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COMUNICADO DE IMPRENSA 
Fórum do Património 2019, Universidade de Aveiro 
Lisboa, 9 de dezembro de 2019  
 

 

Sob o lema "Cidadania e Associativismo pelo Património", realizou-se na 

Universidade de Aveiro, em 14 de novembro, o Fórum do Património 2019.  

O evento surge na esteira do encontro de ONG do Património que teve lugar na 

Sociedade de Geografia de Lisboa, em 2017, no termo do qual foi aprovada por 

unanimidade uma Declaração Final, atualmente subscrita por perto de meia centena 

de ONG do Património. 

A principal motivação da iniciativa é a de reforçar o papel do cidadão, quer 

isoladamente, quer organizado em associações ou de modo informal, na defesa do 

património cultural do país, em particular na sua vertente construída, desde a 

pequena à grande escala: edificações vernáculas, casas antigas, nobres e senhoriais, 

património rural e industrial, aldeias tradicionais, bairros, centros históricos e 

paisagens culturais.  

A organização do Fórum de Aveiro esteve a cargo duma comissão constituída por 

representantes de quatro associações de defesa do Património, a APRUPP, 

Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e a Proteção do Património, que 

coordenou, a APAC, Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, a APAI, 

Associação Portuguesa para a Arqueologia Industrial, o GECoRPA, Grémio do 

Património, e ainda a própria Universidade de Aveiro. 

Foram selecionados quatro temas para reflexão e debate: I - Participação pública, II 

– Descentralização, III – Capacitação das ONG e IV – Educação, Formação e 

Qualificação. Cada um destes quatro temas contou com o contributo de um orador 

principal e de um painel constituído por um número variável de participantes. Apesar 

do mau tempo que se fez sentir na região naquele dia, o evento reuniu mais de 100 

pessoas, na sua maioria ligadas ao movimento associativo do Património. 

As conclusões serão comunicadas, preferencialmente através de audiências, às 

entidades mais diretamente envolvidas, nomeadamente o Ministério da Cultura, a 

DGPC e a Secretaria de Estado da Habitação. 
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Mais informações sobre o programa, os conteúdos, os participantes, etc., em 

www.forumdopatrimonio.org 

 Contacto: 

Rosa Fernando (Secretariado do GECoRPA): 918 266 247 info@gecorpa.pt 

 

http://www.forumdopatrimonio.org/

