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APRESENTAÇÃO

«O tema e a problemática do “Património” estão, muito justamente, na moda»1. 
Em �nais do século XX, Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1934-1996) percebia 
bem o lugar que o Património tem enquanto bem a ser gerido e a exigir boas prá-
ticas de gestão. Anteviu, ainda, que «é neste duplo aspeto, isto é, o de Património 
como valor de identidade e de memória de uma comunidade e, sobretudo, o de 
Património como qualidade de vida que ele [o Património] será cada vez mais 
falado e se lhe dará, futuramente, uma muito maior importância e atenção»2. 

Realçando tal importância, a secção Gestão do Património, do Congresso Inter-
nacional Genius Loci, pretendeu promover a partilha e debate de casos de estudo 
considerados modelos de boas práticas, quer porque exemplares no desenvolvimento 
integrado e sustentável das inerentes ações fundamentais quer pelo seu carácter 
diferenciador, inovador e fator de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida. 

Nesta edição, publica-se uma seleção de vinte e três artigos, sujeitos a revi-
são cientí�ca paritária, que atestam a diversidade enriquecedora de contextos 
que a Gestão Patrimonial acolhe e promove. Partindo da relação intrínseca que o 
Património tem com o território, apresentam-se e discutem-se pressões exercidas 
e estratégias de intervenção assumidas, bem como uma re�exão crítica relativa aos 
seus resultados. Sob especial enfoque, as problemáticas ligadas aos patrimónios 
industrial, hidráulico e religioso, pelo seu impacte nas realidades (inter)nacionais 
e pelas questões que levantam ao nível da obsolescência tecnológica, autenticidade 
e memória dos bens e lugares patrimoniais. Por �m, salienta-se o contexto dos 
museus e o seu papel na recuperação e preservação de memórias, na educação e 
criação de comunidades de preservação.

Maria Leonor Botelho
Paula Menino Homem

1 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1998) – Património, o seu entendimento e a sua gestão. 2ª ed., 
Porto: Etnos, p. 9.
2 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1998) – Património, o seu entendimento e a sua gestão. 2ª ed., 
Porto: Etnos, p. 10.






