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6 MÉRIDA 

 

Este conjunto arqueológico é um excelente exemplo de organização e estratégia promocional 

inserido no Turismo Cultural. Por isso incluímo-lo neste trabalho. Mérida será, pois, objecto de 

análise dos aspectos arqueológicos e museológicos, comparando com a valorização dos sítios 

arqueológicos abrangidos pelo Itinerário Arqueológico do Alentejo e Algarve, promovido pelo 

IPPAR. 

 

ENQUADRAMENTO LOCAL 

Mérida encontra-se localizada na Estremadura espanhola, a cerca de 100 km da fronteira de 

Portugal (Elvas, Campo Maior). Antiga cidade, Augusta Emerita, “tan privilegiadamente, situada 

alcanza una gran importancia política, convirtiéndose en centro de romanización de la región. Lo 

más comúnmente aceptado por los investigadores es que se trate de una ciudad de nueva 

planta, al igual que Roma asentada sobre colinas y junto a un gran río” (Brias; Gabriel; Frias e 

Gonzalez: 1991; 46). A organização da cidade romana, capital da Lusitania, está patente na 

construção de pontes, aquedutos, habitações, templos, mercados, espaços de lazer e de teatro, 

anfiteatro e o circo. 

Depois da queda do império Romano, Mérida foi tomada pelos Visigodos e, ascendeu, 

devido à sua importância, ao estatuto de segunda maior cidade, sendo a primeira, Toledo a 

capital da época. 

A cidade pretende, actualmente, transmitir uma visão global do seu passado, do legado 

histórico e cultural, através dos monumentos, romanos, antigos, muçulmanos e cristãos. Todos 

estes vestígios fizeram de Mérida um espaço arqueológico com impacto internacional, 

promovendo visitas à cidade, testemunho do passado e do presente, onde os vestígios estão 

apresentados com rigor cronológico, bem identificados no tempo e no espaço. 

Devido às suas características Mérida foi em 1993 declarada, pela UNESCO, como 

Património da Humanidade. 
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OS ACESSOS 

Segue-se pela A6 até Elvas. Após uma breve paragem continua-se rumo a Campo Maior em 

direcção a Badajoz. Já em Espanha verificámos a existência de placas indicativas que nos 

direccionam eficazmente para Mérida. A auto-estrada pela qual se prossegue, para além de estar 

em excelentes condições de pavimento e assistência é grátis. 

Ao chegarmos a Mérida destaca-se, imediatamente, a sua grandeza e peculiaridade. Os 

vestígios arqueológicos encontram-se bem identificados, graças à sinalética existente em toda a 

cidade a qual, para além de realçar a existência do Património, auxilia o visitante quer em 

termos direccionais quer em termos de estacionamento, ajudando o turista/visitante, a realizar, 

sem grande esforço, a sua visita. 

 

O ITINERÁRIO ARQUEOLÓGICO 

Tal como em Mértola, Mérida não possui Centro de Acolhimento e Interpretação específico. 

No entanto existem vários edifícios ao longo de todo o percurso que auxiliam e informam o 

turista/visitante no decorrer da visita. O Consórcio da Cidade Monumental, Histórico-Artística e 

Arqueológica de Mérida, disponibiliza uma variedade de serviços aos turistas, com o intuito de 

aproximar, ao máximo, o público dos vestígios visitados17. É esta entidade que gere e promove 

em parceria com os organismos locais o Património cultural, histórico e arqueológico da cidade 

de Mérida. 

O itinerário de Mérida divide-se nos seguintes pontos: 

� Mérida Romana; 

� Mérida Visigótica; 

� Mérida Medieval. 

                                            

17
 Mais especificamente, o Consórcio é, “una entidad de derecho público, integrada por la Junta de Extremadura, el Ministerio de Educación y 

Cultura, la Exma. Diputación de Badajoz y el Exmo. Ayuntamiento de Mérida. (...) tiene por objeto la cooperación económica, técnica y 

administrativa entre las entidades que lo integran para la gestión, organización e intensificación de las actuaciones relativas a la conservación, 

restauración acrecentamiento y revalorización de la riqueza arqueológica y monumental de Mérida.” (www.consorciomerida.org./) 
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Todos estes pontos de paragem possuem uma série de vestígios, que passamos a 

descriminar: 

Itinerário Arqueológico Pontos de Interesse 

Mérida Romana 

- Ponte Romana; 

- Casa Mitreo; 

- Anfiteatro; 

- Casa Romana do Anfiteatro; 

- Circo; 

- Templo de Diana; 

- Zona Arqueológica da Moreria; 

- Teatro Romano; 

- Restos Romanos da Igreja de Santa Eulália; 

- Museu Nacional de Arte Romana. 

