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Notícias

Professor António Lamas 
reconhecido no 
Prémio Europa Nostra

  professor catedrático jubilado do
Departamento de Engenharia Civil, Arqui-
tetura e Georrecursos do Instituto Superior 
Técnico viu ser reconhecido o seu trabalho 
de longos anos na defesa do património 
assente na combinação da sua vocação 
académica para a partilha de conhecimento 
e experiência com a sua capacidade para 
liderar equipas e instituições.

António Lamas, desde 1985 com a criação 
de cursos de pós-graduação em Património 
no Instituto Superior Técnico, conseguiu com 
o seu talento intelectual, iniciativa criativa 
e determinação, reunir diferentes atores do 
campo da proteção e conservação do patri-
mónio no esforço de preservar os recursos do 
património europeu para as gerações futuras.

O Os resultados são ilustrados pelo seu lega-
do em termos de conhecimento partilhado e 
pelas nomeações para a administração de 
algumas das mais importantes instituições 
públicas responsáveis   pelo património em 
Portugal.

O seu trabalho que o tornou num líder na 
proteção e gestão do património cultural 
em Portugal e num modelo a seguir na sal-
vaguarda do património europeu foi agora 
distinguido com a menção especial do júri do 
prémio Europa Nostra na categoria “Serviço 
dedicado ao Património”.

Fonte: Europa Nostra

Em defesa de um sítio único, de 
movimento cívico a associação

   antigo movimento cívico QSintra 
é agora uma associação.

Há três anos, um grupo de sintrenses decidiu 
agir civicamente de forma organizada, a fim 
de combater as ameaças a este Património 
da Humanidade e defender as característi-
cas que fazem de Sintra um sítio único.

A experiência de três anos de sensibiliza-
ção pública para os impactos do modelo de 
desenvolvimento vigente demonstrou ser 
essencial e urgente organizar o exercício da 
cidadania, em prol da defesa de modelos de 
estratégia e de gestão sustentáveis de uma 
zona tão sensível como a Paisagem Cultural 
de Sintra. 

O

A QSintra – Em Defesa de um Sítio Único, 
constituída por escritura pública, resulta, 
assim, da transformação em associação do 
movimento de cidadãos com o mesmo nome 
e que reivindica que Sintra tem de continuar 
a ser um património vivo e habitado sem 
perder o que de único garantiu a sua qualifi-
cação como bem de valor universal.

Fonte: QSintra

ICOMOS 
divulga 
princípios para 
a qualidade das 
intervenções no 
Património

  ICOMOS publicou uma atuali-
zação dos seus Princípios de Qualidade 
para intervenções financiadas pela UE com 
potencial impacto no Património Cultural 
Construído. A publicação propõe 40 reco-
mendações principais, bem como um con-
junto de critérios de seleção para avaliar a 
qualidade dos projetos com potencial impac-
to sobre o património cultural.

Com esta publicação, as instituições da UE, os 
Estados-Membros, os promotores e restantes 
entidades envolvidas têm à disposição uma 
ferramenta útil para assegurar a qualidade das 
intervenções na nossa herança comum.

Fonte: Fórum do Património

O

https://www.europanostra.org/2021-european-heritage-awards-europa-nostra-awards-special-mentions/
https://qsintra.com/
https://www.forumdopatrimonio.org/_files/200000561-d9e45d9e49/EUQualityPrinciples-2020.pdf
https://www.forumdopatrimonio.org/
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Carta do Porto Santo 
“A cultura e a promoção da democracia: 
para uma cidadania cultural europeia”

  o contexto da Presidência Portu-
guesa do Conselho da União Europeia e 
da realização da conferência “Da demo-
cratização à democracia cultural: repensar 
instituições e práticas”, realizada em Porto 
Santo, nos dias 27 e 28 de abril de 2021, 
foi apresentada a Carta do Porto Santo “A 
cultura e a promoção da democracia: para 
uma cidadania cultural europeia” que já se 
encontra disponível, para consulta online.

