa, contratando profissionais das mais diversas áreas e 

estabelecendo parcerias com a Universidade. 

No entanto, os clubes e instituições desportivas que adoptam uma visão 

profissional e científica do seu património são ainda, quanto nós, quase inexistentes. 

No momento actual, apenas o faz de forma consistente o Sport Lisboa e Benfica e, de 

uma forma amadora mas empenhada, o Casa Pia Atlético Clube. Todos os outros 

clubes, bem como as associações distritais ou mesmo a Federação Portuguesa de 

Futebol, apesar de algum progresso neste campo, apresentam um trabalho ainda 
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insuficiente. No que concerne ao tratamento e à divulgação documentais o Sporting 

Clube de Portugal apresenta-se, neste capítulo, fundamentalmente, numa fase 

incipiente, traduzindo uma perspectiva de património museológico carente de 

actualização. 

O propósito deste trabalho é o de avaliar o cuidado colocado pelas instituições 

desportivas no tratamento do seu património histórico, bem assim o de analisar, com 

um enfoque particular, como o levam a efeito os dois maiores clubes da capital: Sport 

Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal. 

Por fim, apresentam-se sugestões de boas práticas profissionais para a 

organização do acervo documental e patrimonial do Sporting Clube de Portugal.  
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I – Conceitos e a sua evolução: Património, Museologia e Museu 

 

Ao longo dos séculos, o conceito de património tem assumido na sociedade um 

papel cada vez mais relevante e expressivo. Podemos falar de património nas suas 

várias tipologias, quer seja na sua natureza material ou, tal como tem vindo a suceder 

nas últimas décadas, numa dimensão de imaterial e de intangível, consignada na 

Convenção da UNESCO elaborada em 2003. 

O conceito de património remete-nos, assim, para o conjunto de todos os bens 

materiais ou imateriais que, pelo seu valor, deverão ser considerados na identificação 

e identidade da cultura de um grupo. Esta dimensão permite-nos salvaguardar e 

proteger esses bens de forma a permitir às gerações vindouras a compreensão do 

Homem e da sociedade. 

A evolução dos critérios de preservação e conservação do património conduz-

nos, nos nossos dias, a termos uma viva consciência quantitativa e qualitativa da 

cultura portuguesa e internacional. O património é “uno, indivisível e inalienável”1 e 

constitui, afinal, a memória singular e colectiva de um grupo de indivíduos.  

A noção de património tem-se vindo a impor, com redobrado vigor, nos 

discursos institucionais, dela resultando o incremento de políticas, públicas e privadas, 

de valorização e preservação dos bens culturais. É no contexto desta evolução que 

outras áreas se têm afirmado na valorização do património, entre elas a museologia – 

a ciência que estuda os museus. É através da construção de museus que, de alguma 

forma, o conceito de património tem encontrado o seu conforto e prolongamento 

conceptual. É, igualmente, através da acumulação de acervos e de colecções, 

devidamente seleccionados, que podemos compreender o contexto histórico, cultural 

e social de uma determinada sociedade, entidade e/ou instituição.  

A museologia é “a ciência que tem por fim estudar a missão e organização dos 

museus, abrangendo não só a museografia, mas todo o conjunto de regras, princípios, 

observação e conhecimentos indispensáveis à organização e ao funcionamento dos 

                                                           
1
 Cf. Mário Raposo, “Património”, in Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, Vol. 22, Lisboa, Verbo, 2002, 

p. 381. 
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museus”2, assim como “…assegurar a conservação e defesa dos objectos que os 

constituem, promover o estudo e investigação acerca desses objectos, e apresentá-los 

de forma que leve o público a compreender e apreciar o conteúdo estético, histórico 

ou cientifico que encerram”3. 

Esta ciência, suportada pelo apoio de outras ciências sociais, permite-nos hoje 

apresentar e divulgar, com critérios rigorosos, o património material e imaterial 

resultante das diferentes actividades humanas. Por outro lado, recentemente têm-se 

elaborado novos conceitos e novas práticas de preservação: “nos últimos anos, tem-se 

assistido a uma forte explosão museológica, verificando-se saltos quantitativos e 

qualitativos, quer na reorganização de uns quer na criação de outros. (…) Este 

progresso museológico deve-se a vários factores, nomeadamente à existência de um 

vasto e variado património museológico, ao interesse e envolvimento das populações, 

autarquias e empresas na salvaguarda dos seus valores culturais, à investigação 

científica e à formação de especialistas pelas universidades”4. 

O termo “museu” provém de mouseion, o templo das Musas que existia no 

Helicon, em Atenas, com tesouro de preciosas oferendas à divindade. Museu chamou-

se o complexo cultural construído por Ptolomeu Filadelfo, em Alexandria, como em 

Roma se deu o nome Museu à vila especial reservada ao diálogo filosófico5. 

Na actual conceptualização consagrada pelo ICOM (Conselho Internacional dos 

Museus), Museu é uma instituição permanente, ao serviço do Homem e do seu 

desenvolvimento, que conserva e expõe, para fins de estudo, educação e lazer, 

colecções de objectos de significado cultural ou científico. 

Esta nova concepção de Museu teve e tem profundas repercussões, tanto no 

plano teórico quanto ao plano prático, “mais do que as diversas colecções de 

diferentes áreas científicas e técnicas, o património passa a ser concebido como o 

meio natural e cultural entendido como um todo”.6  

                                                           
2
 Cf. António Manuel Gonçalves, “Museologia”, in Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, Vol. 20, 

Lisboa, Verbo, 2002, p. 883 e 884. 
3
 Cf. Idem, Ibidem. 

4
 Cf. Paulo Oliveira Ramos e Maria Beatriz Rocha Trindade, Iniciação à Museologia, Lisboa, Universidade 

Aberta, 1993, p. 66. 
5
 Cf. António Manuel Gonçalves, “Museu”, in Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, Vol. 20, Lisboa, 

Verbo, 2002, p. 884. 
6
 Cf. Idem, Ibidem, p. 20. 
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Concluímos, assim, que o papel do Museu representa uma nova mentalidade e 

filosofia de intervenção, capaz de assegurar para o futuro a vitalidade da construção e 

apropriação social da memória. 

Os museus locais, bem como os museus de empresa, trouxeram uma nova 

dinâmica à museologia portuguesa: para além do alargamento do conceito 

museológico, descobriram-se soluções para as novas questões colocadas pela 

sociedade contemporânea, nomeadamente no campo da comunicação e da 

reutilização dos sítios históricos e dos monumentos industriais. Deste modo, 

“organizam-se museus de identidade de um território ou de uma empresa, a partir da 

recolha, estudo e valorização do património museológico”.7 

Assim, sendo o museu um dos veículos por excelência de um determinado 

património colectivo, o mesmo poderá ser, igualmente, uma pedra angular no âmbito 

das instituições desportivas para a divulgação dos seus acervos, enquanto 

testemunhos da memória colectiva. Evidentemente que outras formas poderão 

viabilizar este processo. Contudo, terá que ser um trilho percorrido com a ajuda da 

multidisciplinaridade e com a colaboração de vários especialistas. Só assim permitirá 

alcançar um trabalho sério e rigoroso. 

É sob esta perspectiva que se pretende analisar e avaliar o que as instituições 

desportivas têm feito no que concerne ao seu património. Os clubes não são mais que 

uma extensão da vida social e cultural do Homem. Assim, pela sua história, podemos 

compreender melhor o Homem contemporâneo. 

As instituições desportivas, acompanhando um fenómeno social generalizado à 

escala mundial, têm-se revelado cada vez mais permeáveis às exigências do fenómeno 

museológico, abrindo-se progressivamente às exigências desta área disciplinar - “a 

partir da década de oitenta a vida museal portuguesa beneficiou de alterações 

inovadoras, que se traduziram em novas práticas museológicas, no alargamento do 

conceito de património museológico, na renovação e criação de novos museus”8.  

Veremos, portanto, como é que as instituições desportivas se relacionaram 

com a evolução museológica nacional e se elas estão enquadradas, de forma moderna, 

                                                           
7
 Cf. Paulo Oliveira Ramos e Maria Beatriz Rocha Trindade, Iniciação à Museologia, Lisboa, Universidade 

Aberta, 1993, p. 66. 
8
 Cf. Idem, Ibidem. 
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actual e rigorosa, naquilo que hoje se pode designar por preservação e divulgação do 

património. 
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II – As Instituições Desportivas e a sua relação com o Património 

 

 Em 19 de Agosto de 2004, Portugal manifesta-se, na Assembleia da República, 

em relação à sua política museológica através da aprovação da Lei-Quadro dos Museus 

Portugueses. Esta Lei n.º 47/2004 tem como objectivo, fundamentalmente, colocar em 

prática uma linha orientadora, um plano, enfim, um conceito nacional do que deveria 

ser a rede museológica do País. Isto é visível quando se defende que os seus principais 

objectivos são “definir princípios da política museológica nacional” e “institucionalizar 

e desenvolver a rede portuguesa de museus”9 

  Este normativo baseia-se nos princípios considerados primaciais para a 

conservação e divulgação do património português: o primado da pessoa; o serviço 

público; a transversalidade; a informação; a supervisão; a descentralização; e a 

cooperação.10.  

 No entender da Lei, um Museu “é uma instituição de carácter permanente com 

ou sem personalidade jurídica, sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura 

organizacional” que visa garantir a valorização do património com objectivos 

educativos, científicos e lúdicos e fomentar a promoção e a descentralização da 

cultura”11. 

 A memória tem aqui principal relevo no enquadramento deste plano colectivo 

na medida em que se fundamenta na história nacional, considerada aqui uma 

apropriação colectiva que une a cultura a mecanismos identitários, num sentimento de 

pertença a um mesmo espaço geopolítico.  

