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Lisboa, 27-06- 2017 
Assunto: Fórum do Património 2017 
 
Ex.ma Senhora Edite Estrela, Presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e 
Desporto 
  

Com a realização da sessão do passado dia 10 de abril, na Sociedade de Geografia de Lisboa, cumpriu-
se, com reconhecido sucesso, um objetivo da iniciativa “Fórum do Património 2017”. Tal evento não é, no 
entanto, um ponto de chegada, mas um ponto de partida para um conjunto de ações visando “a defesa da 
nossa herança comum”. Nesse sentido, a parte mais importante da iniciativa em apreço começa agora.   

A Declaração Final que foi aprovada unanimemente pelos representantes das ONG presentes na sessão 
de encerramento, é um documento de grande relevância para credibilizar o Fórum e legitimar as várias 
ações que as ONG podem desenvolver, de forma concertada, em defesa do Património Cultural 
Construído, 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 Comissão Organizadora do Fórum vê vantagem em ter uma audiência com V.Ex.ª para lhe apresentar 
esse documento e algumas formas concretas de colaboração com vista a incorporar nos regimes jurídicos 
das áreas de atividade relevantes, disposições que assegurem a defesa e valorização do Património 
Cultural do nosso País. 

Agradecemos, desde já, a disponibilidade de V. Ex.ª e esperamos que, com a participação das ONG da 
Património e dos cidadãos em geral, a iniciativa Fórum do Património 2017 se traduza numa ação eficaz e 
durável em prol da salvaguarda do nosso Património Cultural Construído.  

 
A Comissão Organizadora do Fórum do Património 2017 

 

 

 

GECoRPA - Grémio do Património (coordenador) 

APAC - Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos 

APAI - Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial 

APCA - Associação Portuguesa das Casas Antigas 

APRUPP - Associação Portuguesa da Reabilitação Urbana e do Património Cultural 