A Conferência do Porto Santo propõe este 
documento de orientação, nas áreas da 
Cultura e Educação, que se destina a deci-
sores políticos europeus, organizações cul-

N turais e educativas e aos cidadãos europeus, 
como um mapa orientador dos princípios, 
das políticas, dos discursos e das práticas 
culturais e educativas, para aplicar e desen-
volver um novo paradigma, o de democracia 
cultural na Europa.

O documento apresenta várias propostas diri-
gidas aos diferentes agentes do ecossistema 
cultural com 16 recomendações aos decisores 
políticos, 14 recomendações às organizações 
culturais e educativas e 8 recomendações aos 
cidadãos.

Fonte: DGPC 

https://www.culturacentro.gov.pt/media/11842/pt-carta-do-porto-santo.pdf
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/news/presentations/carta-do-porto-santo-cultura-e-promocao-da-democracia-para-uma-cidadania-cultural-europeia/
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Debate público e abraço à 
Tapada das Necessidades

   om um painel composto por Paulo 
Ferrero, Fernando Nunes da Silva, Elsa 
Severino, António Betâmio de Almeida, e com 
moderação de Luísa Schmidt, decorreu no dia 
15 de maio um debate público sobre o proces-
so concessão da Tapada das Necessidades.

O grupo que organizou este debate, com o
nome de “Amigos da Tapada das Necessidades”, 
opõe-se ao atual “Projeto de Reabilitação pa-
ra a Concessão e Exploração do Conjunto de 
Edifícios Existentes na Tapada das Neces-
sidades” por considerar que a sua execução 
acentuará a degradação da Tapada, transfor-
mando um local de silêncio e contemplação 
da natureza num espaço de eventos que, 
além ser desvirtuado pelo ruído e amon-
toamento humano durante esses eventos, 

C

obrigará a obras de construção para aces-
sos, estacionamentos e saneamento, em 
nada beneficiando a Tapada, como se lê na 
petição pública “Em defesa da Tapada das 
Necessidades”, que o grupo lançou.

Fonte: Amigos da Tapada das Necessidades 

DEBATE PÚBLICO E ABRAÇO 
À TAPADA DAS NECESSIDADES 
15-05-2021

Resolução do Conselho de Ministros 
aprova programa de investimentos para 
o Património Cultural 2021-2026

   oi publicada, em Diário da Repúbli-
ca Eletrónico, a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 49/2021, de 11 de maio, que 
aprova o Programa de Investimentos para o 
Património Cultural.

O diploma refere que “foi efetuado o levanta-
mento das necessidades de intervenção no 
património cultural imóvel público prioritárias, 
incidindo sobre bens da propriedade ou sob 
gestão do Estado, atento o respetivo impacto 
no território e valor arquitetónico, cultural, 

F histórico e artístico, com identificação das 
respetivas condicionantes patrimoniais e a 
adaptação dos equipamentos às exigências 
ambientais e de eficiência energética”.

A resolução realça que “decorrentes destes 
investimentos são esperados efeitos positivos 
de diversa índole, não só ao nível da melhoria 
física dos edificados e respetivas envolven-
tes, mas também em dimensões relacionadas 
com a preservação e valorização do patrimó-
nio histórico e arquitetónico, com a melhoria 

da acessibilidade à cultura, com a criação de 
espaços de divulgação cultural e reforço da 
inclusão social, com o desenvolvimento de 
âncoras de oferta e procura e dinamização 
da atividade económica, com a alavancagem 
de investimento e criação de emprego, com 
a requalificação urbana e com a atração de 
visitantes e sustentabilidade turística”.

Fonte: DGCP

Notícias

http://www.facebook.com/groups/TapadaDasNecessidades/
https://peticaopublica.com/?pi=tapadanecessidades
https://peticaopublica.com/?pi=tapadanecessidades
http://www.facebook.com/groups/TapadaDasNecessidades/
https://www.youtube.com/watch?v=ge9jnXGmVis
https://www.youtube.com/watch?v=ge9jnXGmVis
https://dre.pt/home/-/dre/163092607/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/163092607/details/maximized
http://patrimoniocultural.gov.pt/en/news/Legislacao/aprovado-programa-de-investimentos-para-o-patrimonio-cultural/



