
 

Em.cantos - Património precisa de um «input 
financeiro»
No terceiro debate «em.cantos» defendeu-se a necessidade de preservar e conservar o património edificado. Um 
turismo amigo do património e a necessidade de um reforço financeiro para o sector foram algumas das conclusões 
retiradas do encontro que decorreu em Alvito, Alentejo.

Café Portugal | quarta-feira, 2 de Dezembro de 2009

 
O Castelo de Alvito, no Alentejo, foi o cenário escolhido para debater «A Importância do Património Edificado no Distrito de Beja: 
Revisitar a Arte Manuelina em Alvito», tema do terceiro encontro do «em.cantos», a 27 de Novembro. 
 
A coordenadora do projecto, que vai decorrer até Julho de 2010, Ana Paula Figueira, explica, ao Café Portugal, que «a necessidade de preservação e conservação do património foi 
consensual entre os participantes. Há necessidade de o conservar para o legar, nas melhores condições, às gerações futuras». 
 
Para o efeito, defendeu-se a urgência de um reforço financeiro para esta área. «Há necessidade de um input financeiro. Esse dinheiro pode ir buscar-se a várias fontes, como dando uma 
determinada vida ao património», esclarece a também professora do Instituto Politécnico de Beja, entidade organizadora.  
 
O financiamento do património pode passar por aproveitar os espaços para a realização de eventos e também para fins turísticos. Nesta última hipótese, os intervenientes no «em.cantos» 
de Alvito defenderam, segundo Ana Paula Figueira, que a exploração turística «deve ser feita com algumas limitações».  
 
A responsável explica: «o turismo e a conservação do património devem estar de braço dado mas com algum cuidado, porque se olharmos apenas pela exploração turística isso pode levar
-nos a uma degradação rápida desse mesmo património».  
 
Deste modo, considera que «deve haver cuidado com o público que se quer captar», concluindo: «o público tem de ser o primeiro a preservar e respeitar o património». 
 
No dia 18 de Dezembro vai decorrer, em Barrancos, o quarto debate do «em.cantos». O tema em discussão na vila raiana será «Fronteira e Território: Desafios e Riscos». 
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