Mérida Visigótica - Centro de Interpretação da Basílica de Santa Eulália. 

Mérida Medieval 

- Igreja de Santa Maria; 

- Palácio dos Mendoza; 

- Alcáçova. 

Quadro n.º 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 173: O Anfiteatro Romano. 

 

Relativamente a Mérida Romana, existem, pois, inúmeros pontos de visita de carácter 

obrigatório. 

Actualmente, estes vestígios encontram-se devidamente preservados, fornecendo ao 

turista/visitante uma percepção fiel do seu passado. Constituem a imagem de marca da própria 

cidade, uma vez que é a presença mais vincada ao longo do percurso arqueológico. Assim o 

nosso primeiro ponto de paragem situa-se em Mérida Romana, onde visitámos o Teatro e o 

Anfiteatro devido à sua proximidade física. Seguidamente percorremos a Casa do Anfiteatro, o 

Museu Nacional de Arte Romana, o Circo, o Aqueduto de São Lázaro, a zona arqueológica de 

Moreria, a Ponte romana, a Casa de Mitreo e o Templo de Diana. É de salientar a excelente 
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organização de todo o material apresentado, no que concerne às placas explicativas e 

direccionais que nos guiam durante todo o itinerário, traduzidas em inglês e francês, para além 

da língua espanhola.  

No que concerne a época Visigótica e Medieval, Mérida possui testemunhos igualmente 

importantes apesar de não tão divulgados como os romanos. 

A Alcáçova e o Conventual Santiaguista, constituem os principais pontos de paragem de 

Mérida Medieval. 

Outro aspecto importante é o facto dos vestígios se encontrarem devidamente enquadrados 

com o meio envolvente, transmitindo ao turista/visitante uma percepção total da sua antiga 

funcionalidade. 

Verificámos, igualmente, a possibilidade de visita livre uma vez que presenciámos grupos de 

amigos a visitarem vários pontos de interesse turístico, com o objectivo do lazer, usufruindo do 

espaço envolvente e de toda a historicidade retratada no sítio, sem existir o regime de 

obrigatoriedade que preside às visitas escolares. 

No Museu Nacional de Arte Romano, encontrámos um espaço e uma exposição aprazíveis 

quer graças à infra-estrutura utilizada na exposição quer devido aos meios expositivos utilizados. 

Os acessos permitem a qualquer tipo de visitante, aceder a este museu. A luz artificial e a 

luminosidade existentes, contrastam com o tijolo barrento das paredes, ornadas com painéis de 

mosaicos de uma beleza exímia. Neste edifício existe, também, uma loja de merchandising, 

onde se pode adquirir todo o material promocional da cidade histórica, um espaço de 

congressos e convenções servido por instalações sanitárias com excelentes condições, 

acessíveis a qualquer tipo de público. 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 174: O Museu Nacional de Arte Romano. 
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O Museu Nacional de Arte Romano apostou em meios expositivos de fácil manutenção, onde 

predominam as vitrines herméticas e suportes adequados. Efectuado o percurso apenas 

assinalamos como aspecto menos positivo o facto das legendas, serem de dimensões 

demasiado reduzidas, apesar de se encontrarem traduzidas em francês e inglês, acessíveis ao 

visitante estrangeiro. 

Verificámos também na visita à Casa do Mitreo, que pode ser levado a cabo por todo o tipo 

de público devido às passadeiras existentes na apresentação do circuito. 

Quanto a Mérida Visigótica e Medieval, visitámos a Basílica de Santa Eulália e a Alcáçova. 

Sendo de realçar a paisagem envolvente e o enquadramento estabelecido nestes dois pontos. 

Por último, convém referir a longa duração de todo o itinerário, facto que implica a 

disponibilização de um mini-bus, de cariz turístico que conduz os turistas/visitantes aos 

principais pontos arqueológicos. 

 

INTERVENÇÃO E MUSEALIZAÇÃO 

No século XVIII “existen datos de excavaciones efectuadas por M. Villena Mosiño bajo el Arco 

de Trajano y en la C/ Holguín (lo que sería la entrada del foro y un gran edificio religioso) y en 

Teatro. A partir de aquí, la protección al patrimonio emeritense por parte de las Instituciones 

será nula, sin que la situación cambie hasta 1910 (...)” (Brias; Gabriel; Frias e Gonzalez: 1991; 

45-46). 

