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A noção de património de um povo, que implica uma consciência de todos perante 
costumes, hábitos, conhecimentos, religião, não se formou de uma forma evidente e imediata ao 
longo dos tempos. Este conceito que o egocentrismo próprio de cada cidadão leva a cercear 
perante os bens que ele defende porque são da sua Família, dos seus Antepassados, só muito 
tarde tomou as proporções próprias que fazem com que este património assuma a sua verdadeira 
amplitude como valor de cultura de uma sociedade, de cultura de um povo . 

No nosso mundo, o ser humano é o talento que ao longo dos anos, dos séculos e dos 
milénios faz nascer a cultura e é através dos seus anseios e das suas múltiplas vicissitudes, que 
ele a modela e lhe dá a expressão dos tempos, a dimensão da História do seu Povo e certamente 
também, a da própria humanidade. Nesta trajectória complexa que o Homem percorre, no 
mundo que vai criando, deixa como rasto um património que define a sua sensibilidade e a 
evolução dos seus conhecimentos. Tendo em atenção o seu saber neste percurso que se torna 
alucinante à medida que ele vai tendo a consciência do conhecimento que, cada vez mais, vai 
adquirindo do universo onde vive, o conceito de património vai-se tornando cada vez mais 
complexo, mais amplo, podendo num futuro, ele ser motivo de redefinição face aos domínios do 
saber a que o Homem um dia chegará. Serão, naturalmente esses limites do conhecimento para 
que o Homem tende, aos quais ele se vai progressivamente aproximando, que lhe vão criando as 
sucessivas fronteiras do amanhã e consequentemente as futuras razões que o levarão a definir 
conceitos, talvez cada vez mais áridos e mais abstractos, do património. 

Creio que, na escala de valores em que o Homem ainda está inserido, no estádio de 
vida de hoje, terá sido o desaparecimento das fronteiras físicas que o nosso país possuía, que 
transmitiam uma noção de protecção e que delimitavam o espaço geográfico da nação, que 
obrigou a que nos lembrássemos dos marcos da nossa História, dos valores que atestam o 
nosso património construído para, de uma forma diferente, demarcarmos o nosso território 
que encerra uma cultura de séculos. São fronteiras diferentes das anteriores mas mais 
verdadeiras e mais naturais porque um país só pode manter a sua autonomia pela cultura, 
único bem que lhe dá autenticidade própria e independência.  

O conceito de património tem por isso despertado no cidadão, cada vez maior interesse 
porque na realidade, só ele pode garantir a nossa presença independente no mundo. O nosso país 
nasceu num território que, pela sua posição geográfica, foi ponto de convergência de 
importantes valores culturais e soube criar ao longo da epopeia da sua História, uma cultura que 
também chegou, através dos oceanos, a paragens distantes. Portugal é, desta forma, repositório 
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de um vasto património que, de forma ímpar, marca o país que foi construído por todos os que 
nos antecederam na luta pela independência da nação. 

Recordo Leite de Vasconcelos quando nos lembra que “... quanto mais intenso for o 
conhecimento da História, tanto mais firme será a consciência da nacionalidade...”  

Dentro deste conjunto de bens, que temos vindo a definir, é o património edificado 
naturalmente aquele que mais sensível se torna a todos nós porquanto ele pontua, na geografia 
do território nacional, momentos que foram, no andar dos séculos, marcos importantes da nossa 
história e que hoje, nos permitem refazê-la, através da sua presença. Património que é 
constituído pelo conjunto dos exemplos das arquitecturas que o homem foi modelando, em cada 
momento, perante os seus conhecimentos, a sua tecnologia, a sua cultura. Não nos esqueçamos 
porém, que a arquitectura é o resultado e o testemunho físico da actividade económica, dos 
costumes, das relações sociais assim como das mentalidades, das crenças, das ideologias, das 
tensões e até das próprias lutas que podem ser geradas por esta complexidade de relações. Por 
assim ser, é sempre a arquitectura o meio, a forma de nós sentirmos, como se processa a 
evolução da vida de um povo, uma vez que ela traduz sempre o pulsar de um lugar, de uma 
região, de uma nação, através dos tempos. 

