Relatório

1. INTRODUÇÃO
No seguimento dos contactos com a Comissão Nacional da Unesco inerentes à
possibilidade de inscrição de Vila Viçosa na Lista Indicativa de Portugal para o Património
Mundial, foi sugerida a elaboração de um relatório sucinto sobre o desenvolvimento dos
trabalhos ao longo de 2014, motivo pelo qual apresentamos este documento.
Convém ter em atenção que o estudo, a valorização e a conservação do património
histórico, cultural e arquitectónico constituem, desde sempre, uma das grandes vertentes
propulsoras de actuação da Câmara Municipal de Vila Viçosa, constituindo a preparação da
Candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial uma componente importante deste processo.
Ao período inicial deste processo, pertence o labor de definição do bem a candidatar: Conjunto
urbano de Vila Viçosa, englobando o património arquitectónico e artístico e a sua envolvente
paisagística. Esta fase do processo culminou com a reformulação da versão inicial do
Documento de Inclusão de Vila Viçosa na Lista Indicativa dos Bens Portugueses, que foi
entregue pessoalmente ao Senhor Presidente da Comissão Nacional da UNESCO, em 2008.

2. BREVE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS SOBRE O LABOR REALIZADO EM 2014
No período que mediou o início do corrente ano e a data da elaboração do presente
relatório, foi realizado um esforço concreto no sentido da valorização e da criação de um
contexto mais favorável aos propósito finais da candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial,
perspectivado, em última instância, como ponto de partida para a sua preparação.
As limitações que devo respeitar não permitem fazer um elenco pormenorizado dos aspectos
que estão inerentes a esta problemática. No entanto, neste ano já foram dados alguns passos. A
título de exemplo, referiremos alguns casos:
 Celebração do protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Vila Viçosa e a
Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, com o objectivo principal de
estabelecer as condições de assistência técnica e científica a prestar pela Faculdade de
Arquitectura com vista à elaboração de estudos científicos especializados, orientados para
a fundamentação do valor universal e excepcional do património de Vila Viçosa,
conducentes a organizar o Dossier de candidatura à Lista do Património Mundial, a
apresentar à UNESCO pela Câmara Municipal de Vila Viçosa;
 Reunião com o Presidente da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, para
analisar e operacionalizar a formas da assistência técnica e científica a que o protocolo de
cooperação referido no ponto anterior faz referência (agendada para o dia 4 de Novembro
de 2014);

 Celebração de um contrato de prestação de serviços entre a Câmara Municipal de Vila
Viçosa e a empresa ESTUDIRELATA-Actividades dos Sítios e Monumentos Históricos, Lda.,
com o objecto de realizar pesquisas e estudos especializados e fundamentar os valores
singulares do património local, com especial relevância para a organização da Candidatura
de Vila Viçosa a Património Mundial da UNESCO.

Reunião com a Senhora Reitora da Universidade de Évora, com o objectivo de analisar de
forma mais detalhada a evolução do processo de preparação da candidatura de Vila Viçosa a
Património Mundial, estudar as possíveis formas de colaboração recíproca no âmbito deste
processo e abordar as necessidades mais prementes e as linhas futuras de actuação;
 Elaboração do Plano Estratégico do Processo de Candidatura de Vila Viçosa a Património
Mundial da Unesco, que contém os eixos estratégicos e as acções a concretizar no
horizonte temporal 2014|2017 (ver documento em anexo, que é parte integrante deste
Relatório);

CONCURSO “DESCOBRE OS SEGREDOS DO PATRIMÓNIO DE VILA VIÇOSA” 2014/2015,
que consiste na elaboração de um trabalho de documentação e de investigação, associado a
uma proposta de futuro acerca de um bem pertencente ao património cultural do município
de Vila Viçosa, tendo como destinatários os alunos do Ensino Secundário, matriculados nos
Cursos Científicos-Humanísticos de Artes Visuais, Ciências e Tecnologias, Línguas e
Humanidades e dos Cursos Profissionais do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa;
 Lançamento do Número 21 da Revista de Cultura Callipole, editada desde 1993 pela
Câmara Municipal de Vila Viçosa, que inclui um dossiê dedicado às várias vertentes do
património calipolense;
Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico para o Concelho de Vila
Viçosa 2014-2017, que incorpora na sua própria concepção a dimensão do património
cultural, material e imaterial e a simbiose entre o turismo, o património cultural, entendido
no sentido mais amplo do termo, tendo como pedra de acanto que uma visão mais holística
e criativa da produção turística permitirá, certamente, beneficiar a conservação deste
legado;
 Instalação do Museu Agrícola e Etnográfico de Vila Viçosa, nas antigas instalações da CP;

 Classificação de bens patrimoniais imóveis, tendo a Câmara Municipal na sua reunião
realizada em 16 de julho de 2014 deliberado iniciar o processo de classificação da Casa de
Fresco do Solar dos Sanches de Baena, designada como Nora dos Sanches de Baena, como
monumento de interesse municipal (MIM).

Enfim, estamos convictos de que a enumeração destas acções, que abrangem um largo
espectro de actividades nos diferentes domínios do seu campo de actuação, fará perceber só
por si como elas não são determinadas por circunstâncias ocasionais, mas que antes se inserem
numa acção duradoura, que se traduz por resultados de grande alcance e de impacto positivo
no que concerne ao incessante labor de divulgação, valorização e preservação do património
calipolense.

