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epois da falhada tentativa do
anterior governo de alterar a dominialidade
pública dos monumentos nacionais
(entregando-os a interesses demasiado
privados), da sistemática destruição da
operacionalidade do aparelho do Estado
na salvaguarda patrimonial (extinção da
DGEMN, IPPC, IPPAR, IGESPAR); agora
com o estrangulamento funcional e
financeiro da DGPC, SIPA e IHRU; com o
fachadismo das “Cardosas” no Porto dado
como (falso) modelo para a reabilitação do
património urbano (preparando-se o
mesmo em Lisboa, na renovação travestida
de reabilitação urbana proposta para a
alteração dos antigos conventos / hospitais
da Colina de Sant’Ana), continua-se agora
o apagamento do papel fundamental dos
organismos tutelares da conservação do
património através da afectação da sua
operacionalidade e muito para além das
dificuldades impostas pela crise.
Anunciou-se a necessidade de proceder a
despedimentos urgentes que abrangeriam
20% dos efectivos da DGPC; continua-se
a menorização da sua responsabilidade
institucional com soluções expeditas
(substituindo divisões inteiras por task
forces que trabalham em cima do joelho
na produção acelerada de pareceres
sobre o futuro de bens culturais
inestimáveis); desaparecem os poucos
meios de divulgação do excelente trabalho
desenvolvido (extinção das revistas
Monumentos e Estudos Património, a não
actualização do SIPA) apesar da lufada de ar
fresco da recém-lançada Revista Património
(sobreviverá?).
Num quadro instável e calamitoso,
divulgam-se as primeiras notícias sobre a
bondade da aplicação de novos modelos de
gestão privada – similares aos estabelecidos
para a gestão da área de paisagem cultural
e património mundial de Sintra – propostos
para um dos mais relevantes núcleos de
bens culturais (as nossas jóias da coroa)
da “cidade do património e dos museus
de Belém”, em Lisboa. O turismo criou
monstros, como o desnecessário novo
museu dos coches, e agora, para alimentar
o seu desvariado apetite, condicionamos o
destino de todos os monumentos e museus
da área de Belém?
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O ano de 2013 terminou com alarmantes
notícias e o novo ano começa cheio de
perplexidades, profundas inquietações e
com uma longa lista de questões que urge
responder. Vejamos:
Podemos entender o património enquanto
conjunto de «testemunhos com valor de
civilização ou de cultura» e os monumentos,
cuja «proteção e valorização, no todo ou
em parte, representa um valor cultural de
significado para a Nação» (assim nos obriga
a Lei de Bases do Património Cultural),
como um simples “activo” financeiro, similar
a qualquer produto industrial ou comercial?
E para que servem verdadeiramente os bens
culturais que são património do Estado, que
objectivos e modelos vamos alterar para a
sua gestão?
Se os monumentos são “máquinas” de
produzir receita, esta deveria orientar-se
para objectivos públicos ou para satisfazer
interesses privados? E se entregamos à
iniciativa privada apenas os monumentos
rentáveis, com sucesso financeiro garantido,
como financiar os outros, os do interior
abandonado, os tantos não rentáveis?
E o papel principal do património será
servir os interesses de uma indústria do
turismo de massas e orientar-se para a
satisfação exclusiva de turistas abonados?
Fundando processos de segregação cultural
e económica, na sistemática estratégia de
“coisificação” e “disneylandização” para
esmifrar euros aos “kultos” turistas, será
legítimo aceitar a exclusão dos mais pobres
da festa – as elevadas taxas de ingresso
impedem-nos de aceder aos monumentos –
e dizer que o património é fundamental para
a nossa identidade nacional?
Sendo o novo gestor financeiro do turismo
especialista nos antigos modelos de
promoção imobiliária mas profundamente
ignorante das questões da conservação,
aceitamos que esta visão se sobreponha
às exigências da boa conservação? Que
resultados esperar destas opções?
Se a coisa patrimonial é coisa
eminentemente social – é a sociedade
que define os valores que fundamentam a
salvaguarda – vivemos um furacão, mais

do que uma crise, que altera de forma
irreversível os conceitos, a práxis e os
modelos de gestão do nosso património
cultural. Ventos aleatórios de uma revolução
caótica e ilegítima, pois desconhecem-se a
ideologia e as suas ideias essenciais, e sem
uma fundamental discussão pública.
Suspeito que os termos essenciais das
respostas a estas inquietações já foram
avançados: o catedrático espanhol Rivera
Blanco avisou-nos de que ”o problema
[essencial da conservação hoje] transladou-se para a gestão, desfruto e obtenção de
benefícios com o património. Se é legítimo
aceitar a prioridade de que “restaurar é
um fim em si mesmo”, daqui passa-se
frequentemente ao uso e abuso do
património não já como um produto cultural,
mas sim como um produto industrial para o
qual estão muito atentos alguns sectores só
interessados na sua exploração económica”1.
E Boaventura Sousa Santos2, que alertou
para a pornografia do discurso anti-Estado
que instrumentaliza o mesmo Estado,
conduzindo-o, neste “tempo em que a
cultura se tornou consumo e o consumo
uma cultura”, para o serviço dos grandes
grupos económicos privados: “A crítica do
Estado, em vez de ter sido utilizada para criar
espaços de genuína autonomia da economia
e da sociedade civil – espaços que implicam
riscos como condição de oportunidade – foi
utilizada para criar oportunidades sem riscos
mediante o recurso a um Estado-prostituto
seguro que, não tendo utilidade geral, pode
sempre ser utilizado para servir interesses
particulares cuja satisfação supera sempre
pagamento.”
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