Reunião da Rede Temática “Protecção e Valorização dos Centros Históricos”
A reunião teve lugar na sede da UCCLA, no dia 19 de Julho de 2011.
Presentes, Miguel Anacoreta, Alexandra Gesta, Ricardo Rodrigues, João Laplaine, Renato Costa.
Por parte do Secretário-Geral da UCCLA, Eng.º Miguel Anacoreta, foi feita uma
análise detalhada sobre questões relativas à UCCLA e ao Projecto "Redes Temáticas"
acentuando o seu carácter técnico e de partilha, precisando ainda, relativamente à rede
temática "Protecção e Valorização dos Centros Históricos", que objectivos deverá assegurar,
como se deve estruturar e funcionar.
Após e referida exposição e partilha de opiniões por parte dos presentes, foi acordado que,
desde já, seria elaborada uma carta a enviar às cidades que estiveram presentes na reunião de
Guimarães em Maio último, contendo o essencial do que foi tratado e programado, com
destaque para as actividades a desenvolver por Guimarães e para o carácter da reunião de
Janeiro de 2012 na Cidade Velha.
Após o envio da carta, no mais curto espaço de tempo, a cidade-guia (Guimarães) elaborará o
programa de actividades (2011/2013) com base no acordado, o qual uma vez sancionado pelas
cidades que no presente integram a rede, será enviado às cidades a convidar a integrarem a
rede.
Os pontos relevantes da reunião foram:
1. A cidade guia criará um Secretariado que difundirá, sempre que necessário, informação às
cidades que integram a rede e deve designar um técnico responsável pela equipe técnica;
2. A cidade guia, visando a expansão da rede que lidera, deve proceder, em ligação com a
UCCLA, ao envio dos convites de adesão a outras cidades, seguindo o critério já adoptado no
caso da rede temática "Protecção Civil", de convidar em primeiro lugar, outras cidades UCCLA,
seguidamente, cidades geminadas com Guimarães e, finalmente, outras cidades lusófonas,
identificadas conjuntamente por Guimarães e a UCCLA, podendo receber sugestões de qualquer
cidade da rede;
3. Terá lugar uma reunião técnica anual (prevendo-se que a primeira ocorrerá em Outubro /
Novembro de 2012), devendo o programa da mesma incluir,
a) Apresentação do historial, avanços e realizações mais importantes a nível
mundial, relativamente às áreas técnicas e outras que estejam associadas ao Tema da rede;
b) Apresentação por parte da cidade guia de um tema importante (foi colocado o interesse em
apresentar o historial do processo da cidade de Guimarães até à sua classificação como
património mundial, fazendo referência às vertentes politica, urbanística, social, económica,
turística e seu processo de gestão);
c) Exposição, por parte de pessoas qualificadas, de questões técnicas relevantes para a
conservação de monumentos (pedra, grafítis,...), ou projectos ("A minha rua"...)
d) Outros temas de reconhecido interesse, a apresentar por outra cidade da rede (foi
mencionada cidade de Macau como possível interveniente na apresentação das questões
ligadas à toponímia;
e) Fazer uma avaliação objectiva sobre a evolução da rede (trabalho desenvolvido e eventuais
ajustamentos a introduzir), tendo sempre presente o princípio...." o mais importante é a
qualidade das realizações e não o seu número..."
4. Promover visitas de estudo, seminários, estágios técnicos de curta duração.
5. Na sequência do acordado na reunião de Maio em Guimarães, terá lugar na Cidade Velha, no
âmbito das realizações que celebram os 500 anos da fundação da Cidade, uma reunião da
rede na qual será feita:

a) Uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido e as acções programados para 2012:
b) Apresentação do tema "Modalidades de gestão do património histórico", visando fornecer
informação sobre alternativas, experiências e situações existentes, tendo presente a
especificidade de cada caso;
c) Incluir outros temas que possam ser sugeridos por iniciativa da Cidade Velha ou de outras
cidades da rede.
Os resultados da reunião havida, aqui expressos, não condicionam a cidade guia na elaboração
do plano de actividades, nem limitam as restantes cidades na apresentação das sugestões que
entenderem apresentar como elemento de valorização nos diversos domínios que do tema da
rede podem decorrer.
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