Reportagem

Fórum do Património 2017
Unir as ONG em defesa de nossa herança comum
Regis Barbosa | Pedra & Cal | pedraecal@cantoredondo.eu

Decorreu no dia 10 de abril, na Sociedade de Geografia de Lisboa,
o Fórum do Património 2017. Organizado por associações e
para associações, com especial ênfase no Património Cultural
Construído, esta iniciativa reuniu cerca de 120 pessoas de diversas
ONG portuguesas e internacionais, e contou com a presença do
Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes.

A

ideia por trás do Fórum é criar
um espaço de debate e convergência, que
permita uma ação concertada em prol do
Património. Houve uma grande adesão de
organizações, que discutiram questões
diversas, organizadas em quatro painéis:
“Património e Identidade”, “Os desafios das
ONG do Património e como superá-los”, “O
Património e o setor da construção e do imobiliário” e “As ONG e a defesa do Património,
público e privado”. Além disto, foi elaborada
uma declaração final, fruto dos debates que
ali ocorreram.
Na abertura dos trabalhos foram ouvidas as
palavras de Luís Aires Barros, presidente da
Sociedade de Geografia de Lisboa, que deu
as boas vindas aos participantes. Depois falaram Maria Ramalho, presidente da Comissão
Nacional Portuguesa do ICOMOS, Sneška
Mihailovic, Secretária-Geral da Europa Nostra
e Vítor Cóias, presidente do GECoRPA.

O Património e a
aproximação do Estado
e dos cidadãos
Em seguida, o ministro da Cultura interveio.
Aproveitando o tema levantado pouco antes
por Sneška Mihailovic, referiu que a propósito
do Ano Europeu do Património Cultural, a ser
celebrado em 2018, Portugal já conta com
uma comissão para desenvolver os trabalhos.
Esta comissão será presidida por Guilherme
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de Oliveira Martins e procura estruturar e promover ações que visem alertar as populações
para a salvaguarda do Património, lançando o
desafio de refletirmos sobre novos modelos de
governança de monumentos, sítios, conjuntos
urbanos e até mesmo instituições.
O ministro recordou, ainda, os primórdios
das associações ligadas ao Património,
desde o século XIX, perpassando o século
XX, com especial destaque para o momento
de viragem e efervescência do movimento
associativo, o pós-25 de abril. Também
ressaltou a importância dos diferentes institutos públicos que seguidamente tutelaram
o Património, desde o IPPC até à atual
DGPC, que proporcionaram uma coordenação única na gestão e salvaguarda do
património.
No que concerne as políticas públicas para o
setor do Património Cultural, o ministro expôs
o compromisso do governo com a descentralização, que visa proporcionar uma maior
proximidade entre o Estado e o cidadão. Deu
a conhecer a aposta na criação de redes integradas, de valorização urbana e do território,
com a articulação de componentes tanto
ambientais como humanas. Neste sentido, a
conservação, a valorização, a reabilitação e
a divulgação do Património surgem incluídas
com a dimensão territorial. São exemplos a
Rota das Catedrais, a Rede de Mosteiros e
os projetos na zona raiana.

Além disto, foi referido o programa Revive,
que tenciona a reabilitação e valorização do
Património edificado, concretamente aquele
que está devoluto ou em mau estado de conservação. Este programa conta com a ação da
DGPC, que tem responsabilidade na elaboração dos cadernos de encargo, das especificações técnicas e na aprovação final. No que
respeita a melhoria da própria DGPC, foi apresentada uma candidatura ao SAMA – Sistema
de Apoio à Modernização e Capacitação da
Administração Pública. Neste caso o foco é
a modernização dos sistemas informáticos,
tanto no âmbito dos licenciamentos, como no
que diz respeito à classificação do Património
e à circulação de obras de arte. O objetivo é
proporcionar um contacto mais eficiente entre
os cidadãos e o Estado.
Por fim, Luís Filipe Mendes deixou um apelo às
associações presentes para ajudar a encontrar
soluções que corrijam assimetrias e potenciem a eficiência na defesa do Património.