 O conceito de memória remete-nos “antes de mais para a capacidade humana 

de conservar e reproduzir impressões sensoriais, vivências psíquicas, imagens mentais 

e elaborações intelectuais”12. Como nos diz M. Dias Costa, “o poder de evocar ou de 

tornar presente algo que já pertence ao passado pressupõe que o passado possa 

exercer, de algum modo, influência activa no presente.”13 

                                                           
9
 Cf. Diário da República – I Série A, Lei-quadro nº 47/2004 de 19 de Agosto, p. 5379. 

10
 Cf. Idem, Ibidem. 

11
 Cf. Idem, Ibidem. 

12
 Cf. M. Dias Costa, “Memória”, in Logos – Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia, Vol. 3, Lisboa, 

Verbo, 2004, p. 786. 
13

 Cf. Idem, ibidem, p. 792. 
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 Contudo, a realidade museológica portuguesa difere em certa medida, no meu 

entender, daquilo que é proposto com esta lei. Através de uma observação empírica 

em alguns museus14 com destaque na cena museológica lisboeta, pude comprovar que 

essas políticas nem sempre são aplicadas de forma eficaz e conveniente. Se, por um 

lado, o ideal do princípio da política museológica está mais ou menos presente (ou 

pelo menos a sua tentativa, embora por vezes ténue), por outro, a forma de 

comunicação com o público é, na maior parte das vezes, deficiente. Vejamos alguns 

casos que tive oportunidade de analisar enquanto visitante no âmbito da produção 

deste projecto. 

 Se, por um lado, o Museu da Cidade oferece-nos uma ideia satisfatória do que 

deve ser um museu de uma localidade metropolitana, com informação que, embora 

nem sempre muito clara, é suficiente para o visitante se sentir informado, por outro, o 

Museu do Traje e, fundamentalmente, o Museu do Teatro são dois exemplos de uma 

comunicação que, a meu ver, não preenche os requisitos suficientes para dotar o 

visitante de informação e conhecimento.  

Acho, contudo, que as colecções do Museu da Cidade e do Museu do Teatro 

são ricas, diversificadas e interessantes, representando uma súmula daquilo que 

realmente poderá interessar a um público com uma memória colectiva relativamente 

consistente sobre as temáticas em questão. Já o Museu do Traje tem uma colecção 

curta e circunscrita temporalmente que, no meu entender, deixa muito a desejar, bem 

como uma comunicação demasiadamente extensa para o enquadramento dos 

períodos em que os trajes eram utilizados, e demasiadamente curta em relação à 

descrição dos trajes propriamente ditos. 

 Nestes três Museus, contudo, apesar de algumas peças de elevado interesse, o 

visitante sai dessas estruturas com pouca informação retida e, de uma maneira geral, 

com um conhecimento semelhante àquele com que entrou. Não há, nestes museus, 

quanto a mim, uma eficiente comunicação com o visitante, sentindo-se este muitas 

vezes confuso e perdido no seu enquadramento. Devo dizer, aliás, que considero que 

muitos dos museus nacionais sofrem deste mal – défice de comunicação.  

                                                           
14

 Visitas realizadas no âmbito da investigação do projecto de trabalho, decorridas entre  Janeiro e 
Fevereiro de 2012. 
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Já o Museu Nacional de Arte Antiga, não obstante o seu riquíssimo espólio, 

comunica muito mal com o visitante, tanto a nível de informação como a nível de 

interactividade. A este nível, o Museu Nacional de Arte Antiga é, no meu entender, um 

mau exemplo de como comunicar com o visitante, se tivermos em consideração a 

parca informação que é disponibilizada ao visitante, sendo que a mesma, para além de 

escassa, é excessivamente erudita, isto é, não está ao alcance do visitante menos 

culto. Ou o visitante é um especialista em arte e se delicia com o património, ou o 

Museu não tem capacidade de informar quem o visita. Por exemplo: o visitante, ao 

olhar para um quadro, não sabe: o que está a ver; o que o mesmo representa; a 

história de quem o pintou; porque o pintou; em que contexto; em que movimento se 

insere a pintura; quais as características desse movimento e o seu impacto, etc. Tem 

de ficar satisfeito apenas com o nome do pintor e a data da sua realização, o que é 

manifestamente escasso.  

O Museu Militar e o Museu dos Coches são, igualmente, dois exemplos de uma 

escassa informação, nos quais o visitante se sente frustrado, simultaneamente, pelo 

seu desconhecimento e pela incapacidade que a estrutura tem em dar-lhe mais 

informação e preenchê-lo de conhecimento. Tanto um como outro sofrem do mesmo 

mal dos museus acima referidos, ou seja, não há informação sobre as peças/objectos, 

o seu contexto e os seus criadores. 

 Os museus portugueses, nomeadamente os acima referidos, deveriam ter uma 

capacidade de comunicação muito mais eficiente a todos os níveis para que o visitante 

fosse, efectivamente, informado sobre o que está a observar. Deveriam ter informação 

rigorosa, científica, mas que explicasse toda a envolvência da peça que estamos a 

observar, do seu criador, do seu enquadramento, sendo a exposição dessa informação 

acessível ao público menos instruído mas, paralelamente, cativante para o público 

mais erudito. A informação deveria, igualmente, ser ajustada às necessidades em 

causa, podendo ser mais abreviada para um público menos especializado, e mais 

aprofundada para o público que quisesse dispensar mais tempo à visita do Museu.  

 Devemos, por outro lado, realçar as melhorias que têm vindo a ser 

desenvolvidas no panorama museológico nacional, designadamente nos espaços acima 

indicados, na medida em que os mesmos transmitem, pelo menos, um esforço e uma 

consciência de se melhorar e modernizar os serviços. 
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Visto, de forma generalizada, como alguns museus nacionais e o seu património 

são geridos, como será tratado o património desportivo? Como tratarão as instituições 

desportivas do seu património? Têm, tal como o Estado, um plano, um conceito de 

preservação e de exposição desse património? Terão em conta a memória colectiva 

que os une? 

O desporto, enquanto fenómeno económico/social/cultural/antropológico de 

enorme relevância no âmbito das vivências humanas, nele se destacando o futebol 

enquanto maior fenómeno de massas do século XX, tem sido algo ignorado pelas 

ciências sociais e humanas. Estas, até há pouco, tinham negligenciado a importância 

que o desporto e o futebol possuíram ao longo do século XX para a compreensão da 

história do Homem contemporâneo. Por outro lado, o próprio desporto e o futebol, ao 

divorciarem-se muitas vezes do desenvolvimento de algumas actividades ditas mais 

“intelectuais”, acabam por ajudar a cavar um fosso que, embora tenha tendência para 

diminuir, é ainda relativamente grande entre Universidade (sobretudo nas ciências 

sociais e humanas) e instituições desportivas. 

O desporto e, particularmente o futebol, enquanto desporto-rei e modalidade 

central na vida dos grandes clubes, é, fundamentalmente, uma extensão humana. É 

algo que é criado e desenvolvido pelo Homem com o objectivo de prolongar 

exteriormente as necessidades interiores (diríamos biológicas) que possui enquanto 

organismo complexo15. Por isso, o desporto e as instituições desportivas, ao serem 

uma extensão humana, podem-nos, seguramente, ajudar a compreender o homem e a 

sociedade. 

Ao estudarmos a forma como as instituições desportivas cuidam do seu 

património estamos, fundamentalmente, a entender como o homem desportivo – o 

homo ludicus – olha para o seu património, para a sua história, para a sua identidade, 

enfim, para a sua memória. Pretendemos, assim, entender como os diversos clubes 

desportivos tratam de forma particular da sua identidade e, simultaneamente, ajudar à 

sensibilização para a necessidade de estudos no âmbito da História do Desporto. 

 Devido a este “divórcio” verificado durante tantos anos entre Universidade e 

instituições desportivas, nunca se tinham realizado até há pouco tempo, por um lado, 

                                                           
15

Cf. Ricardo Serrado, Futebol: A Magia para além do Jogo, Lisboa, Zebra, 2012,  pp. 28-50. 
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estudos historiográficos sobre a temática16 e, por outro, actividades científicas e 

qualificadas dentro dos clubes no sentido de preservar, analisar ou escrever sobre o 

seu património, a sua memória e a sua história.  

A pergunta que se coloca é: em que estado se encontra o património 

desportivo nacional? Qual a consciência das entidades desportivas para com o seu 

património? 

Para elaborar uma perspectiva sumária do contexto nacional, realizei inquéritos 

a alguns dos mais conceituados clubes de futebol do País para entender como cada um 

deles gere e entende o seu património. Neste sentido, inquiri o Clube de Futebol “Os 

Belenenses” (Lisboa), o Vitória Sport Clube (Guimarães) e o Casa Pia Atlético Clube 

(Lisboa), para além do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Portugal, que 

serão analisados mais à frente. Estabeleci, igualmente, contactos com o Futebol Clube 

do Porto, mas sem que os responsáveis do clube me dessem qualquer resposta, apesar 

da minha insistência. Simultaneamente, inquiri duas entidades reguladoras de 

referência do futebol, a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de 

Lisboa, para analisá-las segundo a mesma perspectiva.  

Nestes inquéritos, pretendi analisar quatro questões basilares: o papel do 

património no seio da instituição; definição de políticas implementadas nesse sentido; 

a percentagem do orçamento anual dedicada ao património; e, por último, 

compreender os projectos que pretendem desenvolver no futuro, a fim de assegurar a 

preservação, conservação e divulgação do património. Este inquérito foi acompanhado 

pela visita in situ aos espaços, com excepção do Vitória de Guimarães. 

Na base do estudo elaborado a este pequeno universo desportivo, que nos 

pode servir como amostra, facilmente encontraremos vários denominadores comuns: 

uma consciência, ainda que mais notória nalguns casos do que outros, da existência de 

um património histórico e documental; uma clara secundarização desse património, 

manifestada, entre outras coisas, pela inexistência de uma verba orçamental 

específica; inexistência de equipas especializadas para o tratamento do seu acervo; 

conceitos desactualizados de património, museu e memória; desinteresse pelo seu 

património demonstrado ao longo de décadas; algumas tímidas modificações nos 

últimos anos, acompanhadas por uma maior consciencialização, embora muito ténue. 
                                                           
16

 Lacuna que Ricardo Serrado veio colmatar com alguns trabalhos pioneiros. 
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Contudo, devemos dizê-lo, existem algumas diferenças. Se a Federação 

Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Lisboa manifestam um enorme 

afastamento em relação ao seu património (embora menos acentuado nos últimos 

anos), reflectido no paupérrimo espólio e na forma como durante anos ignoraram 

simplesmente a sua memória, o Casa Pia Atlético Clube mostra um maior cuidado e 

uma maior consciência nesse sentido, não obstante possuir recursos financeiros muito 

parcos. É curioso verificar que o Casa Pia, apesar de ser um clube “pequeno”, acaba 

por ter um espólio mais valioso do que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), uma 

das entidades reguladoras do futebol nacional, e a Associação de Futebol de Lisboa 

(AFL), uma entidade centenária de referência. 

