
 
 
Relatório de Viagem | Marrocos – por Ana Neno1 

 
Regime de cotutela estabelecido entre a Universidade de Coimbra e a Universidade 
Cadi Ayyad de Marraquexe 2012-2015 
 
Título da tese: Processos e políticas de patrimonialização na cidade de Safim  
Orientação: Filipe Themudo Barata (ECS/Universidade de Évora); Ouidad Tebaa 
(Universidade Cadi Ayyad de Marraquexe) (orientadores) e Sandra Xavier 
(FCTUC/CES-UC); Ahmed Skounti (INSAP, Rabat) (co-orientadores) 
Local: Safim — Marrocos 
Financiamento: bolseira FCT 
 
Objetivos 

As viagens de estudo realizadas no âmbito da tese Processos e Políticas de 

Patrimonialização na cidade de Safim não podem ser localizadas temporalmente 

com precisão ou como uma viagem de estudo, pois devem ser consideradas no 

âmbito do regime de cotutela estabelecido com a Universidade Cadi Ayyad de 

Marraquexe. Vários períodos de permanência em Marrocos foram garantidos através 

do financiamento por uma bolsa de doutoramento (BD) atribuída pela Fundação para 

a Ciência e Tecnologia: de 1 de Fevereiro a 31 de Julho de 2012, de 1 de Abril a 31 

de Outubro de 2013 e de 1 de Abril a 31 de Outubro de 2014. Outros períodos de 

permanência em Marrocos, nomeadamente após a cessação da BD, foram 

garantidos por meios próprios.  

Numa primeira fase os objetivos principais foram: i) formalizar o regime de 

cotutela, que permitiu o estabelecimento de importantes relações com a comunidade 

académica marroquina, bem como uma melhor perceção das prioridades e 

condicionantes da investigação científica local a realizar-se; ii) Frequência do curso 

de árabe dialetal (darija) no Instituto Cervantes de Marraquexe, que foi essencial 

para facilitar a interação e a integração na comunidade local.  
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Numa segunda fase, o objetivo foi realizar a investigação nos arquivos, com uma 

perspetiva etnográfica. Os arquivos e bibliotecas consultados foram: os arquivos da 

Direção do Património Cultural do Ministério da Cultura em Rabat (DPC); os arquivos 

da Inspeção Regional de Monumentos Históricos e Sítios de Safim (IRMHSS); os 

arquivos do Centro de Arquivos Diplomáticos de Nantes (CADN); a biblioteca da 

Escola Nacional de Arquitetura de Rabat (ENA) e a biblioteca do Instituto Nacional 

das Ciências da Arqueologia e do Património em Rabat (INSAP).  

Numa terceira fase, o objetivo foi desenvolver um período alargado de 

permanências e contactos em Safim, e com a comunidade local. Aqui o objetivo foi 

também efetuar recolhas etnográficas junto de algumas famílias locais e através da 

observação participante, colaborando em atividades ou colaborando com várias 

associações locais e com a IRMHSS. 

 

Impacto no progresso da tese 

Foram estabelecidas importantes relações com a comunidade local e académica. 

Foram ainda estabelecidos contatos com várias associações não-governamentais de 

Safim para a defesa do património local e desenvolvimento local e com instituições: 

o Centro de Estudos e Investigação sobre o Património Luso-Marroquino (CERPLM); 

o Centro de Estudos e Investigação sobre o Património do Atlas e Sub-Atlas 

(CERKAS); a DPC; a Delegação Regional do Património Cultural do Dukkala-Abda 

(DRPCDA); a Delegação Regional do Património Cultural de Marraquexe (DRPCM); 

a IRMHSS; o Museu Nacional de Cerâmica de Safim e a Agência Urbana de Safim.  

O trabalho etnográfico permitiu compreender como dialogam entre si várias 

esferas da sociedade em Safim, como se posiciona a comunidade local face às 

políticas nacionais e como se desenvolveram continuidades e ruturas em relação às 

origens coloniais dos processos de patrimonialização. 

	