Em 1910, inicia-se a primeira escavação efectuada no Teatro Romano, um dos símbolos 

históricos da cidade de Mérida, “cuando J. R. Mélida y M. Macias comienzan las excavaciones 

en el Teatro, el Anfiteatro y el Circo; si bien com ello se da a conocer el yacimiento, también es 

cierto que crean un  estereotipo, y una línea de investigación de cuyo peso difícilmente puede 

librarse, aún en nuestros dias, la arqueologia de Mérida” (Brias; Gabriel; Frias e Gonzalez: 1991; 

46). A sua descoberta e posterior estudo inicia o processo arqueológico, baseado em escavações 

sistemáticas que valorizam e promovem Mérida, quer em termos turísticos, culturais e 

históricos. 

Anteriormente, Mérida era considerado como um dos principais núcleos industriais da 

Estremadura Espanhola mas, com as primeiras escavações e consequente reconhecimento do 

seu legado patrimonial, Mérida apostou em 1973, na promoção do sector turístico, tendo sido 

proclamada em 1993 Património da Humanidade. Mérida é o exemplo de uma cidade que conta 



SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO, EM PORTUGAL – ALENTEJO E ALGARVE 
Patrícia Mareco 

 

a sua história, conjugando harmoniosamente o seu passado com o estado e as necessidades 

actuais da sua população. 

Nesta perspectiva as intervenções realizadas desempenharam um papel crucial em todo 

este processo, assente numa investigação arqueológica organizativa dos factos históricos 

recolhidos no terreno, construindo fichas informativas de todo o material estudado. Toda esta 

informação se incorpora “a los planos arqueológicos de la ciudad.(...) Tras el estudio de los 

materiales y fichas, el arqueólogo elabora un informe que será estudiado por la Comisión 

Ejecutiva que está integrada por representantes de las cuatro Administraciones que forman el 

Consorcio: Consejería de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Mérida y 

Diputación Provincial de Badajoz.” (www.consorciomerida.org./)  

Este sistema de parcerias é essencial uma vez que conduzem todo o processo arqueológico 

a um reconhecimento científico do passado, de forma a estabelecer a relação de compreensão 

histórica da cidade, durante toda a sua História, organizando-se projectos de valorização. Assim 

sempre que os vestígios encontrados: 

1. sejam dificilmente perceptíveis ao comum visitante, são devidamente preservados, 

evitando qualquer alteração, mínima; 

2. estejam bem conservados e relatam devidamente a evolução de toda a vivência e do 

urbanismo da cidade, são devidamente enquadrados e expostos ao público em geral; 

3. conservem a monumentalidade, são recuperados na sua totalidade e adquiridos pelas 

entidades, segundo as leis do Património espanhol. 

Perante todas estas etapas, concluímos que o principal objectivo da Arqueologia é alcançado 

quando a mesma é útil à sociedade pretendendo, não só a conservação dos vestígios 

encontrados, mas a sua disponibilização ao público com o objectivo de facilitar a leitura da 

herança histórica, quer aos habitantes locais, quer aos turistas/visitantes. Daí que as 

intervenções, com o objectivo de transmitir eficazmente todo o material arqueológico descoberto 

sejam cada vez mais importantes. 

No quadro deste objectivo geral, criaram-se estruturas de acolhimento e de interpretação ao 

público: 

� Teatro, Anfiteatro, Circo, Área Arqueológica de Moreria, Casa do Mitreo, Cripta de Santa 

Eulália, onde constam painéis explicativos e sinalização adequada, recomendando um 

itinerário específico e direccionado; 



SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO, EM PORTUGAL – ALENTEJO E ALGARVE 
Patrícia Mareco 

 

� Teatro e Anfiteatro Romanos onde se podem encontrar painéis explicativos da sua antiga 

funcionalidade acompanhados também de uma sugestão itinerária; 

� Circo Romano que possui um Centro de Interpretação, onde é feita uma pequena 

exposição do espaço e um itinerário recomendado, ilustrado com painéis explicativos; 

� Área Arqueológica de Morería que encerra um itinerário estipulado acompanhado de 

painéis que ilustram toda a sua funcionalidade; 

� Casa do Mitreo onde existem painéis explicativos nos diversos pontos de paragem 

apetrechada de passadeiras metálicas em todo o seu recinto, devido às características 

morfológicas do terreno, proporcionando ao visitante uma maior mobilidade e 

comodidade; 

� A Cripta da Basílica de Santa Eulália que possui um Centro de Interpretação, relatando 

de forma breve a história da Santa e, a sua influência na vida da cidade; 

� Por último, existe uma pequena sala de exposições do Consórcio da Cidade Monumental 

de Mérida, situado perto do Teatro e do Anfiteatro romanos, onde consta todo o 

itinerário, aludindo às suas diversas épocas históricas. 

Todas estas intervenções têm como principal meta a atingir o estreitamento entre a 

arqueologia e o turista/visitante, conduzindo-o a visualizar os vestígios e simultaneamente a 

compreender a sua funcionalidade/contextualização. 