Na análise à Associação de Futebol de Lisboa e à Federação Portuguesa de 

Futebol - organismos reguladores da modalidade - pude claramente compreender 

duas realidades. Se, por um lado, existe uma ténue preocupação em preservar e 

conservar o seu património, justificado pela existência de um “Museu”, que no caso da 

AFL tem pouco mais do que 60m2, por outro, a AFL e a FPF têm uma preocupação 

unicamente concentrada no plano desportivo, descurando todo e qualquer papel na 

área do seu património. 

No que concerne à AFL, até 2004 não tinha qualquer infra-estrutura 

minimamente competente para comunicar com os visitantes. Apenas a partir desse 

ano nasce o denominado Museu da AFL, onde podemos encontrar cerca de 1000 

peças17,18 expostas de uma forma relativamente interessante, mas com enorme 

carência ao nível de informação e comunicação. O Museu possui ainda uma 

documentação impressa, nomeadamente jornais em exposição, onde denuncia um 

claro descuido na sua contextualização histórica que, embora possa ser útil para se 

realizar investigação, é muito insuficiente do ponto de vista do que deveria ser o 

património documental de uma instituição centenária.  

Tanto a FPF como a AFL são duas instituições que durante décadas 

denunciaram uma nula consciência histórica, expressa no desprezo que votaram ao 

seu património. Nos últimos tempos, no entanto, têm-se verificado algumas 

                                                           
17

Cf. Associação de Futebol de Lisboa, 100 Anos de Futebol, 1910-2010, Lisboa, Associação de Futebol de 
Lisboa/Publicações Dom Quixote, 2010. 
18

 Cf. Anexo 1. 
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modificações que, embora débeis, nos permitem perceber que esses organismos 

começam a manifestar alguma sensibilidade patrimonial. 

Nos clubes, verifica-se, essencialmente, a mesma situação. Depois de 

analisarmos a forma como o Vitória Sport Clube, o Belenenses e o Casa Pia olham para 

o seu património, compreendemos que o nível de consciência é semelhante ao da FPF 

e da AFL, não obstante o clube casapiano se distinguir pela positiva, devido à maior 

preocupação com o seu património, o que, se atendermos à respectiva capacidade 

financeira, não deixa de ser surpreendente. Tanto o Vitória como o Belenenses 

aparentam fraca motivação pela preservação patrimonial, comprovada pela notória 

ausência de boas práticas. Nem sequer assumem, aliás, essa motivação como 

prioridade. Os pequenos espaços, autênticos depositários de taças, são, 

aparentemente, segundo os clubes, suficientes. 

As acções desenvolvidas pelas entidades desportivas nacionais aqui analisadas 

prendem-se, essencialmente, com a criação daquilo a que, genericamente, o “mundo 

desportivo” designa por Museu, ainda que o conceito implementado seja bem 

diferente da verdadeira acepção do conceito e da palavra.  

Sumariamente, diríamos que, apesar dos esforços realizados, da motivação e 

da boa vontade de alguns elementos, o certo é que esses “Museus” não passam de 

depósitos de troféus e de um acumular crescente de documentação, exposta sem 

critério e sem intervenção científica, acompanhada por pouca informação e deficiente 

comunicação. O uso de tecnologia é, por sua vez, inexistente. 

Dos clubes referidos, apenas o Casa Pia Atlético Clube nos mostra uma maior 

preocupação com o seu património documental – uma excepção num mundo que 

parece viver centrado exclusivamente nos troféus e que ignora em grande medida o 

espólio documental. O clube de Pina Manique possui, inclusivamente, um rico 

património documental, residente na biblioteca-museu com o nome do ilustre médico 

e historiador das lutas liberais, o casapiano Luz Soriano. Por outro lado, tanto o 

Belenenses como o Vitória Sport Clube, assim como a FPF e a AFL, revelam muita 

insensibilidade para com a componente documental.  

De todas estas instituições, apenas o Casa Pia Atlético Clube assume o 

compromisso de vir a concretizar o projecto de construção de um Museu apetrechado 
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com equipa especializada, não obstante as obras, já iniciadas, estarem paradas por 

falta de verba19.  

Numa avaliação a estas instituições, pude, igualmente, verificar a ausência de 

boas práticas na exposição do acervo alicerçadas num conceito seguro de preservação, 

conservação e divulgação do património colectivo. A maior preocupação foca-se na 

divulgação do espólio físico (leia-se troféus, com uma política quase exclusivamente 

direccionada para a massa associativa), num sentido exaustivo e exibicionista.  

Esta clara secundarização do património é claramente manifestada na 

inexistência de um orçamento no sentido de haver uma aposta minimamente 

consistente para o cuidado patrimonial. Simultaneamente, nenhum clube ou outro 

organismo desportivo aqui identificado demonstrou preocupação na definição de uma 

estratégia patrimonial a breve/médio trecho. Diríamos que o que sobra do orçamento 

dessas instituições (ainda que muito pouco) é, muitas vezes, a verba usada para o seu 

património20. 

Sobre a questão das perspectivas futuras, todos os entrevistados responderam 

que existe a necessidade de fazer algo mais, mas sem que se alongassem 

objectivamente nesse sentido, transparecendo claramente uma certa secundarização 

da temática. 

Em suma, podemos afirmar que a consciência desportiva do património foi 

inexistente durante largas décadas e que apenas nos últimos anos se começou a 

expressar – de forma amadora e descuidada, muito superficial, é certo, mas num 

sentido claro de lhe ser dedicada uma maior preocupação. Contudo, o que tem sido 

realizado é muito escasso para a importância e responsabilidade que estas instituições 

têm na história social e cultural do País. 

Perante a deficiente consciência nacional para com o património desportivo, 

quais serão os modelos internacionais? 

O exemplo do Futebol Clube de Barcelona que, desde 1984, promove um 

espaço de cruzamento de história, mística e comunicação com o visitante a fim de 

preservar e valorizar a exuberante história do Clube, é de relevar no contexto europeu. 

                                                           
19

 Entrevista a Hélder Tavares Dias, coordenador da Biblioteca-Museu Luz Soriano (do Casa Pia Atlético 
Clube), a 31 de Março de 2012. 
20

 Cf. Anexos 2, 3, 4 e 5. 
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Aliás, o Museu do Futebol Clube de Barcelona21 é considerado neste momento um dos 

museus desportivos de referência e o mais visitado do mundo. 22 Neste espaço, 

podemos encontrar um exemplo paradigmático de como uma instituição desportiva 

deverá comunicar com o público, dispondo de equipas especializadas que trabalham 

diariamente com esse desiderato, dispondo de um Centro de Documentação e de uma 

Reserva que suportam toda a dinâmica inerente ao Museu. 

 A par do FC Barcelona, podemos observar pelo menos mais dois exemplos de 

instituições desportivas que dinamizam de forma exemplar a memória histórica, social 

e cultural do seu clube: o Real Madrid (Espanha) e o River Plate (Argentina). O último 

tem, aliás, a par do catalão, aquele que é considerado o melhor museu desportivo do 

mundo.  

Estas três instituições desportivas desenvolvem no seu seio uma intervenção 

especializada no universo patrimonial que culmina na excelente divulgação através dos 

seus museus. Contudo, o do Barcelona e o do Real Madrid (mas sobretudo o primeiro) 

têm uma componente mais histórica, mais virada para o seu acervo documental, 

enquanto o do River Plate apresenta um conceito mais virado para a emoção e para o 

entretenimento. Dos três, o do Barcelona é aquele que, segundo consegui apurar, 

preenche melhor os conceitos de Museu, já que é o que articula melhor património, 

conhecimento e informação. O museu do River Plate é, por seu lado, excessivamente 

virado para o entretenimento, descurando, muitas vezes, o rigor histórico.  

Todos os três museus se encontram apetrechados de tecnologias ao serviço da 

informação e políticas de comunicação aprazíveis e competentes para dialogar com o 

visitante de forma eficiente mas apelativa. Através de um trabalho desenvolvido por 

especialistas das diversas áreas, estes clubes têm uma forte consciência da 

importância do seu património, o que lhes permite hoje consagrarem-se como 

colossos mundiais, quer no plano desportivo, quer no plano histórico. 

 

 

 

 

                                                           
21

 Cf. Anexos 6 e 7. 
22

 Cf. Museu do FC Barcelona, Guia Oficial, Barcelona, FC Barcelona, 2009. 
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III – Estudo de Caso: Sport Lisboa e Benfica vs Sporting Clube de Portugal 

 

Após termos analisado e compreendido que as instituições desportivas, na 

sua generalidade, têm evidenciado alguma insensibilidade face à crescente 

importância dos bens histórico-culturais numa estratégia de afirmação clubística, 

iremos verificar, com maior enfoque, como dois dos maiores clubes portugueses - o 

Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal – recolhem, tratam e 

salvaguardam hoje os seus acervos documentais enquanto testemunho das suas 

memórias históricas.  

Depois de décadas inserido na tendência generalizada das restantes 

instituições desportivas, marcada pelo desapreço para com a sua herança 

patrimonial, o Sport Lisboa e Benfica perfila-se actualmente como uma entidade de 

vanguarda no que concerne à gestão e valorização dos seus bens culturais. Através 

da adopção de estruturas especializadas nas mais diversas áreas científicas, da 

contratação de profissionais e da assinatura de protocolos de colaboração com 

várias universidades, o clube da Luz é o que, no âmbito nacional, melhor utiliza o 

seu património, logrando estabelecer uma ligação consolidada com o mundo 

científico. 

Por outro lado, o Sporting Clube de Portugal apresenta-se como o paradigma 

daquilo que tem vindo a ser a realidade nas instituições desportivas portuguesas em 

relação ao património, ainda que integrado numa política patrimonial mais sensível 

e reflectida. 

