Ministro da Cultura no Fórum do Património 2017
Terá lugar na próxima segunda-feira, dia 10 de abril, na Sociedade de Geografia de Lisboa, o
evento Fórum do Património 2017, sob o lema "Unir as ONG em Defesa da Nossa Herança
Comum". A presença do Sr. Ministro da Cultura no Fórum foi confirmada ontem, quinta-feira.
O Fórum do Património 2017 propõe-se dar voz aos cidadãos que lutam pela defesa do bem
comum e da preservação dos valores fundamentais da sociedade, através das suas
associações de âmbito local, regional ou nacional. O encontro pretende também promover,
junto dos agentes do setor do Imobiliário e da Construção, abordagens que permitam tornar
a sua atividade consentânea com os requisitos da exploração sustentável do Património
Cultural Construído enquanto fator de criação de riqueza.
A iniciativa é de cinco associações para a área do Património: o GECoRPA - Grémio do
Património, a APAI - Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, a Associação
Portuguesa dos Amigos dos Castelos, a Associação Portuguesa das Casas Antigas e a APRUPP
- Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património.
Os principais protagonistas do Fórum, as ONG do Património, querem fazer chegar a sua
mensagem aos decisores políticos e a todos os parceiros dos setores de atividade que
diretamente ou indiretamente envolvem o Património Cultural Construído.
Estão inscritas cerca de cinquenta ONG do Património presentemente em atividade em
Portugal, prevendo-se a presença de mais de uma centena de pessoas, incluindo, além dos
representantes das ONG, representantes de entidades observadoras com relevância para o
setor do património cultural construído, profissionais deste setor e público interessado.
A iniciativa, integrada nas comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
2017, conta com o apoio institucional do ICOMOS Portugal, da Europa Nostra e do Centro
Nacional de Cultura.
Mais informações em www.forumdopatrimonio.pt.
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