Território, Património
e identidade
Após a sessão de abertura, foi introduzido o
primeiro tema, “Património e Identidade”, que
contou com comunicações proferidas por
Maria Calado (Centro Nacional de Cultura),
Ana Antunes (Associação Centro da Terra) e
José Baganha (INTBAU Portugal); a moderação coube a João Guedes da APRUPP.

fórum do património 2017
Abertura e Intervenção
do Ministro da Cultura

fórum do património 2017
Intervenção de Maria Calado
(Faculdade de Arquitetura - UTL)
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A oradora principal foi Maria Calado, professora associada da Faculdade de Arquitetura
da Universidade Técnica de Lisboa e atualmente presidente da direção do Centro
Nacional de Cultura. A sua intervenção focou-se no Património Cultural Construído sem,
no entanto, esquecer da importância e das
articulações entre este e o Património Cultural
Imaterial. Neste sentido frisou a enorme
importância da língua, enquanto Património
Imaterial e elemento identitário. Organizou o
discurso a partir de quatro eixos: a herança
cultural e o reflexo sobre a problemática
identitária; o Património Cultural Construído
e as questões de salvaguarda e valorização; Património e Território; e Património,
Conhecimento e cidadania multicultural.
Maria Calado recorreu a pensadores de diferentes nacionalidades e áreas do saber para refletir
sobre a memória. Esta não só se contrapõe à
morte, isto é, ao esquecimento, como também
guarda elementos exteriores a nós mesmos,
elementos que guardam muitas vezes uma
dimensão identitária. Outra característica da
memória é a sua permanente reconstrução,
que se conjuga com o processo de acumulação e sobreposição que está na sua origem.
Maria Calado refere o triângulo Memória,
História e Identidade, no qual a memória tem
um papel de vértice principal. Já a História
guarda um duplo sentido, por um lado enquanto processo temporal, por outro enquanto área

disciplinar. Memória e história articulam-se, e é
ao longo do tempo que vemos mudanças de
significado e reconhecimento, o que resulta
em reinterpretações. Ressaltou-se também
a ideia de herança, caracterizada pelo bom
uso, melhoramento e transmissão. Um bem
patrimonial tem, portanto, valores múltiplos,
uns objetivos, relacionados a características
intrínsecas, e outros projetados, que grupos
ou indivíduos reconhecem e projetam. O valor
da memória mais uma vez salta aos olhos.
Aprofundando a questão do Património Cultural
Construído e a sua salvaguarda, é reconhecida
uma dicotomia entre as rápidas transformações do mundo contemporâneo e a manutenção da coerência do património. Aliás, a
salvaguarda do Património Cultural Construído
também é fundamental para a sobrevivência
do Património Imaterial. O material e o imaterial
estão unidos, e mesmo as lendas necessitam
de um espaço. Ainda no sentido da salvaguarda, a ação da UNESCO, do Conselho Europeu
e da União Europeia é fundamental não só pela
criação de categorias nas quais se enquadra o
Património, como também pela elaboração de
recomendações. No âmbito destas últimas, a
Convenção de Faro reforça a importância da
apropriação e do uso do Património. O uso
guarda uma enorme importância, mesmo que
se saiba que nem todo o uso é adequado.
A relação entre Património e Território não se
esgota na existência de um dado bem cultural

1 | Sessão de abertura.