Um dos grandes defensores da recuperação do património, o arquitecto Viollet - le- Duc, 
que no século passado recuperou a igreja de Madeleine de Véselay em França, tem esta notável 
referência no seu livro Entretiens “... il existe entre l’architecture et la valeur réelle d’une nation 
des rapports tellement intimes qu’on pourrait faire l’histoire des peuples en examinant leurs 
édifices...” É evidentemente este património construído, os edifícios que o constituem, que ao 
longo de Portugal enobrecem, dignificam e dão razão histórica a este país, que traduz uma 
evolução que se inicia na cultura megalítica, que dão a conhecer a tecnologia construtiva das 
habitações turdetanas de mil anos antes de Cristo, que nos enriquece com as pequenas capelas 
visigóticas, de valor incalculável, do oitavo século depois de Cristo, e que se continua pelo 
românico, pelo gótico, pelo nosso manuelino até chegarmos à arquitectura do passado século. 
É este conjunto incalculável de bens, edifícios com um valor arquitectónico ímpar, que 
conseguiram sobreviver ao rigor dos séculos e à maldade e interesses do Homem, que se 
assumem hoje com a designação de monumentos, muitos deles sem a monumentalidade que os 
grandes feitos requerem mas plenos de uma modéstia que traduz o caminhar lento e seguro da 
nossa História. 

Edifícios que o povo português, através dos seus governos, classificou como 
“monumento nacional” ou como “edifício de interesse público”, como maneira de os distinguir 
e de os proteger de recuperações ou conservações praticadas por quem não tem ainda a 
sensibilidade de atender à fragilidade destes bens com séculos de existência e, de uma forma 
geral, sujeitos a um ambiente urbano que lhe é hostil não só pelo vandalismo que infelizmente 
ainda existe mas também pela poluição que hoje é grande responsável pela degradação destas 
construções. Como se compreende, é este património edificado, para além de uma riqueza 
nacional inestimável, objecto de estudo, de contemplação estética e de prestígio para a própria 
nação e, por esse facto, é hoje, a conservação, a vivificação ou a recuperação destes 
monumentos, motivo de atenção, motivo de estudo ponderado, motivo mesmo de uma 
preparação específica dos arquitectos e de outros técnicos, que presentemente está a ser 
encarada de uma forma rigorosa e mesmo científica face às disponibilidades da muito avançada 
tecnologia de intervenção. 

Um pouco ao contrário do resto da Europa onde nos inserimos, Portugal deixou-se 
atrasar na importante tarefa da recuperação deste seu património edificado e hoje, estes valores 
de grande interesse histórico e artístico, estão na sua generalidade, altamente degradados. A 
minha preocupação aumenta pelo conhecimento pessoal de que esta degradação não só se 
mantém como ainda o seu ritmo de destruição é evidentemente acelerado, mas ainda porque ao 
analisar o recente relatório do Grupo Europeu de Património, que me foi entregue na reunião de 
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Thessalónica, no passado mês de Setembro, eu verifico que Portugal “... é considerado como o 
país com uma política de protecção patrimonial pouco desenvolvida ...”(folha º 8 do relatório).  
É naturalmente o Estado o primeiro e único responsável pela manutenção, conservação e 
recuperação deste conjunto de bens que são parte integrante da nossa História enquanto povo, os 
baluartes das nossas fronteiras enquanto nação, a tradução de uma cultura que naturalmente 
desejamos entregar aos nossos filhos, como testemunho importante da sua identidade . 

Podemos mesmo dizer que, nas sociedades mais evoluídas, existe a convicção de que o 
homem, como ser social e histórico, não se pode realizar plenamente se não estiver intimamente 
ligado ao seu valioso passado histórico. Por outras palavras, podemos dizer que existe uma 
correlação entre, por um lado, liberdade, igualdade, democracia e por outro a cultura e que não 
poderá haver um exercício efectivo e definitivo da liberdade se não houver um substrato cultural 
que os cimente. Qualquer forma de progresso político, económico e social exige, como requisito 
indispensável, a difusão da cultura. Assim sendo, poderei mesmo concluir que, o nível cultural 
de um país se mede, fundamentalmente, pelo respeito que todos os sectores, implicados na 
sociedade, devem ter pelo seu património histórico. 

