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Sumário

O movimento associativo de defesa do
património acompanhou, de perto, a
evolução da democracia em Portugal.

Foi determinante para a construção do
“edifício patrimonial”.

As associações colaboraram ativamente na
definição de novos modelos de proteção,
salvaguarda, defesa e valorização do
património.



Questão de 
partida

A questão da democracia no património cultural, e

no campo cultural em geral, pressupõe que se tenha

em conta vários elementos:

uma consciência do cidadão da sua

relevância para a defesa e salvaguarda do

património;

uma abertura das instituições responsáveis

pela administração à participação cidadã e

a assunção de que o património poderá ser

mais lato do que o genericamente aceite e,

como tal, a participação democrática inicia-

se na própria definição do património.



Questão de 
partida

Movimentos associativos fortes

correspondem a modelos democráticos

também eles fortes, contrariando a ideia

dos movimentos associativos como

contrapoder ou forças de bloqueio.



Introdução



População e 
património

Há uma perspetiva global de que os portugueses estão 

desvinculados dos vestígios materiais do seu passado coletivo. 

Um fraco entrosamento entre população e património; como tal 

esta não sente a necessidade de enquadrar a defesa do 

património na sua vida quotidiana. 

A ligação das comunidades com os seus valores culturais está 

dependente de um conjunto de factores mais alargados: 

o grau de instrução da globalidade da população, 

a educação cívica, a compreensão dos problemas 

estruturais e conjunturais 

a sua capacidade de meios para intervir. 



A crise do 
património

Desinvestimento, financeiro, humano, conceptual, no 

património cultural acompanhado por uma quase 

ausência dos cidadãos organizados relativamente às 

estratégias que devem pautar a sua salvaguarda, 

valorização, divulgação e gestão. 

A chamada sociedade civil não participa, de uma forma 

geral, nos desígnios públicos que se relacionam com a sua 

herança cultural. 

A crise do património vem com uma crise da sociedade 

civil. 



O principio de 
atuação das 
associações

Divórcio entre a sociedade e o seu património, da sua 

terra, da sua localidade, do seu bairro, do sítio onde 

cresceram e onde construíram as suas memórias. 

Foi este divórcio que as associações de defesa de 

património se propuseram a resolver. 

Em 1974, a preocupação era a falta de enamoramento das 

comunidades. 

Havia a necessidade de enamorar as sociedades dos seus 

vestígios históricos, do seu passado coletivo.

Só assim era possível, de uma forma ativa e consciente, 

atuar na salvaguarda e preservação desse mesmo 

património. 



O principio de 
atuação das 
associações

A ação promovida pelas associações rapidamente 

cumpriu este objetivo.

As associações adotaram um papel importante na 

salvaguarda do património em Portugal.

Esse papel foi reconhecido pelo coletivo da sociedade e 

pelas instituições responsáveis.

As associações encontraram um espaço ideal para se 

desenvolverem.



Associações e 
democracia



As organizações de tipo associativo favorecem o exercício da

democracia e da cidadania e, nessa perspetiva, devem ser

enquadradas de uma forma ativa nas políticas de

desenvolvimento territorial.

Existe uma relação direta entre Estados democráticos bem-

sucedidos e presença de associações fortes e atuantes, ao

mesmo tempo que a existência de associações expressivas

depende da existência de Estados também eles fortes

(Fernandes, 2014).

As associações desempenham um papel fundamental na

qualidade e “musculatura” da democracia.

A dimensão das associações é relevante: a participação cívica

aumenta à medida que as associações atingem patamares

maiores de implantação. As associações ganham relevância à

medida que obtêm escala.



As associações cumprem um conjunto de funções tendentes a

uma sociedade mais democrática:

organizam os interesses,

avaliam a acção das autoridades,

estabelecem laços de confiança entre os cidadãos

promovem uma discussão de ideias mais global e

inclusiva.

A sua maior vantagem é a possibilidade que oferecem ao

cidadão da expressão dos seus interesses no campo público, e de

estes serem considerados de igual forma pelas entidades

governantes.





Elementos da 
ação associativa

A definição de objectivos próprios: 

Afastaram-se de modelos e teorizações genéricas, para 

encontrarem linhas de atuação mais concretas para a 

defesa do património cultural.

Vantagens com um modelo de implantação mais ligado 

com as populações, e portanto, mais localizado no espaço.

A afinação dos objectivos conferia um posicionamento 

crítico e cientificamente válido em relação a outras 

entidades com campos de atuação mais latos.



Elementos da 
ação associativa

Aplicação de um conceito mais alargado de

património:

A associações foram as primeiras entidades que,

introduziram nos seus objectivos preocupações com

“outras” realidades patrimoniais: o património

etnográfico; o património musical; os centros históricos;

o património urbanístico ou o património industrial, não

esquecendo os mais clássicos: o património histórico-

monumental, o património arqueológico e o património

artístico.



Elementos da 
ação associativa

Ligação com o mundo educativo:

A base para a salvaguarda do património residia numa

formação das camadas mais jovens, mas não só.

Formações de nível superior ou mesmo no segmento

técnico-profissional constavam também das ações que as

associações procuraram desenvolver, abrangendo não só

os alunos, como também os professores.

Aliás, uma grande parte da base associativa foi

constituída por professores e profissionais de ensino.