Ao contrário de outros organismos desportivos que foram analisados, os 

quais tratam com total desinteresse e insensibilidade o seu património, o clube 

leonino consegue transparecer algum cuidado, embora débil, com o seu espólio. 

Importaria, pois, apurar que metodologia tem sido adoptada na sua recolha, 

tratamento, salvaguarda e divulgação, bem como identificar os instrumentos e 

equipamentos colocados ao serviço da sua preservação, nomeadamente a 

existência de um espaço expositivo. 

 Aquando da visita às instalações do Sporting Clube de Portugal (SCP), pude 

verificar, in loco, aquilo que, mutatis mutandis, já tinha verificado noutras 

instituições desportivas: ausência de orçamento específico para a área do 
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património cultural23; ausência de boas práticas no seu tratamento, não obstante o 

esforço pessoal de alguns responsáveis; soluções técnicas de eficácia duvidosa; 

ausência de uma verdadeira política museal. 

 Contudo, ao contrário de muitas das instituições desportivas, o Sporting 

possui um denominado ‘Museu’. Depois de décadas em que o clube apenas exibia 

um pequeno repositório de taças, em 2004 inaugura finalmente o Museu Mundo 

Sporting. Tendo 1000m224, trata-se de um espaço pouco coerente na sua 

organização expositiva, com cerca de 5000 peças que servem um discurso museal 

nem sempre claro e perceptível. É um espaço que aposta, fundamentalmente, na 

exaustividade dos objectos patenteados, mas insuficientemente contextualizados25. 

A quantidade, pelo seu exagerado volume, esmaga o visitante. E a deficiente 

informação contribui para uma sensação de confusão labiríntica e de cansaço. 

Apesar do uso de alguma tecnologia, como a que possibilita visionar um 

pequeno filme sobre a vida do Sporting Clube de Portugal, o ‘Museu’ rege-se por 

métodos tradicionais de exposição e de informação. As peças estão amontoadas em 

vitrinas e a sua informação é muito deficiente, levando, aliás, à não compreensão 

pelo visitante daquilo que observa.  

Os cerca de 5000 objectos expostos nessas vitrinas (esmagadoramente 

taças) não são alvo de cuidados de conservação e de restauro, podendo observar-se 

níveis de climatização desajustados à sua preservação.  

Quanto aos recursos humanos, a equipa do museu é composta por duas 

pessoas: o Director, que tem a responsabilidade total do espaço, nomeadamente na 

sua organização, decoração, produção de conteúdos, exposição, etc.; e uma pessoa 

licenciada em conservação e restauro, que acaba por não ter meios para 

desenvolver qualificadamente o seu trabalho. Os conteúdos do museu são 

produzidos com base na memória interpretativa do seu Director e de outros 

adeptos ligados à estrutura, descurando qualquer rigor histórico, não obstante 

alguma consulta de fontes. Porém, o trabalho metodológico na procura de 

                                                           
23

 Cf. Anexo 8. 
24

 Cf. Anexo 9. 
25

 Cf. Anexos 10, 11 e 12. 
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conteúdos é manifestamente amador e, sobretudo, tendencioso e carente de rigor 

científico.   

Para além do museu, não existe nenhum espaço minimamente competente 

no sentido da preservação do património. O Director mencionou a existência de 

uma pequena sala (inacessível) que é o local onde o Sporting Clube de Portugal 

guarda de forma amontoada todo o restante património que não consta no museu. 

Estes objectos não têm, igualmente, qualquer intervenção científica, estando 

aglomerados num espaço (chamado “armazém”) sem as mínimas condições de 

preservação. Este espaço contém, igualmente, documentos em perigo de 

decomposição, os quais são, muitas vezes, consultados no âmbito das pesquisas do 

jornal do clube. As pessoas que, por vezes, os consultam não utilizam no seu 

manuseamento qualquer técnica, ainda que básica, para minimizar a sua gradual 

deterioração. 

Não obstante a existência física de um espaço com objectivos museológicos, 

que nos revela, apesar de tudo, alguma vontade e algum interesse (destoante dos 

restantes clubes, que mostraram até à data uma desatenção quase total pelo seu 

património) o SCP não tem mais nenhum organismo activo a fim de trabalhar o seu 

património. Tanto o seu património desportivo (taças e outros objectos) como o 

documental não dispõem de qualquer tratamento museográfico prévio, facto que 

prejudica em grande medida a eficácia do discurso museológico.  

Assim, apesar da existência de alguma dinâmica no Mundo Sporting, 

superior à da maioria das instituições desportivas portuguesas, devemos dizer que o 

clube leonino fez o processo inverso àquele que deveria ter sido tomado. Isto 

porque o Museu nasce sem que tenha havido um trabalho nuclear de preservação, 

organização e inventariação do acervo documental do clube. Observa-se no 

Sporting o salto das várias etapas obrigatórias que são incontornáveis para uma boa 

gestão do património. Ou seja, o Museu nasceu sem um plano, sem uma política, 

sem uma estratégia coerente que visasse, de forma competente, integrar e cuidar 

do património do clube. Em suma, o Museu é fruto da paixão de uma ou duas 

pessoas que, apesar do seu interesse e determinação, não têm nem formação nem 

meios institucionais para fazer melhor. 



 20 

 No caso do Sporting, estamos perante uma política não institucional que 

prima, fundamentalmente, pelo impacto visual da quantidade, deslumbrado pela 

quantidade excepcional de 5000 troféus num pequeno espaço com cerca de 

1000m2. 

Na nossa entrevista ao Director do Mundo Sporting, Mário Casquilho, 

mostrou alguma tristeza pelo facto da Direcção do clube estar pouco sensível à 

política patrimonial da instituição. Casquilho refere-se ao trabalho ali desenvolvido 

“como orgulho sportinguista mas que a Direcção não está sensibilizada para o 

investimento de verba”26. Em entrevista ao jornal leonino, também o Director do 

museu mostra a sua mágoa ao referir-se à parca visita dos adeptos leoninos a este 

espaço27. A débil aposta do clube acaba por resultar, evidentemente, numa fraca 

adesão dos sócios ao museu. 

Em conclusão, podemos dizer que o Sporting Clube de Portugal tem uma 

aposta maior que a da esmagadora maioria das instituições desportivas do País, 

embora insuficiente. Contudo, apesar da existência de um museu, identificamos 

práticas marcadas pelo amadorismo na gestão desse espaço e a inexistência de 

recursos, de projectos e de pessoas qualificadas, essenciais a uma adequada 

salvaguarda da sua herança patrimonial. Mário Casquilho, contudo, ambiciona um 

Centro de Documentação dotado de recursos humanos qualificados utilizando 

práticas e técnicas apropriadas. Como nos disse o Director, “perante a inexistência 

de verba e política institucional, este centro apenas será possível com a aposta de 

um mecenas”28. 

No caso do Sport Lisboa e Benfica, apostando na recuperação e divulgação 

da sua memória, “o clube desenvolve actualmente diferentes projectos que de uma 

forma integrada implementam os meios que permitirão a valorização do seu capital 

cultural, criando através da preservação do seu acervo e do estudo e comunicação 

                                                           
26

 Cf. Entrevista realizada a Mário Casquilho, Director do Museu Mundo Sporting, em 30 de Abril de 
2012. 
27

 Cf. Jornal Sporting, entrevista a Mário Casquilho, 17 de Maio de 2011, p. 5. 
28

 Cf. Entrevista realizada a Mário Casquilho, Director do Museu Mundo Sporting, em 30 de Abril de 
2012. 
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da sua história, a implementação de uma verdadeira política patrimonial, assente 

numa ideia de conjunto e vocacionada para o fortalecimento da sua identidade.”29 

Um dos organismos/projectos que ressalta desde logo pelo seu pioneirismo, 

no âmbito de uma nova política do clube da Luz inaugurada em 2009, é a criação do 

Departamento de Reserva, Conservação e Restauro (RCR). Como nos diz a 

coordenadora deste Centro, Inês Mata, “com início em 2009, o projecto que deu 

origem ao RCR surgiu de uma parceria entre o Sport Lisboa e Benfica e a empresa 

de conservação e restauro ARGO – Arte, Património & Cultura”. Com o objectivo 

inicial de criar “uma eficaz estratégia de preservação foram desenvolvidos os meios 

e definidos objectivos específicos, assim como criadas as infra-estruturas que 

permitissem ao clube iniciar e manter um adequado plano de conservação e gestão 

da sua colecção30.” Paralelamente, o Sport Lisboa e Benfica tem protocolos com 

outras instituições, nomeadamente com a Universidade Nova de Lisboa, que 

colabora activamente, em vários domínios, com a Reserva. 

Tendo como missão a salvaguarda do património material que testemunha a 

história do Sport Lisboa e Benfica nos últimos 108 anos, o RCR apresenta-se como 

espaço especificamente orientado para o estudo, conservação e gestão do acervo 

do clube. É um espaço metodologicamente organizado em várias áreas de 

especialização, onde os conservadores e restauradores encontram todas as 

condições logísticas, materiais, tecnológicas e espaciais para realizar um trabalho 

competente e qualificado31. 

Com um acervo de cerca de 25 000 peças, submetidas a uma multiplicidade 

de intervenções técnicas requeridas pelas normas museográficas, a RCR é composta 

por vinte colaboradores, divididos em três equipas: a primeira, que trabalha na 

inventariação e nos dados de gestão; a segunda, especializada em conservação e 

restauro de materiais orgânicos; e a terceira e última, especializada em conservação 

e restauro de ligas metálicas. Alguns destes são estagiários que, através de 

protocolos feitos com várias universidades, têm ali a oportunidade de colocar em 

                                                           
29

 Cf. Entrevista realizada a Inês Mata, Coordenadora do Departamento de Reserva, Conservação e 
Restauro do Sport Lisboa e Benfica, em 16 de Abril de 2012. 
30

 Cf. Idem, Ibidem. 
31

 Cf. Anexos 13, 14, 15, 16 e 17. 
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prática aquilo que aprenderam nos seus cursos e, simultaneamente, contactar com 

outros especialistas da área disciplinar. 

Desde o início deste projecto, “foram inúmeras as instituições com as quais 

o clube criou parcerias, protocolos e novas alianças que permitiram desenvolver o 

potencial do acervo e divulgar não só o trabalho que tem sido incrementado como 

também o nome do clube em áreas onde até agora tinha pouca visibilidade”32, 

nomeadamente, junto de universidades portuguesas e estrangeiras.  

