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¨O acelerado processo de empobrecimento que vem sofrendo

a maioria dos países americanos como conseqüência do

estado de abandono e da falta de defesa em que se

encontra sua riqueza monumental e artística demanda a

adoção de medidas de emergência [...], mas sua eficácia

prática dependerá, em último caso, de sua adequada

formulação dentro de um plano sistemático de revalorização

dos bens patrimoniais em função do desenvolvimento

econômico-social.¨



¨Todo monumento nacional está implicitamente destinado a

cumprir uma função social. Cabe ao Estado fazer com que ela

prevaleça e determinar, nos diferentes casos, a medida em

que a referida função social é compatível com a propriedade

privada e com o interesse dos particulares.¨



¨Os valores propriamente culturais não se desnaturalizam nem

se comprometem ao vincular-se com os interesses turísticos e,

longe disso, a maior atração exercida pelos monumentos e a

fluência crescente de visitantes contribuem para afirmar a

consciência de sua importância e significação nacionais. [...]

Tudo quanto contribuir para exaltar os valores do espírito,

mesmo que a intenção original nada tenha a ver com a

cultura, há de derivar em seu benefício.¨



O ANFITEATRO DE MÉRIDA, ESPANHA:

EXEMPLO DA UTILIZAÇÃO DE UM ESPAÇO TOMBADO PARA

FINS CULTURAIS



O Anfiteatro de Mérida

 O Anfiteatro de Mérida, na Espanha, é um antigo anfiteatro romano. Foi

inaugurado no século VIII a.C. e era destinado a lutas entre gladiadores e a

corridas.

 Apresenta forma oval, capacidade para 14.000 pessoas e é composto por seis

partes principais: a arena (coberta de areia), onde se davam as lutas e corridas; o

local destinado às feras e aos apedrejos dos gladiadores; os corredores

(passagens); a spolania, local destinado aos gladiadores; o podium, onde se

recebiam os prêmios; os corredores de entrada e saída, que eram destinados a

combates de gladiadores. O anfiteatro é ainda composto por três anéis, um fosso e

pelas bancadas para os espectadores, nas quais uma parte era reservada às

autoridades que patrocinavam os espetáculos e outra às entidades políticas da

cidade.

 Este monumento esteve subterrado durante centenas de anos e só há algumas

décadas é que foi descoberto, infelizmente com a parte de cima destruída. Integra

atualmente o Conjunto Arqueológico de Mérida, um dos maiores da Espanha e foi

declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1993.
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