e da sua área de proteção, o próprio território
é um recurso cultural e social. Trata-se de um
ativo estratégico que se articula com as comunidades e a sua memória coletiva. Exemplo
disso é a paisagem urbana histórica, fruto de
acumulações e sedimentações, congregando
traços de diferentes épocas e contextos. No
território cultural se relacionam a dimensão
física e a dimensão cultural, impelindo a pensar no ordenamento cultural do território. Tal
ordenamento é um instrumento para articular
setores de velocidades muito diferentes, como
são o Património e o Turismo.
Maria Calado expôs ainda alguns aspetos
do tema “Património, conhecimento e cidadania multicultural”. As noções de direito do
Património e direito ao Património permitem
antever diferentes dimensões da problemática. Enquanto o primeiro seria antes o dever
que os cidadãos têm para com o património,
isto é, salvaguardá-lo, valorizá-lo e preservá-lo; o segundo remete ao direito que os
cidadãos têm ao acesso, conhecimento e
uso correto do Património. Há, assim, uma
necessidade de conjugar de maneira equilibrada os dois. Assegurados estes aspetos,
o Património pode guardar características
interculturais, já que pode ter significados
diferentes para grupos diferentes, de que é
exemplo a relação entre certos monumentos
e diversas comunidades religiosas.
P&C 62 | Janeiro> Junho 2017 |
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fórum do património 2017
Intervenção de João Caninas
(Associação de Estudos
do Alto Tejo)

fórum do património 2017
Intervenção de Sandro Mendonça
(ISCTE Business School)

Por fim, foi sugerida uma maior promoção da
investigação e da formação em Património.
Igualmente a comunicação do Património
também é um campo que necessita de maior
fomento, dado que é fundamental para a
acessibilidade e inteligibilidade de variados
grupos com o bem patrimonial. No caminho
para uma sociedade do conhecimento, cultura e educação devem ter uma maior articulação possível através de políticas públicas.

Experiências e desafios
para as ONG do Património
No seguimento realizou-se o debate do segundo tema “Os desafios das ONG do Património
e como superá-los”, que contou com a moderação de Sofia Macedo (APAI) e com as intervenções de Paulo Ferrero (Fórum Cidadania
Lx), Dulce Patarra (Associação de Defesa do
Património de Coruche), Vanda Anastácio (Fundação das Casas de Fronteira e Alorna) e
Eduardo de Oliveira Tavares (AEDPHCS –
Associação de Estudo e Defesa do Património
Histórico-Cultural de Santarém). O orador
principal foi João Caninas, arqueólogo e membro da Associação de Estudos do Alto Tejo.
João Caninas fez diversos paralelos entre
as associações de ambiente e Património,
traçando linhas comuns entre ambas. De
início procurou desconstruir a ideia de que o
setor associativo ligado ao Património sofre
de certa apatia. Aliás, remeteu esta ideia
errónea a uma escassez de informação sobre
as ações feitas pelas ONG, o que é devido ao
facto de muitas das informações disponíveis
saírem apenas ocasionalmente na comunicação social. No entanto, muito se fez e se
faz, exemplo disto é a própria Associação
de Estudos do Alto Tejo, que, entre outras
coisas, organizou o processo de classificação
do monumento natural das Portas de Ródão.
Antes de tratar dos desafios às ONG do Património, que podem ser vistos como problemas,
mas que são igualmente oportunidades, expôs
uma reflexão sobre o passado do movimento
associativo. Nos últimos 40 anos vive-se um
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tempo de muita liberdade de iniciativa, o que
proporciona um ambiente favorável ao associativismo. Igualmente existem bons meios para
resolver os desafios, concretamente meios
de informação, competência técnica e meios
de imaginação. Com a Revolução de Abril,
aconteceu um crescimento extraordinário do
associativismo, houve uma diversificação de
atividades, seja no âmbito nacional, temático,
regional ou local. Não obstante, outros dois
momentos contribuíram para motivar as pessoas na constituição de associações. O primeiro destes momentos foi a “Campanha Nacional
para a Defesa do Património”, que ocorreu
em 1980, já o segundo foi o Ano Europeu do
Ambiente, em 1987. Neste sentido, a notícia de
que 2018 será o Ano Europeu do Património
Cultural é bastante positiva. Apesar disto tudo,
não se tem conseguido uma participação
maior nas ONG do Património por parte dos
cidadãos em geral.
Uma das fragilidades notadas por João Caninas
é a ausência de um movimento reivindicativo
em termos políticos, como o que existe sobre
o ambiente. Por outro lado, foi benéfico que a
agenda das políticas e práticas que as ONG
do Património defendiam tenha sido capturada
pela sociedade, pelo Estado e por outros agentes económicos e sociais. Assim, vale a pena
refletir sobre quais são os nichos em que as
associações podem compensar as insuficiências institucionais tanto do setor público quanto
do privado. Um exemplo seria a adoção de uma
fiscalidade patrimonial, à semelhança do que
ocorre com o ambiente. Tendo ainda em conta
um paralelo com as ONG de ambiente, é notável que lhes foi conferido um grande poder de
intervenção na discussão pública, o que ocorreu em grande medida com a entrada na União
Europeia. É extraordinária a quantidade de
conselhos a nível do Estado central e autárquico
em que as associações de ambiente têm voz,
o mesmo deveria acontecer com o Património.