Um dos melhores exemplos da qualidade do trabalho ali realizado foi a 

atribuição do Prémio da Associação Portuguesa de Museologia ao RCR, em 2011, na 

categoria “ Melhor Intervenção de Conservação e Restauro”33. Mas, como nos diz a 

coordenadora Inês Mata, “se a visibilidade e reconhecimento da qualidade do 

trabalho desenvolvido pelo RCR é inegavelmente importante para a vida do clube e 

claramente inovador em termos de instituições desportivas a nível internacional, é 

ainda mais importante o reconhecimento de ex-atletas, atletas, adeptos, 

simpatizantes e tantos outros que se manifestam”. 34 

O espólio, que preenche os 800m2 da reserva é “muito particular”, já que 

“os objectos que o compõem são na sua maioria troféus, símbolos de vitórias 

desportivas, símbolos de empenho, de audácia e de enorme dedicação”. Por isso “a 

relação que o público tem com este espólio contém uma carga emocional muito 

forte. Existe uma relação, muitas vezes directa, entre a vida do clube e a vida dos 

adeptos e para cada um que o visita o facto de estarem a desenvolver este trabalho 

é de certa forma estar também a cuidar e a conservar parte da sua história 

pessoal”.35 

Os dois primeiros anos de trabalho foram de enorme importância para a 

Reserva. Até ao momento, “a sua principal preocupação foi a definição de uma 

estratégia de preservação, a criação do espaço e a implementação de um programa 

integrado de gestão da colecção”. Deu-se início à “inventariação de todo o acervo, 

criaram-se as bases para todo o plano de conservação preventiva, mas em termos 
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 Cf. Entrevista realizada a Inês Mata, Coordenadora do Departamento de Reserva, Conservação e 
Restauro do Sport Lisboa e Benfica, em 16 de Abril de 2012. 
33

 Cf. O Benfica, 16 de Dezembro de 2011, pp. 1 e 32. 
34

 Cf. Entrevista realizada a Inês Mata, Coordenadora do Departamento de Reserva, Conservação e 
Restauro do Sport Lisboa e Benfica, em 16 de Abril de 2012. 
35

 Cf. Idem, Ibidem. 
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de intervenções de restauro têm estado absolutamente direccionados para as 

necessidades do projecto do museu, e desta forma concentrados apenas numa 

percentagem muito pequena do acervo em reserva”. A sua ambição para o futuro 

“é garantir que este projecto tenha continuidade e poder dirigir a atenção a todos 

os outros objectos. O acervo é composto por cerca de 25 000 peças e é intenção do 

clube que todas elas sejam intervencionadas e estabilizadas do ponto de vista dos 

processos de degradação activa a que, em muitos casos, estão ainda sujeitas”36.  

Assim, para além de todo o trabalho futuro de manutenção e conservação 

necessário às peças que estarão em exposição no museu, “existem milhares de 

outros objectos a necessitar de intervenções. Enquanto existir acervo, será sempre 

importante zelar pela sua salvaguarda e desta forma manter activa a estratégia de 

preservação desenvolvida e implementada pelo clube.”37 

Em suma, podemos dizer que a Reserva é um centro altamente 

especializado, composto por colaboradores qualificados, que tem como missão a 

preservação, restauro e gestão de todo o património material do clube. Podemos 

afirmar, aliás, que em nenhuma instituição desportiva nacional se pode “verificar 

nada que se assemelhe sequer ao que o Sport Lisboa e Benfica está a realizar no 

âmbito do seu património”38. O historiador Ricardo Serrado diz-nos que, devido às 

pesquisas que realizou no âmbito dos seus trabalhos de investigação nos últimos 

cinco anos, conhece bem a realidade documental e patrimonial das instituições 

desportivas e nunca contactou “com nenhuma instituição desportiva que olhasse 

seriamente para o seu património, com excepção do Sport Lisboa e Benfica, desde 

2009, e do Casa Pia Atlético Clube, ainda que de forma muito limitada pelos parcos 

recursos que tem”39.  

A Reserva é um local de trabalho, com bases técnico-científicas, que coloca o 

Sport Lisboa e Benfica na vanguarda da conservação e restauro no universo 

desportivo português, bem como a expressão de uma verdadeira política 

institucional no sentido de proteger o património, a memória e a história do clube. 
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 Cf. Idem, Ibidem. 
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 Cf. Idem, Ibidem. 
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 Cf. Entrevista realizada a Ricardo Serrado, historiador e coordenador da equipa de investigação 
histórica do Sport Lisboa e Benfica, em 19 de Abril de 2012. 
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 Cf. Idem, Ibidem. 
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A par da Reserva, o SLB criou, exactamente na mesma altura, o Centro de 

Documentação e Informação (CDI). Em actividade desde 2 de Novembro de 2009, o 

CDI tem como objectivo “assegurar a preservação do património documental do 

clube e permitir o acesso à informação de uma forma mais rápida e eficiente”40 a 

todos aqueles que queiram aceder ao espólio documental e informativo do clube. 

Para isso utiliza técnicas de conservação, digitalização e inventariação de todo o 

acervo documental histórico, e paralelamente faz o levantamento diário de toda a 

informação proveniente da imprensa e demais organismos informativos41. Mais 

uma vez Serrado diz-nos: “uma das coisas que mais me preocupava na elaboração 

dos meus trabalhos de investigação de história do futebol e do desporto era a 

insensibilidade que as instituições desportivas mostravam em relação ao seu 

património, nomeadamente documental – fonte primacial para se produzir 

historiografia. Havia um vazio enorme nos clubes nesse sentido. Felizmente que o 

Sport Lisboa e Benfica começou a contrariar essa tendência e hoje, se quisermos 

aceder a algum espólio documental, já o podemos fazer num centro qualificado 

para o efeito. É um sinal de mudança. O Sport Lisboa e Benfica pode estar, 

finalmente, a mudar o paradigma42.” 

Um dos objectivos a curto prazo vai ao encontro daquilo que Serrado 

ambiciona para uma melhor historiografia desportiva no País: a definição “de uma 

política integrada de arquivo para toda a instituição Benfica, abrangendo o arquivo 

histórico, intermédio e corrente”.43 

O CDI tem, igualmente, o papel de servir de base ao futuro museu do Sport 

Lisboa e Benfica (previsto para finais de 2012), prestar apoio directo aos seus 

conteúdos, colaborar com o jornal O Benfica, bem como apoiar a Benfica TV.  

Tal como a Reserva, o CDI tem protocolos com diversas universidades. Com 

cerca de 150m2 e treze colaboradores especializados em documentalismo e 

arquivo, o CDI integra, também, estagiários provenientes das mais diversas 
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 Cf. Entrevista realizada a Rita Costa, Coordenadora do Centro de Documentação e Informação do 
Sport Lisboa e Benfica, em 9 de Abril de 2012. 
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 Cf. Anexos 18, 19, 20, 21, 22 e 23. 
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 Cf. Entrevista realizada a Ricardo Serrado, historiador e coordenador da equipa de investigação 
histórica do Sport Lisboa e Benfica, em 19 de Abril de 2012. 
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 Cf. Entrevista realizada a Rita Costa, Coordenadora do Centro de Documentação e Informação do 
Sport Lisboa e Benfica, em 9 de Abril de 2012. 
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faculdades, dando-lhes, por um lado, a oportunidade de colocarem em prática o 

que aprenderam e, por outro, a possibilidade de contactarem com profissionais 

especializados e, eventualmente, integrarem os quadros do clube através de ofertas 

de contractos de trabalho. 

O trabalho realizado no CDI é, bem como o da Reserva, pioneiro no âmbito 

das instituições desportivas nacionais. Tal como a sua coordenadora nos diz, é um 

trabalho sério através do qual o CDI espera “poder influenciar, de forma positiva, 

outras instituições desportivas”44. Através do contacto com outras entidades, como 

federações, associações, jornais desportivos e outros clubes, “muitos deles 

mostram interesse em implementar um sistema equivalente”45. 

Para além dos colaboradores que trabalham directamente no CDI, o espaço 

é, igualmente, partilhado por uma equipa de catorze investigadores em História, 

coordenados por Ricardo Serrado, que estão a elaborar a história do Sport Lisboa e 

Benfica e a fazer o levantamento estatístico do clube. Trata-se de um projecto 

pioneiro no âmbito das instituições desportivas nacionais e mesmo a nível 

internacional.  

Estes colaboradores, com licenciaturas em História, têm como principal 

objectivo dotar o clube de todos os conteúdos históricos de que este necessite a 

breve ou a longo prazo. Para o efeito, esta equipa tem vindo a realizar uma 

profunda investigação, sem precedentes na história do País, nas mais diversas 

bibliotecas e arquivos, com o objectivo de munir o SLB de toda a documentação 

necessária para poder produzir a sua história. Como nos diz o seu coordenador, “há 

dois anos não existiam historiadores no Sport Lisboa e Benfica nem em nenhum 

clube de futebol. Hoje existem catorze. O Sport Lisboa e Benfica é, talvez, neste 

momento a empresa que contrata mais profissionais de História no País. Pela minha 

experiência, atrevo-me a dizer que, embora não conheça todos os clubes do 

mundo, é provável que o Benfica seja o clube com mais profissionais de História nas 

suas fileiras”46.  
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 Cf. Entrevista realizada a Rita Costa, Coordenadora do Centro de Documentação e Informação do 
Sport Lisboa e Benfica, em 9 de Abril de 2012. 
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 Cf. Idem, Ibidem. 
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 Cf. Entrevista realizada a Ricardo Serrado, historiador e coordenador da equipa de investigação 
histórica do Sport Lisboa e Benfica, em 19 de Abril de 2012.  
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A equipa de investigação histórica do SLB realiza pesquisa qualificada, nas 

bibliotecas e arquivos, com o objectivo de dotar o clube de toda a informação 

possível mas também com a missão de dotar o futuro museu de conteúdos 

históricos. Como nos diz Serrado, “apesar do futebol não ser ainda uma área 

idónea, todo o nosso trabalho é realizado com o máximo de rigor e isenção, tal 

como a nossa honestidade intelectual de historiadores nos obriga”47. 