 

OS VISITANTES 

Os visitantes são parte integrante e elemento fundamental na revitalização de todos estes 

sítios e cidades visitadas. Não poderíamos portanto deixar de referir quer a importância que 

Mérida atribui ao seu público quer as estratégias implementadas de forma a cativar e atrair todo 

o tipo de mercado. 

Acresce dizer que esta cidade possui um Departamento de Didáctica, cuja tarefa principal 

consiste na difusão social das intervenções arqueológicas realizadas, especificamente: 

� sinalética de todos os monumentos e vestígios arqueológicos, com painéis explicativos; 

� organização e realização anual de Jornadas de Difusão; 

� publicação trimestral de um Boletim Informativo FORO; 

� elaboração de material didáctico e promocional; 

� exposições temporais, em salas especificamente estipuladas. 
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A sinalética possui como principal objectivo a proximidade entre o território visitado e o 

turista/visitante. 

A organização anual das Jornadas de Difusão, tem a seu cargo “mostrar al público en 

general, y al colectivo de estudiantes de infantil, primaria, secundaria y bachillerato en particular, 

las distintas excavaciones que a lo largo de año se han llevado a cabo” 

(www.consorciomerida.org./), informando da importância do trabalho efectuado e a existência 

das equipas interdisciplinares em todo o processo. 

As exposições temporárias pretendem aprofundar a transmissão de conhecimentos de um 

determinado ponto visitado no itinerário, e diversificar o conhecimento total do material 

apresentado. 

Os horários, são estipulados segundo duas épocas distintas: Inverno e Verão. 

No Inverno, os monumentos abrem às 9.30 horas (excepto a Basílica de Santa Eulália, que 

abre às 10.00 horas) encerram às 13.45 horas; reabrindo entre as 16.00 e as 18.15 horas. 

No Verão o horário sofre alterações no período de tarde, estando aberto entre as 17.00 

horas e as 19.45 horas. 

Se analisarmos pormenorizadamente todas as facilidades oferecidas ao turista/visitante, 

podemos verificar a diversidade de oferta que Mérida possui abrangendo todo o tipo de público, 

promovendo a venda antecipada de visitas, quando o departamento de Administração do 

Consórcio é previamente contactado por instituições ou grupos. 
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ANÁLISE SWOT A MÉRIDA 

 

 

MÉRIDA 

Pontos Fortes 

Importante conjunto patrimonial ••• 

Enquadramento territorial ••• 

Diversidade de atractivos turísticos, que fomentam o turismo alternativo e activo •• 

Mobilidade adequada para residentes e visitantes (estacionamento) •• 

Sector turístico desenvolvido ••• 

Sinalética durante o percurso ••• 

Existência de placas explicativas e direccionais em inglês, francês para além do 
espanhol 

••• 

Acessos rodoviários ••• 

Acessos ao Museu Romano e à Casa do Mitreo para turistas de mobilidade reduzida ••• 

Instalações sanitárias ••• 

Itinerário delineado ••• 

Existência de um mini-bus (comodidade do turista) ••• 

Diversidade do Património histórico e natural, que apresentam um vasto número de 
zonas de interesse turístico 

•• 

Quadro Avaliativo n.º 53 

 

 

MÉRIDA 

Oportunidades 

Elevada qualidade arquitectónica/espacial do espaço urbano •• 

Espaços livres, públicos e privados, com potencialidades de valorização •• 

Promover a recuperação e a valorização do Património histórico e arqueológico • 

Crescimento dos circuitos urbanos e culturais e temáticos •• 
Quadro Avaliativo n.º 54 
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MÉRIDA 

Pontos Fracos 

Terciarização das áreas mais centrais ♦♦♦ 

Placas explicativas com caracteres de pequenas dimensões ♦♦ 

Condicionalismos ao nível do licenciamento (pesquisa arqueológica), que aumenta o 
custo das intervenções 

♦♦♦ 

Quadro Avaliativo n.º 55 

 

 

MÉRIDA 

Ameaças 

Despovoamento irreversível ♦♦ 
Quadro Avaliativo n.º 56 

 

De acordo com a análise SWOT apuramos uma diversidade de pontos fortes que 

demonstram a forte aposta que o Consórcio da Cidade Monumental, Histórico-Artística e 

Arqueológica de Mérida tem vindo a efectuar neste produto histórico-cultural. A oferta de um 

produto cultural de qualidade é possível pelo facto de diversas entidades espanholas trabalharem 

conjuntamente para um objectivo: promoção do Património Arqueológico e histórico sem 

esquecer a participação activa da população e das entidades locais. 