Elementos da 
ação associativa

Ligação com o mundo:

Entrosamentos com a evolução das realidades

patrimoniais que se debatiam fora das fronteiras do país,

sobretudo no espaço europeu.

Procuraram no exterior informação conceptual e prática,

capaz de sustentar as ações metodológicas das

associações.

O grande contributo das experiências internacionais foi a

consolidação de bases conceptuais e de definição de

património, a partir das quais, se pudesse trabalhar.

Procurou-se também, nos modelos estrangeiros,

sustentação para os procedimentos aplicados no

território nacional.



Elementos da 
ação associativa

Redes associativas:

Encontros Nacionais das Associações de Defesa de Património

para a convergência de interesses. Criada uma Federação, a

FADEPA.

Implantação alargada no território nacional, numa relação de

uma associação para cada 15.000 habitantes e cobertura de

mais de 70% do território com associações. A tradição nacional

de associativismo local incorporou a defesa do património nos

seus objectivos.

Pequenas associações, grandes ambições.

Associações serviram a comunidade apostando em estratégias

de divulgação ou iniciativas pedagógicas.

Utilização em larga escala dos meios de comunicação social,

para a difusão dos valores patrimoniais. Foi aliás, a primeira

vez, que os meios de comunicação social se aliavam aos valores

do património cultural



Elementos da 
ação associativa

Ligação com entidades governamentais:

Integração nas estruturas decisórias governativas,

fundamentada na crença de que eram os legítimos

representantes da opinião e aspirações da sociedade

portuguesa, e tal conferia-lhes legitimidade representativa.

Em primeiro lugar com as entidades do poder local, sobretudo

autarquias, e depois com uma representatividade nacional – a

FADEPA e/ou a Confederação das ADA’s, junto da administração

central, escalando a sua área de influência.



Elementos da 
ação associativa

Ligação com entidades governamentais:

No final da década de 70, a Secretaria de Estado da Cultura,

apoiou as iniciativas que surgiram do esforço associativo,

demonstrando uma concordância com o modo de acção e com

os objectivos propostos. A SEC foi uma das grandes aliadas do

movimento associativo, sobretudo no final da década de 70 do

século XX e início da década de 80.

Constituição da Comissão Organizadora da Campanha Nacional

para a Defesa do Património, em 1980, onde contavam

essencialmente membros das estruturas associativas de defesa

de património, ou ainda no apoio concedido pela SEC aos

Encontros Nacionais de Associações de Defesa do Património

Cultural e Natural.



Elementos da 
ação associativa

Ligação com entidades governamentais:

As ADP’s estiveram representadas no Conselho Consultivo do

IPPC, durante todo o período de vigência deste instituto.

As associações manifestaram várias vezes as sua preocupações

em termos do caminho do património em Portugal, quer

contestando as ações executadas, quer promovendo sugestões

de base legislativa.

Na primeira Lei do Património, promulgada em 1985, as

associações constam enquanto princípio fundamental do

património.



Considerações finais



As inovações em termos de matéria patrimonial em

Portugal, bem como as alterações que ocorreram na

definição de estratégias de valorização do património

cultural português, durante o período de transição

democrática, foram resultado de uma acção de uma

sociedade civil informada e atuante, mas também de uma

estrutura de governança aberta à intervenção cívica, que

foi capaz de assimilar legislativamente esta capacidade de

influência.

Esta conjugação de factores resultou num dos momentos

mais profícuos da história da salvaguarda do património

em Portugal, que teve um dos seus expoentes na criação

da 1ª lei do Património, em 1985.



Na esfera patrimonial, a participação da sociedade civil 

na definição de políticas públicas para o património 

cultural português, no período após a revolução de 1974, 

teve um impacto positivo gerando medidas eficazes que 

conduziram ao cumprimento da salvaguarda do 

património cultural, 

Neste período verificou-se uma interligação, numa 

relação de co-trabalho entre o estado e a sociedade civil, 

que permitiu um fortalecimento da estrutura patrimonial 

e das associações.



As associações utilizaram conscientemente as 

oportunidades disponibilizadas pelo momento e criadas 

por elas mesmas, e assim atuaram na esfera pública, 

dando cumprimento a um conjunto de objectivos 

definidos no âmbito de grupos de interesse específicos.

O património cultural não foi o mote para a organização 

cívica, mas sim a organização cívica fortaleceu-se e atuou 

no domínio público em torno do património cultural.



No final da década de 70 e início da década de 80 do

século XX, a defesa do património encontrou um caminho

para percorrer junto dos portugueses.

Milhares de cidadãos agregaram-se em função da

salvaguarda dos seus valores históricos coletivos e

constituíram um número grande de entidades de direito

privado, associações.

Com estas, procuraram progressos no campo do estudo,

divulgação, animação e defesa do património cultural

português

Um carácter novo para o movimento associativo com

uma maior amplitude da sua acção, da sua base

associativa e das suas aspirações.



A sociedade portuguesa, no período da transição 

democrática, apostou, para a salvaguarda do património 

cultural e natural, em modelos associativos. 

A associação era a melhor forma organizacional de 

promover uma contestação à acção estatal e dar 

cumprimento aos anseios coletivos das comunidades. 

Uma oportunidade para a sociedade, de uma forma geral, 

intervir na salvaguarda dos vestígios coletivos do 

passado.