 Esta equipa de historiadores dá, também, apoio a outros organismos no 

seio do clube, designadamente ao canal Benfica TV, ao jornal O Benfica, ao 

departamento de marketing e ao espaço multimédia, entre outros. Através das suas 

pesquisas inovadoras, são várias as plataformas do clube que utilizam o trabalho 

dos historiadores. De relevo o seu contributo para o site do clube, para os trabalhos 

de marketing produzidos e, sobretudo, para os conteúdos históricos dos programas 

informativos exibidos na Benfica TV, nomeadamente programas de índole histórica 

como a série documental Vitorias e Património. A médio prazo está, igualmente, 

projectada a realização da primeira História (editada em livro) de um clube nacional 

da autoria de colaboradores especializados, nomeadamente da equipa de 

investigação histórica. 

O CDI integra, igualmente, uma pequena equipa de História de Arte (três 

pessoas) que tem como objectivo analisar tecnicamente os objectos que irão 

constar no futuro museu do SLB. No sentido de dar todo o suporte informativo ao 

clube, o CDI é um organismo pioneiro no enquadramento das instituições 

desportivas portuguesas. Integrando um total de trinta e dois colaboradores, este 

centro tem, em suma, a missão de prover o Sport Lisboa e Benfica de todos os 

conteúdos e informação para as mais diversas valências e actividades. 

Com um total de cinquenta e três colaboradores, das mais diversas áreas 

científicas, a trabalhar de forma integrada, com o objectivo de dar um tratamento 

qualificado a todo o património do clube, o Benfica apresenta-se como um 

paradigma de como tratar e trabalhar o património material, documental e 

histórico, não só no âmbito das instituições desportivas como no âmbito nacional. O 

CDI, a Reserva, a equipa de História e a de História de Arte são várias manifestações 
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do interesse que o Sport Lisboa e Benfica tem vindo a demonstrar, de forma 

sistemática e séria, em dar um tratamento de qualidade ao seu vasto património.  

A construção destes organismos, a contratação de colaboradores 

especializados, os acordos com as mais diversas universidades são uma clara 

manifestação de uma competente política patrimonial institucional, paradigmática 

no âmbito das instituições desportivas nacionais. 
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IV – Projecto de Trabalho: A Universidade Sporting 

 

Ao longo do presente trabalho, tivemos oportunidade de analisar e 

compreender as tendências que rodeiam a realidade do panorama patrimonial das 

Instituições Desportivas portuguesas. Desde os clubes com menor expressão aos de 

maior relevo na actualidade desportiva, (quase) todos têm em comum o facto de não 

assumirem, consciente ou inconscientemente, uma estratégia patrimonial científica e 

qualificada. 

 Ao compreendermos os estudos de caso acima referidos, rapidamente 

observamos duas realidades distintas que ocorrem no Sport Lisboa e Benfica e no 

Sporting Clube de Portugal. Se no primeiro vemos implementada uma política 

patrimonial altamente inovadora, dinâmica e na linha da frente nos métodos 

aplicados, no clube leonino podemos verificar uma política tradicional, ultrapassada, 

sem qualquer rigor científico.  

  Neste sentido, o meu projecto de trabalho irá incidir na construção de políticas 

e de estruturas que visem uma boa intervenção no património do Sporting Clube de 

Portugal, bem como dotá-lo de maior qualificação na produção das suas metodologias 

de trabalho em vários níveis: nos métodos, nas estratégias, nas estruturas. 

 Depois de analisar dois casos distintos de preservação do património, e após 

identificar as lacunas na sua gestão, considero que o Sporting Clube de Portugal 

realizou o percurso inverso àquele que deveria ter sido seguido e que, por exemplo, o 

Sport Lisboa e Benfica adoptou. Sob o ponto de vista científico, não se entende a 

construção de um museu sem outras estruturas que o sustentem. Sem o devido 

suporte científico e especializado, o clube leonino fez nascer o seu “Museu” assente 

numa política amadora, sem meios e agentes especializados, ainda que bem 

intencionados.  

 O projecto que gostaria de apresentar visa a construção da Universidade 

Sporting – um organismo científico, com acordos com várias universidades, de forma a 

dotar o clube de todos os métodos e qualificações de gestão da sua estrutura, não só 

patrimonial como desportiva. 

 A Universidade Sporting teria vários departamentos virados para o seu 

património e para o conhecimento: a Reserva Leonina, o Centro de Documentação e 
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Informação, o Centro de Estudos Históricos e do Conhecimento, o Arquivo Histórico 

Leonino, e o Serviço Educativo, entre outros que mais tarde poderão vir a desenvolver-

se. 

Após a criação de uma linha estratégica orientadora por parte da Direcção, o 

Sporting deveria começar por, através de acordos com as mais diversas faculdades, 

contratar vários especialistas nas seguintes áreas: 1 - Conservação e Restauro; 2 - 

Documentação; 3 - História e outras ciências; 4 - Arquivo. Depois de identificados os 

especialistas e da Direcção se pronunciar em relação aos seus objectivos institucionais, 

deveria ser nomeado um coordenador em cada departamento que elaboraria um 

plano de intervenção em cada uma das áreas. Os departamentos deveriam trabalhar 

de forma integrada, com um objectivo patrimonial: cuidar do património do clube e 

fomentar o conhecimento ao serviço do Sporting e das suas áreas de intervenção. 

No que concerne às políticas de conservação e restauro, a primeira construção 

da Universidade Sporting deveria ser um espaço qualificado no sentido de se operar e 

intervir em todo o seu património a vários níveis – a Reserva Leonina. Esta, segundo 

aquilo que pudemos analisar noutros exemplos competentes, designadamente no 

Sport Lisboa e Benfica, deveria: 1.º - ter todas as condições espaciais para albergar o 

património actual e futuro do clube; 2.º - ter todas as condições tecnológicas e 

logísticas de forma a ser possível operar intervenções científicas no património; 3.º - 

poder albergar um determinado número de especialistas da área. 

Este espaço deveria ter as funções de: 1.º - inventariar o património total do 

clube; 2.º - intervir tecnicamente no restauro das peças em mau estado, dando-se 

prioridade às que pudessem ter um desgaste maior ou estivessem em maior risco 

activo de degradação; 3.º - intervir com boas práticas na preservação das peças em 

bom estado de conservação; 4.º - organizar tematicamente e gerir todo o património 

desportivo do clube. A Reserva Leonina teria, portanto, a função de realizar uma 

intervenção qualificada, de raiz, em todo o património do Sporting, para que ele 

pudesse ser inventariado, restaurado, conservado e gerido qualificadamente. Desta 

forma, o clube poderia ter noção do volume e diversidade do seu património, bem 

como estaria salvaguardado com comprovados métodos de preservação. De referir 

que a Reserva possuiria a responsabilidade de cuidar de todo o património material do 

clube – desportivo (taças e medalhas, etc.) e não desportivo (documental). 
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Depois de identificado o património desportivo e não desportivo, este último 

deveria ser direccionado para um outro organismo: o Arquivo. Este, tal como a 

Reserva, deveria ter todas as condições espaciais, logísticas e tecnológicas para que a 

documentação histórica do clube fosse eficientemente guardada e disponibilizada ao 

público em geral, e aos sócios do Sporting Clube de Portugal, em particular. Depois de 

se ter intervencionado na óptica da conservação, os documentos deveriam ser 

depositados num local climatizado para que pudessem estar melhor salvaguardados da 

degradação temporal, bem como organizados cronologicamente para uma melhor 

gestão e consulta (quando aplicável). 

O Arquivo do Leão (como o poderíamos designar) teria o objectivo de servir de 

suporte documental a toda a história do clube, bem como ao Museu.  

Simultaneamente, deveria ser criado o Centro de Documentação e Informação. 

Eficientemente equipado, com scanners e outra tecnologia digital, este centro deveria 

reunir e organizar toda a informação e documentação corrente do clube, seja ela 

impressa, áudio, audiovisual, etc. Deveria ter, igualmente, a função de armazenar 

digitalmente toda a informação e documentação do Sporting. Ao fazê-lo estaria a 

proteger a documentação da degradação e, simultaneamente, a reunir 

informaticamente os dados e alguns conteúdos que pudessem eventualmente ser 

importantes para o espaço museológico.  

Quanto ao Centro de Estudos Históricos e do Conhecimento, teria a função de: 

1.º - produzir toda a história do Sporting; 2.º - fazer o levantamento estatístico do 

clube; 3.º - produzir os conteúdos histórico-informativos do Museu; 4.º - trabalhar 

diariamente para a actualização da história desportiva do clube; 5.º - realizar estudos 

multidisciplinares ao serviço do clube, para uma melhor compreensão daquilo que é a 

Instituição Sporting nas suas mais diversas manifestações desportivas, culturais e 

sociais. 

Por último, o Serviço Educativo visaria duas vertentes, ambas destinadas ao 

público infanto-juvenil: 1.º - criar uma série de actividades para esta faixa etária, no 

sentido de dar a conhecer o que é o Sporting enquanto instituição e a sua história, 

proporcionando às crianças visitas temáticas a toda a estrutura; 2.º - criar actividades 

no Museu no sentido de lhes despertar a curiosidade e proporcionar-lhes 
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conhecimento segundo visitas temáticas enquadradas nos seus interesses, primando 

por um tipo de informação adequada à sua idade. 

Este serviço funcionaria através de parcerias que seriam estabelecidas com as 

mais diversas escolas nacionais, com o intuito de promover e incentivar as visitas de 

estudo às estruturas do Sporting Clube de Portugal. Neste sentido, estaríamos, 

igualmente, a estimular o conhecimento das crianças, dando-lhes a mostrar, de forma 

divertida mas pedagógica, o trabalho desenvolvido no clube. O Serviço Educativo 

deveria estar assente em quatro princípios base: 1.º, interactivo - porque pretende-se 

que seja um espaço para experimentar e fazer, um lugar para interagir com as imagens 

e construir experiências; 2.º, lúdico – um espaço de entretenimento para todas as 

crianças, onde se desse a conhecer o clube através de jogos de permanente 

descoberta e interacção; 3.º, educativo – para que seja um lugar de aprendizagem e de 

formação; 4.º, inovador – porque se quer que a criança seja capaz de responder a si 

própria o que é o património no seio de um clube. Não seria um espaço estático, com 

objectos e peças imóveis, mas sim a criação de uma familiaridade com as novas 

tecnologias de informação e comunicação, numa aprendizagem divertida mas 

objectiva. 

