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editorial
-nos possível hoje ter uma percepção global dessa

É

actualizações, outros sofrendo seriamente

grande tessitura que é o território, com todos os seus

com processos de desactivação e descarac-

valores naturais e ambientais, suporte de lentos e complexos

terização, com processos especulativos que

processos de humanização que se foram estruturando,

não possibilitaram a sua (re)integração, são

justapondo e relacionando, com uma clareza e uma

actualmente muitos deles realidades em

profundidade extraordinárias como nunca até agora o foi.

decadência, exigindo que se tornem objecto

Esse autêntico palimpsesto territorial, esse enorme

da actividade criativa que permita sustentar

conjunto de camadas sobrepostas estruturadas por vias

a sua permanência útil no futuro.

de comunicação e de relacionamento, articulando

O património passou a ser uma inter-

assentamentos populacionais, estruturas defensivas e

-relação dinâmica, gradualmente mais exten-

produtivas, pólos espirituais, dentro e fora de contextos

siva e inclusiva, entre inúmeros universos

urbanos, cada um com as suas lógicas próprias de formação

que não podem já ser pensados isola-

e transformação, é a rede mais visível onde se situa, no

damente; o património arquitectónico incor-

seu interstício, um extenso conjunto de (outros) patri-

pora um número crescente de elementos

mónios, difuso, disperso, memórias-permanências de uma

portadores de valores históricos, documen-

interminável sucessão de actividades humanas e de

tais, arquitectónicos e simbólicos, claramente

experiências, individuais e colectivas, que foram gerando

assumidos como recursos vitais para um

identidades próprias nas suas peculiares formas de

desenvolvimento harmonioso e integrado

materialização.

das comunidades em que se situam (e todavia recursos

Não se trata do património mais conhecido, nem sequer

Fóia
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não renováveis).

do património enquadrável nas categorias clássicas, mas

Porque a tendência será para um aumento gradual e

de extensos e diversificados conjuntos temáticos – apenas

exponencial da quantidade de bens a proteger, inter-

passíveis de serem individualizados por razões de ordem

-relacionar e integrar com os valores ambientais no território,

metodológica – que, ou pelo seu carácter mais recente, ou

a sua salvaguarda residirá fundamentalmente no respectivo

pelo tipo de programas funcionais que reflectem, ou pela

(re)conhecimento e no grau de importância que lhes for

própria “utilidade” que apresentam ou apresentaram até

conferido – e no papel que lhes for reservado – à escala da

há bem pouco tempo, não facilitaram, por falta de

gestão territorial, que os deverá considerar com todas as

distanciamento, o necessário reconhecimento do seu

suas particularidades, exigências e potencialidades, em

(efectivo) valor histórico-patrimonial, encontrando-se

estratégias de desenvolvimento integrado; e residirá

actualmente, por essa razão, desprotegidos.

também na adequação e rigor dos projectos de intervenção

Conjuntos termais, estradas com história, linhas de

de que forem objecto, tornando-os úteis (sendo certo que

caminho-de-ferro, estações e apeadeiros, faróis de costa,

uma certa “inutilidade” no património é por vezes uma

construções em pedra que marcam o território e definem

boa utilidade que todos apreciam) para a sociedade de

identidades em diferentes regiões, arquitecturas de vera-

hoje.

neio, a que se poderiam juntar outros tantos temas, alguns
mantendo uma continuidade funcional com as necessárias
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