fórum do património 2017
Intervenção de Vítor Cóias I
(GECoRPA - Grémio do Património)

fórum do património 2017
Intervenção de Vítor Cóias II
(GECoRPA - Grémio do Património)

Centros históricos e
mercado imobiliário
A terceira sessão, intitulada “O Património e
o setor imobiliário”, contou com a moderação
de Vítor Cóias (GECoRPA)1, e com as intervenções de Florbela Estevão (ADA Loures – Linha
de Defesa), José Sardinha (APRUPP, APCA e
GECoRPA) e Soraya Genin (ICOMOS – Portugal).
O orador principal foi Sandro Mendonça, professor do ISCTE Business School. De início identificou dois cenários no que concerne às atuais
dinâmicas da economia urbana, nomeadamente
em Lisboa e no Porto. O primeiro deles, caracterizado pelo orador como negativo, é o desenvolvimento da chamada economia de Resort. O
segundo cenário, de cariz mais positivo, é o da
reindustrialização suave.
A economia de Resort avança sobre os centros
históricos, nomeadamente a Baixa de Lisboa,
reduzindo a área a um parque temático. A
origem deste processo remonta ao atual ciclo
recessivo, ainda não superado por completo.
Neste sentido, o resultado da crise foi o setor
financeiro ter perdido credibilidade, mormente
a banca. Isto levou a que indivíduos ou grupos detentores de capital tivessem receio de
aplicar os seus ativos em contas bancárias,
voltando as suas atenções para outras soluções. Por outro lado, a indústria da construção

Por isto, o desafio é convergir, criar uma cúpula eficaz, talvez uma federação de associações que avance com uma estratégia clara
no âmbito da discussão pública nacional.
Outro desafio é conseguir junto ao Governo

civil, bastante sensível a contextos recessivos,
canalizou-se para a reabilitação. E chegou com
força. Assim, surgiu um novo lobby, difuso e
descentralizado, que tem a possibilidade de
aplicar os seus ativos na compra de edifícios e
apartamentos para fins de uma nova indústria
de hotelaria. Em suma, a perda de credibilidade da banca impeliu a um ganho do imobiliário,
que para além de manter o seu carácter de
refúgio de capitais, também se constitui como
uma oportunidade positiva.

e ao Ministro da Cultura uma maior representação das ONG, nomeadamente no Conselho
Nacional de Cultura. Não obstante, João Caninas defendeu a criação de um fórum online
e de livre acesso que permitisse uma troca de
informações sobre atividades, experiências e
opiniões entre as ONG.