Estes departamentos, integrados na Universidade Sporting, teriam uma dupla 

função: servir o Sporting à luz da sociedade do conhecimento, aplicando os mais 

diversificados métodos científicos no sentido de dotar o clube de uma competente e 

qualificada valorização do património e, simultaneamente, servir de estrutura para a 

edificação do Museu do Sporting. 

O Museu Mundo Sporting (tal como hoje é designado) deveria ser todo 

reestruturado. Tendo em conta a dimensão da instituição Sporting e do seu sucesso 

desportivo, consideramos que o Museu deveria ter um espaço muito maior. Os 

1000m2 são muito escassos. Assim, depois de edificar a Universidade Sporting e 

activar os vários departamentos científicos, poder-se-ia, finalmente, arrancar com a 

construção de um museu edificado de raiz, com métodos científicos e de forma 

sustentada. 

Enquadrado num espaço maior, com pelo menos 2000m2 (sendo isto 

dependente do volume a integrar no espaço), o Museu Mundo Sporting deveria 

arrancar com um gestor de projecto – ligado à Direcção do clube e à Universidade 
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Sporting – e com um coordenador para o Museu formado em museologia – um 

museólogo. O primeiro teria como função gerir a construção do Museu em 

conformidade com os departamentos científicos e em contacto com os seus 

coordenadores, tendo ainda a função de transmitir ao museólogo o conceito de Museu 

que a Direcção do clube pretenderia; o segundo deveria ter a função de aplicar esse 

mesmo conceito, podendo e devendo, quando necessário, pronunciar-se quanto à sua 

exequibilidade.  

Após a definição do conceito museológico pela Direcção, em parceria com o 

museólogo, este deveria organizar um plano com um duplo sentido: elaborar uma lista 

de objectos a expor, consoante a sua importância desportiva, arquitectónica, simbólica 

e estética; e elaborar um plano de conteúdos com o objectivo de documentar os 

objectos destinados à exposição, isto é, a base informativa de todo o espólio 

museológico. O primeiro plano (de objectos) deveria ser concretizado em consonância 

com a Reserva – objectos relacionados com o património desportivo – e com o Arquivo 

– documentação. O segundo plano (de conteúdos) deveria ser concretizado pelo 

Centro de Estudos Históricos e do Conhecimento, mais propriamente por uma equipa 

de investigação histórica, que teria como função o preenchimento desse plano de 

conteúdos.  

Desta forma, teríamos duas equipas a funcionar de forma complementar. Uma, 

a Reserva e o museólogo, prepararia os objectos para exposição; e outra, o Centro de 

Estudos Históricos e do Conhecimento, produziria os conteúdos para documentar 

esses objectos. 

Apenas quando todos os objectos fossem seleccionados e intervencionados 

cientificamente de forma a precaver a sua integridade física e quando se produzissem 

todos os conteúdos para documentar esses objectos, o Museu deveria começar a ser 

construído, segundo um plano que tivesse em conta o volume de património a ser 

exposto e o conceito museológico. Ou seja, para um conjunto de X peças, o espaço 

museológico deveria ter Ym2. 

Após a selecção das peças e depois de se entender o volume do conjunto 

museológico, deveria ser contactado um grupo de especialistas para criar eficazmente 

o espaço onde iria nascer o Museu Mundo Sporting: um arquitecto; técnicos de 

cenografia; especialistas em exposição e comunicação; engenheiros; informáticos; 
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realizadores; etc. Deveria, igualmente, ser contemplado um conceito de exposição e 

de comunicação com o público, ou seja, entender qual a melhor e mais eficaz forma de 

comunicar um conjunto de património a um público heterogéneo. 

Quanto aos conteúdos, os mesmos deveriam ser realizados, segundo métodos 

qualificados de pesquisa e de produção de textos, tendo em conta duas formas de 

comunicação: uma mais resumida – informação estática / legenda – para o visitante 

mais comum; uma mais extensa – informação em aplicações informáticas – dirigidas 

para o visitante que pretende ter um esclarecimento mais aprofundado.  

A equipa de História que fizesse esta investigação deveria possuir ferramentas 

de pesquisa em arquivos e bibliotecas e ter os conteúdos produzidos com alguns 

meses de antecedência antes da abertura do Museu, de modo a haver tempo para os 

rever e carregá-los em aplicações informáticas, isto é, centralizá-los digitalmente e 

colocá-los à disposição dos informáticos que iriam trabalhar as aplicações de 

comunicação com o público.  

Depois dos objectos estarem em pleno estado de conservação e de restauro; 

depois dos conteúdos estarem produzidos e carregados em aplicações; depois do 

Museu ter um espaço identificado e um conceito definido; depois de se elaborarem 

estratégias de comunicação; a obra (planta) deveria começar a ser construída em 

conformidade com os vários planos que foram sendo realizados. 

Segundo este projecto, e em conformidade com o nosso conhecimento da 

história do clube, o Museu Mundo Sporting poderia ter um espólio de cerca de 1000 

objectos, dispostos segundo áreas temáticas, num espaço a rondar os 2000m2. 

O Museu poderia ficar dividido em 10 áreas temáticas, representativas de toda 

a história e dimensão do clube.  

A 1ª área temática, Modalidades, transportar-nos-ia para a essência do 

Sporting Clube de Portugal – o seu ecletismo. Nela estariam representados, 

evidentemente, todos os troféus relevantes que cada modalidade trouxe ao clube, 

bem como as suas principais figuras. 

Depois desta área, o visitante teria a possibilidade de viajar para a fundação do 

clube, que seria a área temática 2. Aqui, poder-se-ia construir um cenário de época 

onde se recriaria a fundação do Sporting Clube de Portugal, em 1906. 
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Sendo o futebol a modalidade principal, não só do Sporting como do desporto 

português, a área museológica guardaria um espaço relevante para esta modalidade. 

O futebol seria, assim, a 3ª área temática, onde estariam expostos todos os principais 

troféus do clube a nível nacional e internacional: Campeonato Nacional; Campeonato 

de Portugal/Taça de Portugal; Supertaça Cândido de Oliveira; Taça de Honra; Taça das 

Taças; troféus internacionais relevantes; entre outros. 

Numa 4ª área, o Museu do SCP guardaria um local para os presidentes, com 

um perfil e uma cenografia para cada um deles. Depois, teríamos os treinadores 

campeões na 5ª área, e os jogadores de futebol na 6ª, com especial referência para os 

“grandes” futebolistas do clube, sem esquecer, obviamente, a mais famosa linha 

avançada do Sporting, os Cinco Violinos, que mereceriam um destaque especial.  

Na 7ª área temática, o visitante teria oportunidade de conhecer o Sporting 

Internacional, ou seja, as viagens, jogos, digressões, enfim, a expressão que o clube 

tem pelo mundo. Na 8ª área, poder-se-ia conhecer a expressão associativa do 

Sporting – as suas casas, filiais e delegações, enquanto na 9ª o visitante contactaria 

com um dos expoentes máximos do clube – a sua formação de “campeões” onde 

sobressairiam todos os craques da cantera leonina, com especial destaque para 

Cristiano Ronaldo, Luís Figo e Paulo Futre, os expoentes máximos dessa filosofia. 

Por fim, o visitante teria uma experiência única. Através de um simulacro, 

sentiria estar a entrar no relvado de Alvalade e a jogar futebol com a equipa leonina, 

ouvindo os gritos dos adeptos, as vozes dos colegas e adversários, sendo-lhe dada, até, 

a oportunidade de marcar um golo. Esta seria a 10ª e última área, que poderíamos 

designar como Magia Leonina. 

Todas as áreas temáticas estariam apetrechadas da informação necessária ao 

esclarecimento do mais exigente dos visitantes. Toda a história, estatística e 

informação dos objectos, bem como o seu enquadramento, seriam colocados ao 

dispor do visitante, numa dinâmica interactiva e acessível. 

A informação, como já foi referido, teria dois níveis – estática e interactiva – e 

seria feita de forma eficaz e competente, sem se esquecer o rigor histórico mas 

também a adaptabilidade da linguagem a um público vasto e muito heterogéneo. 

O Museu teria, obviamente, objectivos informativos segundo o cultivo do 

conhecimento. Não deveria haver espaço para os facciosismos e irracionalidades que 
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muitas vezes preenchem o desporto e a “estória” do futebol, deveria ser contada de 

uma forma rigorosa e idónea. A emoção estaria bem presente com música, luzes e 

sons, bem como em pequenos filmes e imagens que levassem o espectador a “cheirar” 

e sentir os momentos vitoriosos do clube. 

De forma a poder comunicar eficazmente com várias faixas etárias e diferentes 

sensibilidades, o Museu deveria contemplar uma série de actividades, desde jogos 

interactivos, que captassem os mais novos, a peças mais antigas que levassem os mais 

velhos até ao “seu tempo”. 

A cidade de Lisboa, e Portugal, não deveriam ser esquecidas. O Sporting não 

está isolado e, por isso, deveria haver um enquadramento histórico, expondo-se 

elementos e objectos da Capital e do País. Assim, o visitante não conheceria apenas o 

Museu Sporting, de forma isolada, mas seria invadido pela história da sua cidade e do 

seu País, de forma integrada. 

O Museu Mundo Sporting, segundo este projecto e se fosse aplicado de forma 

competente, seria não só, indiscutivelmente, o melhor museu desportivo do País, 

como um dos melhores museus nacionais e um dos melhores museus desportivos do 

mundo. O seu rigor, a sua metodologia, a sua tecnologia, a sua capacidade de 

comunicar o seu património; a sua capacidade de criar emoções; a sua capacidade de 

informar de forma eficaz e rigorosa, fariam dele um paradigma dos museus 

desportivos nacionais. Seria um museu estruturado de raiz, suportado por uma série 

de estruturas, composto por pessoas qualificadas que o dotariam de seriedade, 

qualificação, emoção e cientificidade. 

