
CIRCULAR N.º 1 

 

O PAPEL DO PATRIMÓNIO NAS ESTRATÉGIAS 

DE DESENVOLVIMENTO LOCAL  

OS RECURSOS ARQUEOLÓGICOS E ARQUITECTÓNICOS 

 
VIEIRA do MINHO / 6 e 7 de MAIO de 2005 

 
tema 
 
O património arqueológico e arquitectónico é um recurso, não renovável, de aproveitamento 

múltiplo. É especialmente considerado como recurso de conhecimento e de promoção cultural e a sua 
maior ou menor valorização constitui, para efeito de análise dos índices de desenvolvimento, um 
indicador de qualificação. 

A integração dos recursos de património cultural nos diversos planos de ordenamento, a 
implementação de projectos de estudo, conservação e valorização de património arqueológico e 
arquitectónico e a divulgação dos valores patrimoniais, constituem actualmente um dos vectores 
principais do pretendido desenvolvimento sustentado. 

A consideração do património arqueológico e arquitectónico como recurso enformador das 
estratégias de desenvolvimento do território conhece, em Portugal, experiências de amplitudes e níveis 
de intervenções distintas. 

 
objectivos 
 
São objectivos destas Jornadas promover o conhecimento e a reflexão sobre as políticas e 

programas das entidades com actuação na área do património arqueológico e arquitectónico e sobre 
algumas experiências de intervenção assentes na valorização dos recursos arqueológicos e 
arquitectónicos. 

A área geográfica de referência será o Minho interior, estimulando-se a reflexão por confronto 
com exemplos de experiências consolidadas no Alentejo interior (Mértola) e em várias regiões de 
Espanha. 

 
destinatários 
 
Autarcas e Dirigentes 
Arqueólogos, Arquitectos, Engenheiros e Geógrafos (especialmente da área do Ordenamento) 
Gestores de Património Cultural 
Estudantes universitários 

 
 
Acção planeada para dois dias: o primeiro dia será de conferências /comunicações e o segundo dia de 
visita a valores patrimoniais do concelho. 
 
Para as conferências/comunicações, definiram-se dois painéis: 
 

a) um de carácter institucional, que terá lugar na parte da manhã, onde as diversas entidades 
que tutelam ou têm interesses na área do património arqueológico e arquitectónico, apresentarão as 
suas perspectivas relativamente ao entendimento que fazem do papel dos recursos patrimoniais na 
qualificação do desenvolvimento (pretende-se que explicitem as políticas, programas, mecanismos de 
apoio e/ou estratégias das suas instituições relativamente a esta matéria). Convidaram-se entidades 
nacionais e regionais, que se farão representar ao seu nível máximo. 

 
b) outro de carácter divulgativo, que ocupará a parte da tarde, através do qual se 

apresentarão exemplos concretos de projectos formatados e executados na perspectiva de promover o 
desenvolvimento sustentado de territórios, com base na conservação e valorização do património 
arqueológico e arquitectónico. Apresentar-se-ão exemplos de nível internacional, nacional, regional e 
local, este último centrado na região minhota. 
 
 
Organização  
Município de Vieira do Minho 
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 