É naturalmente evidente que a recuperação deste património exige um trabalho 
gigantesco, que este trabalho é urgente, que obriga a grandes esforços, a uma grande vontade e 
sensibilidade de acção, perante um programa de intervenção que nunca estará concluído mas 
que deverá ser, ao longo do tempo, devidamente adaptado às circunstâncias. Por outro lado, 
entendo que todo este processo de recuperação patrimonial, que é da responsabilidade do 
Estado, deverá, neste momento e devido ao seu estado de conservação, ser um trabalho 
proveniente de um esforço colectivo em que será necessário actualizar métodos de formação, 
formas de divulgação, fazer nascer ou fazer acordar uma sensibilização, perante um bem que 
pertence a todos. Deverá atender-se a uma pedagogia de intervenção definidor de critérios de 
responsabilidade perante todos mas, fundamentalmente, perante as gerações vindouras às quais 
nos cumpre o dever de entregar como testemunho, um património que traduz a bandeira da 
cultura portuguesa. Não são as gerações futuras que deverão sentir-se felizes ao receberem este 
património, mas sim nós pelo facto de cumprirmos a obrigação de o entregar de uma forma 
digna. 

Acordemos as consciências preocupadas com outros valores, com outros interesses e 
disponhamo-nos a dar o nosso contributo no sentido de podermos ainda salvar um bem nacional 
que estará naturalmente sempre acima daqueles que o não são. Sabemos, hoje em dia, que a 
recuperação e fundamentalmente a conservação do património, se liga muito intimamente à 
utilização destes mesmos bens como forma de criar uma garantia económica da sua manutenção 
tendo no entanto sempre em atenção o cuidado na escolha do tipo de uso que é dado, porquanto 
a dignidade destes espaços e a sua própria fragilidade a isso obrigam. Os monumentos têm uma 
capacidade própria, uma capacidade de segurança que na maioria dos casos a massificação das 
visitas turísticas excede grandemente, provocando rupturas que poderão não ser imediatamente 
sensíveis mas que se traduzem , por vezes em delapidações importantes destes bens. 

O âmbito do trabalho que é forçoso fazer na recuperação, manutenção e protecção deste 
património reveste-se de uma múltipla panóplia de situações que deverão ser analisadas, no meu 
entender, também por entidades multifacetadas no seu saber. A desproporção existente entre o 
conjunto de todos os objectivos e os meios limitados da conservação do património em todo o 
mundo, recomenda que esforços internacionais sejam feitos para mobilizar a boa vontade dos 
jovens universitários que poderiam trabalhar como voluntários em favor do património cultural, 
animados e enquadrados por profissionais. 

É a partir deste princípio muito realista que foi criada pela UNESCO o Fórum Unesco - 
Universidade e Património, no qual criámos espaços geográficos de convergência, constituídos 
por países com expressões culturais semelhantes onde, à custa da interpenetração do 
conhecimento de técnicas, de metodologias, da preparação de técnicos especializados, do fluir 
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do saber que a investigação promove entre os centros de cultura, que são as universidades, 
podemos dinamizar a vontade dos jovens, manter permanentemente vivo o interesse pelo 
património e fazer criar formas de intervenção conducentes à recuperação destes bens. É 
evidentemente a Universidade a instituição que melhores condições apresenta para poder ajudar 
o Estado nesta sua difícil e preocupante posição de responsável por estes bens. 

A Universidade tem funções e responsabilidades bem definidas no estar cultural de cada 
país e contem em si, todas as áreas do saber, das quais a recuperação destes edifícios 
necessitam, para poder responsabilizar-se pelo leque de acções a desenvolver. Por essa razão 
estamos trabalhando conscientes de que, nos países envolvidos neste projecto, através das suas 
universidades, nas quais coordenamos todo o conjunto de acções que se enquadram na defesa do 
património teremos, a curto prazo, indicadores que começam a satisfazer as nossas 
preocupações.  A missão deste projecto tem como razão, contribuir de uma forma ampla, para a 
preservação do património afim de promover, num espírito de solidariedade, uma compreensão 
mútua e um respeito mais profundo entre as culturas dos povos. 

Para Frederico Mayor Saragoza, Director Geral da UNESCO, o património poderá ser 
uma forma, um meio de caminhar para a paz entre os homens deste mundo. Da mesma forma 
em Portugal, para a defesa do património necessitamos de usar exclusivamente a vontade, o 
saber e o desejo de cumprir um dever .  
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