ACTA
CONSERVAÇÂO E VALORIZAÇÂO DO PATRIMÓNIO HISTÒRICO
REUNIÂO TÉCNICA –CIDADE VELHA (30 JAN/ 2012

No âmbito da Rede temática de “Protecção e Valorização de Centros
Históricos”, a cidade de Guimarães (cidade guia da Rede) e a UCCLA,
promoveram a 1º Encontro técnico, na Ribeira Grande de Santiago - Cabo
Verde (Cidade Velha), inserida no âmbito das tradicionais Festas de Nho
Santu Nomi.

Esta reunião teve como objectivo preparar o 2º Encontro Técnico, a
realizar na cidade de Guimarães estando previsto para Novembro de
2012, integrando o programa Guimarães CEC-2012. A reunião em causa,
subordinado ao tema "Protecção e Valorização dos Centros Históricos",
teve como objectivo promover a partilha de práticas de gestão de áreas
antigas de valor patrimonial através do debate de estratégias e protocolos
de actuação.
Nele participaram responsáveis dos municípios integrantes da rede,
Cascais, Huambo, Lisboa, Praia, Ribeira Grande de Santiago
(Cidade Velha), Região Administrativa Especial de Macau e Sintra,
para além de responsáveis dos Municípios de Trancoso, Ponte de
Lima e Lagos. A reunião iniciou-se com intervenções dos Presidentes
das Câmaras de Guimarães e da Cidade Velha e do Secretário Geral da
UCCLA, a que se seguiu a apresentação dos Temas previstos e debate
técnico, sendo os trabalhos coordenados por representantes de Guimarães
(que dirigiu) da UCCLA e da Câmara da Cidade Velha.

O programa da reunião técnica propriamente dito, antecipadamente
divulgado, mediante integração no convite dirigido aos membros da rede
presentes e demais convidados, subordinado ao Tema "Protecção e
Valorização dos Centros Históricos", teve como objectivo promover a
partilha de práticas de gestão de áreas antigas de valor patrimonial através
do debate de estratégias e protocolos de actuação e foi organizado com
base na seguinte trilogia de actuação:

I PROBLEMAS DO PRESENTE , objectivo: identificar problemas
II SOLUÇÕES PARA O FUTURO , objectivo: escalpelizar soluções,
III PROBLEMAS E SOLUÇÕES…NO TERRENO, objectivo: situálas num território que permita uma apreensão e intercâmbio de
conhecimento prático por parte de todos os intervenientes nestes
encontros.
As apresentações obedeceram a esta lógica disciplinadora de reflexões
múltiplas onde os representantes das cidades-membro e demais elementos
presentes ( decisores, meio técnico e agentes locais ) foram chamados a
participar tendo em vista a prossecução de uma metodologia de trabalho
potenciadora de aquisição de conhecimentos e de métodos de valorização
dos sítios em presença.

Nestes termos houve lugar à apresentação dos temas previstos, através de
técnicos com experiência e responsabilidade na gestão de áreas antigas de
valor patrimonial, que identificaram as suas dificuldades e problemas
concretos de acordo com o seguinte programa:

I ENCONTRO TÉCNICO – PROBLEMAS DO PRESENTE
PROGRAMA
DIA I – Dia 30 de Janeiro'12
9´30 Abertura
Secretário-Geral da UCCLA
Presidente do Município de Ribeira
Grande de Santiago
10’00 Apresentação da estrutura do
Encontro
10’15 Caso de estudo 1 – Cidade Velha
10´45 coffee-break
11’15 Caso de estudo 2 – Macau
11’45 Caso de estudo 3 – Maputo
12’15 Caso de estudo 4 – Sintra
12’45 Caso de estudo 5 – Guimarães
13’15 Almoço
15’00 Visita técnica
17’30 Reunião técnica – síntese da
análise
18’30 Fim dos trabalhos
Teve ainda lugar a apresentação sintética de propostas complementares
com potencial de desenvolvimento no âmbito da Rede. Neste âmbito a
cidade-guia apresentou um projeto embrionário, designado por "O Lugar
Onde Vivemos", com integração das temáticas de valorização

patrimonial, do urbanismo, do reconhecimento da paisagem e nos
curriculums escolares desde o ensino primário.

Este projecto poderá potenciar trabalhos similares nas cidades da Rede,
culminado numa troca de resultados que coloca em evidência as
diferenças e as similitudes entre as diversas culturas em presença e,
assim, a valorização das suas especificidades e da sua identidade.
Web Site Durante o ano de 2012 será criado um web site contendo
informação sobre o "mundo da reabilitação", designadamente informando
em tempo real as diferentes intervenções que as cidades vão
implementando nesta temática e técnicas utilizadas. Este site será da
responsabilidade da cidade-guia e deverá ser apresentado no II Encontro.