Igualmente, o setor do turismo foi aumentando o seu dinamismo, de que é exemplo o surgimento de novos modelos de negócios como
os hostels. No entanto, a montante esteve um
investimento das Câmaras Municipais na
produção de bens públicos locais, de que

fórum do património 2017
Intervenção de Sneška Mihailovic
(Europa Nostra)

são exemplos os melhoramentos em jardins
públicos. Tais ações geraram novas atratividades, que passaram a ser visadas graças à
experiência que proporcionam aos visitantes.
Não obstante, o investimento neste tipo de
bens públicos pode implicar a degradação
de bens públicos funcionais, um exemplo
é a piora dos transportes públicos, devido
ao afluxo massivo de turistas. Também não
são despiciendos os baixos salários que os
trabalhadores afetos ao turismo têm recebido. O que se nota é uma má distribuição de
ganhos oriundos de um investimento público,
por um lado as populações residentes não
conseguem nenhum benefício, por outro os
trabalhadores que operam no setor permanecem fora da repartição dos referidos ganhos.
As características negativas da atual vaga de
turismo também estão relacionadas com o
facto de que cerca de um terço dos visitantes
passam apenas uma noite no mesmo local,
mais de 50% resumem a sua estadia a duas
noites. É a chamada flashpeople, que gera
turbulência nos locais de visita e estadia.
De modo propositivo, Sandro Mendonça vê
a necessidade de uma maior regulação no
setor do imobiliário, através da criação de
uma espécie de CMVM do imobiliário. Outra
necessidade é a do surgimento de uma nova
geração de indicadores de stress social e
humano nas cidades.
Já o segundo cenário, a reindustrialização suave urbana, é uma oportunidade para devolver
vida económica a populações que vivem em
áreas com estagnação. A criação de quarteirões culturais, recuperando antigas fábricas,
coaduna-se com certas tendências atuais.
Nestes espaços poderiam emergir lojas com
fabrico próprio e atividades ligadas à fabricação digital.
Sandro Mendonça conclui com a ideia de que
estamos num momento de encruzilhada. Apesar
da economia de Resort ter avançado bastante,
é necessária uma readaptação dos instrumentos
coletivos e públicos, de modo a devolvermos
dignidade pelo trabalho aos centros.

2
3

O Património e a
participação da
sociedade civil
A última sessão foi subordinada ao tema “As
ONG e a defesa do Património público e privado”, e contou com a moderação de Hugo O’Neill
(Associação Portuguesa das Casas Antigas)
e com a participação de Isabel Xavier (Associação Património Histórico – Caldas da Rainha), Nuno Martins (Palombar) e Carla Marina
Santos (Associação Barreiro – Património e Memória). A oradora principal foi Sneška Mihailovic,
Secretária-Geral da Europa Nostra.
Sneška Mihailovic começou com uma apresentação da filosofia da Europa Nostra. No cerne
desta organização está a ideia de que a Europa é
a nossa casa, e de que também é a nossa causa,
que temos de defender. Neste sentido teceu

2 | Isabel Xavier, da Associação
Património Histórico – Caldas da Rainha.
3 | Uma das oradoras da última sessão
do Fórum, Sneška Mihailovic.