Quanto à sua viabilidade financeira, não obstante não nos competir, neste 

âmbito, aprofundar muito essa questão, podemos afiançar que se trata de um projecto 

sustentável a vários níveis, se houver empreendedorismo e criatividade.  

Primeiro, o gestor de projecto da Universidade teria de fazer uso da marca 

Sporting para conseguir acordos, parcerias e trocas de serviços de forma a minimizar 

ao máximo os custos de toda a estrutura. Uma boa solução seria, por um lado, propor 

trocas de serviços por tecnologia ou equipamento, e por outro, estabelecer parcerias 

com universidades de forma a integrar estagiários. Desta forma, poder-se-ia reduzir 

substancialmente os custos. 
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Consideramos que um Museu não deve ter unicamente objectivos financeiros. 

Por isso, pensamos que o Museu do Sporting deveria ser um espaço com a 

preocupação prioritária de proporcionar aos visitantes uma eficiente e qualificada 

demonstração de comunicação e exposição do seu património. Contudo, defendemos 

que o Museu Mundo Sporting que aqui propomos poderia ter, se bem gerido, uma 

sustentabilidade financeira substancial que permitisse, pelo menos, custear toda a 

Universidade Sporting.  

Com uma boa promoção e uma profissional aposta no Museu, o Sporting 

poderia rentabilizar o seu património e criar uma estrutura capaz de se auto-sustentar. 

O Museu do Barcelona, por exemplo, tem uma rentabilização anual de 24 milhões de 

euros48, o que é mais do que suficiente para sustentar toda a estrutura.  

Assim, a proposta de Museu que sugerimos, não tendo, evidentemente, o 

objectivo exclusivo de dar lucro, poderia ter potencialidades financeiras interessantes 

e, inclusive, fontes de rendimento suficientes não apenas para manter as estruturas, 

mas também para as potenciar e melhorar. Consideramos que o Museu Mundo 

Sporting, enquanto espaço de referência da museologia nacional e foco atractivo de 

milhares de pessoas, teria todas as condições para dar rentabilidade ao clube e atrair 

patrocinadores e marcas. A segmentação do espaço permitiria maximizar essas 

mesmas parcerias e uma gestão programada para a apresentação permanente de 

eventos, atletas, personalidades, conferências, workshops e empresas poderia ajudar a 

conseguir, de forma dinâmica, uma maior sustentabilidade financeira.  

Por outro lado, pensamos que seria obrigação do Sporting ter uma fatia 

orçamental destinada à sua Universidade. Essa fatia orçamental poderia, depois, ser 

potenciada e ter um retorno substancial através de uma eficaz exploração do Museu. 

Ao fim e ao cabo, sob o ponto de vista meramente financeiro, a Universidade Sporting 

seria um investimento controlado, minimizado por possíveis acordos e parcerias, que 

depois teria os seus dividendos no clímax da Universidade – o Museu Mundo Sporting, 

que seria o produto final, a estrutura para onde toda a Universidade estaria dirigida e 

canalizada. 

                                                           
48

 Cf. http://www.fcbarcelonanoticias.com, barca-informe-económico, Setembro de 2011. 
 

http://www.fcbarcelonanoticias.com/
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Em suma, a Universidade Sporting que aqui propomos seria um projecto 

pioneiro no âmbito do desporto nacional, com o objectivo de dotar o Sporting de 

todos os mecanismos necessários, não só para cuidar do seu património de forma 

qualificada, como para dotar a estrutura de cientificidade em vários níveis. O objectivo 

último seria a construção de um Museu – a montra do Sporting-instituição – que 

estaria sustentado pela Universidade. Esta serviria ainda para o desenvolvimento 

científico no seio do clube, apetrechando-o de métodos, recursos e abordagens 

científicos, bem como de tecnologia.   

Não nos podemos esquecer que estamos na sociedade do conhecimento e os 

clubes, enquanto instituições angulares na sociedade portuguesa, têm de começar a 

enquadrar-se segundo esta lógica. Apenas com conhecimento científico o Sporting 

poderá evoluir eficazmente a todos os níveis. A Universidade Sporting seria, portanto, 

um pólo de conhecimento, de rigor, de produção de qualificação, com a missão 

primacial de apetrechar o clube leonino de toda uma estrutura competente numa 

lógica, não só de preservação do seu património histórico, como de produção de 

ciência, isto é, de metodologias competentes na produção de conhecimento aplicado.  

Enquanto modelo de gestão, a Universidade Sporting e o Museu Mundo 

Sporting poderiam ser ainda um forte atractivo turístico que beneficiaria não só o 

clube, como Lisboa e Portugal. 
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Conclusão 

 

 Depois de termos analisado, de forma genérica, a forma como as entidades 

desportivas olham para o seu património e de termos compreendido que existe uma 

tendência para elas ignorarem uma qualificada preservação da sua memória material e 

imaterial, propusemo-nos a estudar, de forma aprofundada, como é que duas das 

maiores instituições desportivas do País, o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de 

Portugal, olham para o seu património. Verificámos noutros clubes e instituições 

desportivas que a sensibilidade para o património é muito escassa, nomeadamente na 

Federação Portuguesa de Futebol e na Associação de Futebol de Lisboa, que se 

assumem como organismos onde o património ocupa claramente um papel 

secundário. 

 No Sporting Clube de Portugal, não obstante algum esforço e a existência de 

uma maior consciência patrimonial que a da maioria das entidades desportivas, 

pudemos observar sensivelmente a mesma tendência que no resto do País desportivo: 

secundarização do património e meios obsoletos no seu tratamento. A inexistência de 

uma política institucional patrimonial, de equipas especializadas, de estruturas 

qualificadas, de orçamento, ilustra bem a forma como o clube leonino aborda o acervo 

material e imaterial, apesar da existência de um Museu com 1000m2 que representa, 

porém, uma singela e amadora tentativa de implementar medidas diferentes. 

 Já o Sport Lisboa e Benfica apresenta-se como o paradigma na forma de cuidar 

do seu património. Com uma série de estruturas a funcionar desde 2009 e cerca de 

cinquenta e dois colaboradores, o clube da Luz é, neste momento, um dos casos mais 

interessantes do planeta no que concerne às suas políticas de preservação e 

divulgação do património. Através de uma política institucional consciente e coerente, 

o Benfica é a entidade desportiva nacional que, de longe, melhor trata o seu 

património material e imaterial, como nos mostram: os acordos com as Universidades; 

a criação de uma Reserva de Conservação e Restauro e de um Centro de 

Documentação e Informação; a existência de uma equipa de investigação histórica e 

de uma equipa de História de Arte; a manutenção de tecnologia de ponta e condições 

materiais para o desenvolvimento da preservação do património benfiquista; etc. 
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 Neste sentido, sendo o Sporting um caso de insucesso no tratamento do seu 

património, propusemo-nos a sugerir um modelo de gestão patrimonial. Para o efeito, 

e porque estamos na sociedade do conhecimento, pensámos na criação da 

Universidade Sporting, que seria toda a estrutura física e humana que seguraria o 

edifício histórico-patrimonial do clube, sob o ponto de vista do conhecimento e, por 

isso, da preservação e divulgação da sua herança. Posteriormente à criação de uma 

série de estruturas obrigatórias para preservar, cuidar e gerir o património (Reserva, 

Arquivo, Centro de Documentação, etc.), o Museu do Sporting deveria nascer. Como 

pudemos observar, o processo que o clube leonino seguiu foi precisamente contrário e 

contraproducente, isto é, construiu um museu sem ter as estruturas que o 

sustentassem cientificamente. 

 O Sporting deveria ter, portanto, primeiro, um conjunto de estruturas e de 

especialistas que interviessem competentemente no património do clube, de forma a 

organizá-lo e geri-lo eficazmente, para, depois, erguer-se um Museu que seria o 

“produto” final desse trabalho de base.  

 Em suma, a Universidade Sporting deveria ter a missão de sustentar todo o 

edifício científico do clube, nomeadamente o património material e imaterial, dando-

lhe os meios e os recursos para que o Museu fosse construído de forma sustentada e 

qualificada.  
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Anexo 1 

 

 

       Foto | Museu Associação de Futebol de Lisboa 
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Anexo 2 

 

 

Relatório e contas 2011 (resultados por natureza) – Associação de Futebol de Lisboa 
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Anexo 3 

 

 

Relatório e contas 2011 (resultados por natureza) – Federação Portuguesa de Futebol 
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Anexo 4 

 

 

Relatório e contas 2011 (resultados por natureza) – Vitória Sport Clube de Guimarães 
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Anexo 5 

 

 

Relatório e contas 2011 (resultados por natureza) – Clube de Futebol Os Belenenses 
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Anexo 6 e 7 

 

 

         Foto | Museu do FC Barcelona 

  

 

 

        Foto | Museu do FC Barcelona 
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Anexo 8 

 

 

Relatório e contas 2011 (resultados por natureza) – Sporting Clube de Portugal 
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Anexo 9 

 

 

         Foto | Museu Mundo Sporting 
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Anexos 10, 11 e 12 

 

         Foto | Museu Mundo Sporting 

 

 

         Foto | Museu Mundo Sporting 
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         Foto | Museu Mundo Sporting  
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Anexos 13, 14, 15, 16 e 17 

 

Foto | Reserva, Conservação e Restauro do Sport Lisboa e Benfica  

 

Foto | Reserva, Conservação e Restauro do Sport Lisboa e Benfica  
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Foto | Reserva, Conservação e Restauro do Sport Lisboa e Benfica  

 

 

Foto | Reserva, Conservação e Restauro do Sport Lisboa e Benfica  
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Foto | Reserva, Conservação e Restauro do Sport Lisboa e Benfica  
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Anexos 18, 19, 20, 21, 22 e 23 

 

 

         Foto | Centro de Informação e Documentação do Sport Lisboa e Benfica  

 

         Foto | Centro de Informação e Documentação do Sport Lisboa e Benfica  
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        Foto | Centro de Informação e Documentação do Sport Lisboa e Benfica  

 

 

        Foto | Centro de Informação e Documentação do Sport Lisboa e Benfica  
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        Foto | Centro de Informação e Documentação do Sport Lisboa e Benfica  

 

 

        Foto | Centro de Informação e Documentação do Sport Lisboa e Benfica  

 


