A Comissão Organizadora tem o prazer de o(a) convidar a participar na Conferência de Imprensa de apresentação do “Fórum do Património
2017”, que decorrerá no dia 23 de janeiro (segunda-feira), pelas 15:30 horas, no Centro Nacional de Cultura1.
A apresentação do Fórum estará a cargo de Maria Calado (Presidente da Direção do CNC) e de Maria Ramalho (Presidente do Concelho de
Administração do ICOMOS Portugal).
Para responder às perguntas das senhoras e senhores jornalistas estarão presentes os representantes das ONG que compõem a Comissão
Organizadora2.
Será divulgado o programa preliminar do Fórum, seus objetivos, principais oradores, etc.
O “Fórum do Património 2017” realizar-se-á no dia 10 de abril, sendo convocadas todas as ONG com atividade no âmbito do Património
Cultural Construído (PCC) para, em conjunto, debater o seu posicionamento face à influência crescente de grupos de interesse organizados
setoriais e coordenar as suas estratégias com vista à salvaguarda do património cultural enquanto referência identitária e memória coletiva,
em particular na sua vertente construída: grandes monumentos históricos, casas antigas senhoriais, património rural e industrial, aldeias
tradicionais, bairros e centros históricos e paisagens culturais.
Serão também convidadas, como Entidades Observadoras, Universidades, Ordens e Associações Profissionais, Organismos Públicos, etc.
1) Centro Nacional de Cultura: Rua António Maria Cardoso, nº 68, Lisboa (Metro Baixa-Chiado).
2) Comissão Organizadora: GECoRPA - Grémio do Património (Coordenação), APAI - Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, APAC - Associação Portuguesa
dos Amigos dos Castelos, APCA - Associação Portuguesa das Casas Antigas e a APRUPP - Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do
Património, com o Apoio Institucional do ICOMOS - Portugal - Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios e do CNC - Centro Nacional de Cultura.
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