elogios à iniciativa do Fórum do Património,
sublinhando a ideia de que é o tempo certo
para ações deste tipo, já que 2018 será o Ano
Europeu do Património Cultural. O sucesso
de 2018 dependerá sobretudo da ação da
sociedade civil, das comunidades e dos cidadãos, mais do que dos governos e instituições
estatais. A decisão da Comissão Europeia em
dedicar o próximo ano ao Património Cultural
era desacreditada por muitos, e foi um firme
trabalho que permitiu esta vitória. Além do
mais, houve a visão de que deveríamos usar
o nosso Património e a nossa história comum
no sentido de unir a Europa, sobretudo em
tempos nos quais mensagens de divisão e
desunião têm surgido.
P&C 62 | Janeiro> Junho 2017 |
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A Europa Nostra tem 53 anos e foi fundada
em Paris em 1963. A sua sede é em Bruxelas
e o seu presidente é o músico Plácido Domingos. Na verdade, é uma voz da sociedade
civil que procura defender o Património Cultural. Também é uma rede que congrega 966
membros, entre indivíduos e ONG, algumas
delas portuguesas.
Neste ano, a Europa Nostra apresentou o seu
relatório às autoridades da União Europeia,
onde defendia uma ideia muito para além da
importância económica do Património. O Património é complexo, e desempenha um papel chave no campo económico, social e ambiental, pode-se dizer que é um recurso estratégico para o desenvolvimento sustentável.
Outras ações em conjunto têm sido feitas, de que
é exemplo a European Heritage Alliance 3.3,
que é coordenada pela Europa Nostra e que
funciona como uma rede informal de organizações europeias do Património. Aqui há
novamente o objetivo de unir estes diferentes
atores. O próprio nome da rede remete ao
artigo 3.3 do Tratado de Lisboa, que afirma
que a missão da União Europeia é preservar
o nosso Património Cultural e promover a
diversidade cultural.
Dentre as mais famosas iniciativas da Europa
Nostra estão os seus prémios, que celebram
a excelência e, como reverso da moeda,
as suas campanhas em prol do Património
em perigo. Os prémios Europa Nostra são
bastante reconhecidos, diversos projetos
portugueses já foram agraciados com esta
honra: recentemente a ação de conservação
feita na Torre dos Clérigos, no Porto, e o
Mestrado avançado em Análise Estrutural
de Monumentos e Construções Históricas
(Universidade do Minho) ganharam o prémio.
Neste ano a Europa Nostra decidiu criar um
novo prémio de escolha pública, podendo
qualquer pessoa votar. A ideia é mostrar que
a voz de todos importa. Os vencedores serão
anunciados no Congresso da Europa Nostra
que decorrerá na Finlândia.
Também é missão desta organização sensibilizar para o Património em Perigo. Este perigo
pode ter diferentes formas, um deles pode
ser o turismo não sustentável, sendo exemplo o impacto deixado por enormes cruzeiros
no Património de Veneza e da Croácia.
A Secretária-Geral deixou uma mensagem ressaltando a importância do empenho da sociedade civil na defesa do Património. Ações que
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levem a boas práticas, a um maior conhecimento e profissionalização e ao compromisso
de que o Património deve chegar a todos são
alguns dos conceitos principais e que a Europa
Nostra defende com convicção.

4 | Última sessão do Fórum.
5 | O arquiteto Sérgio Infante na conferência
“O arquiteto e a reabilitação do Património
Cultural Construído” realizada no dia 11 de
julho, no Roca Lisboa Gallery.
6 | Palácio Fronteira, em Lisboa.

NOTA
1. A apresentação de Vítor Cóias está disponível para
consulta no sítio do GECoRPA.

Debate e intervenção
Dizer que o Fórum do Património teve lugar no dia 10 de abril de 2017 é apenas referir uma
parcela do que foi este encontro entre associações ligadas à defesa do Património Cultural. O
Fórum espraiou-se para além da sessão na Sociedade de Geografia de Lisboa. Volvidos cerca
de dois meses, foram realizadas outras sessões focadas em temas específicos da defesa do
PCC (Património Cultural Construído). Além disto, ações concretas e denúncias de casos específicos foram realizados. O Fórum não só se mantém como um instrumento de debate e intervenção entre as associações, que vão bastante para além das cinco associações fundadoras,
como também fomenta a interação entre as diferentes organizações.
O encontro foi preconizado por cinco associações ligadas a diferentes âmbitos dentro do setor
do património, são estas a APAI – Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, a APAC
- Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, a APCA - Associação Portuguesa das
Casas Antigas, a APRUPP – Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do
Património, e o GECoRPA – Grémio do Património, que desempenha o papel de organização
coordenadora. Igualmente, houve o apoio institucional da Comissão Nacional Portuguesa do
ICOMOS, da Europa Nostra e do Centro Nacional de Cultura.
O mote “Unir as ONG em defesa da nossa herança comum” sintetiza bem o espírito da iniciativa. A importância do Património Cultural para a identidade das populações e para a memória
coletiva é partilhada por diversas associações. O reconhecimento da necessidade de unir
estas organizações, nacionais ou locais, é o ponto de partida do fórum, que vê ainda grandes
perigos na atual força que setores do mercado imobiliário têm demonstrado, particularmente
em obras que decorrem nos centros históricos de todo o país. A convergência é urgente na
medida em que uma dinâmica predatória calcada numa reabilitação fake ganhou um grande
peso no setor da reabilitação. Assim, as associações do Fórum notaram que é preciso uma
maior intervenção junto aos diversos atores políticos, de modo a influenciar na criação de
políticas públicas que defendam o património cultural construído.
Além da ideia de convergência e intervenção, a dimensão do debate também é reconhecida
como fundamental, já que é através da discussão franca e construtiva entre as ONG que
será possível coordenar estratégias conjuntas em prol da salvaguarda do património. Neste
sentido, a diversidade de associações e organizações enriquece o Fórum, e por isto mesmo
outras associações vieram juntar esforços. Assim, o Fórum do Património vai construindo uma
alternativa à abordagem economicista e de curto prazo que tem vigorado país afora.

Outras iniciativas
Além das sessões que tiveram lugar na Sociedade de Geografia, o
Fórum do Património permanece ativo, empenhado em dar seguimento às ações apontadas na Declaração Final, ciente que o encontro de 10 de abril não constituiu um ponto de chegada, mas sim um
ponto de partida. Foram levadas a cabo ações concretas em defesa
do Património, como é o caso da interposição de uma providência
cautelar que visa travar a construção de um edifício novo de grande
impacto patrimonial na Praça das Flores, em Lisboa. Igualmente, foi
denunciado o projeto do Museu Judaico, no Largo de S. Miguel, em
Alfama, que prevê uma construção dissonante do restante conjunto
deste bairro histórico de Lisboa.
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Um museu dissonante em Alfama

fórum do património 2017
A Tutela Jurisdicional do Património
Cultural, por José Sardinha

Por outro lado, o Fórum tem organizado conferências. No dia 15 de
março, no âmbito da preparação do encontro de 10 de abril, foi realizado no Centro Nacional de Cultura uma sessão que contou com a
presença de deputados dos grupos parlamentares, que debateram
os projetos referentes à proposta de descentralização do Estado.
Tais propostas também tocam o setor do Património.
Tentando pôr em prática os objetivos traçados na Declaração
Final, a Comissão Organizadora do Fórum está a perseguir duas
linhas estratégicas: numa primeira, pretende capacitar as ONG do
Património espalhadas pelo País no sentido de se oporem ativamente a projetos imobiliários que desvalorizem o Património Cultural
Construído, nomeadamente nos centros e bairros históricos. Neste
sentido, realizou-se no dia 19 de junho, no Palácio Fronteira, uma
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primeira conferência focando “A tutela jurisdicional na defesa do
Património Cultural Construído”, que teve como oradores Maria
Ramalho (ICOMOS – Portugal), Paulo Ferrero (Fórum Cidadania Lx)
e o advogado José Miguel Sardinha. Os dois primeiros mostraram
exemplos de intervenções deletérias levadas a cabo em edifícios
de grande valor cultural. O terceiro orador apresentou as disposições da constituição e de vários diplomas legais, que permitem às
ONG do Património influenciar as intervenções no Património em
fase de projeto, atuando preventivamente, e, se necessário, suster
intervenções já licenciadas e, até, em execução. Numa segunda
linha estratégica, o Fórum pretende demonstrar, sobretudo junto
dos arquitetos, que o projeto de intervenções em edifícios e conjuntos patrimoniais exigem uma abordagem muito diferente da
do projeto de construções de raiz. Assim, no dia 11 de julho, no
Roca Lisboa Gallery, foi realizada a conferência “O arquiteto e a
reabilitação do Património Cultural Construído”, que contou com
as intervenções de Sónia Felgueiras (Roca Lisboa Gallery), José
Borges e Vítor Cóias (Fórum do Património); e teve como orador
principal o arquiteto Sérgio Infante.
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