
 

 

O Fórum do Património de 2021 põe em destaque o património que faz parte da 
vida quotidiana das comunidades, em ambiente urbano e rural, e propõe a 
discussão sobre os modos em que o património pode ser preservado, ativado e 
desfrutado no presente, salientando o seu valor como bem de futuro. O tema 
oferece uma oportunidade às associações, em diálogo com outras entidades e as 
comunidades, de trocar ideias e partilhar práticas em torno de temas como: as 
comunidades patrimoniais, o envolvimento da comunidade (incluindo métodos 
participativos e história oral), a educação patrimonial e o trabalho com os 
jovens/escolas/famílias, as novas comunidades e comunidades em transição, o 
uso de novas tecnologias, e os novos usos do património. 

  Os subtemas propostos para as sessões pretendem reunir casos de estudo e 
resultados de investigação (em desenvolvimento ou já concluída) realizados pelas 
associações subscritoras da Declaração do Fórum do Património. Pretende-se 
compreender os desafios e as possibilidades de reuso, conservação e reabilitação 
do património, especialmente nas vertentes de trabalho com as comunidades. 

 
I - Comunidades em transição e a reabilitação do Património Construído 
II - Comunidades Patrimoniais: metodologias e tecnologias de divulgação e 

participação 
III - Educação Patrimonial para a Sustentabilidade e a Diversidade  

 

Local: Central Tejo, Lisboa _ Presencial e Online 
 
Data: 6 de Novembro (sábado), 9h00 às 18h00 
 

 



Inscrição:  
Gratuito para sócios das ONGs subscritoras do Fórum 
Gratuito para estudantes (enviar comprovativo por e-mail) 
Outros: 20€ (inclui beberete, conjunto de publicações e certificado de 
participação)  
Online: 10€ (inclui certificado de participação) 
 
Formulário de inscrição: https://forms.gle/swUMC3xqcdzMRUbE6  
A inscrição deve ser efetuada por todos os participantes. O e-mail 
usado na inscrição será o autorizado para aceder online.  
 
 
 
Comissão Organizadora: 
O Fórum do Património é uma organização da Associação Portuguesa 
dos Amigos dos Castelos (APAC), da Associação Portuguesa de 
Arqueologia Industrial (APAI), que coordena esta edição, da 
Associação Portuguesa das Casas Antigas (APCA), da Associação 
Portuguesa para a Reabilitação Urbana e a Protecção do Património 
(APRUPP) e do Grémio do Património (GECoRPA). 
 
 
 
Organização: 
APAI - Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial 
 
 
Apoios: 
Fundação EDP 
 

https://forms.gle/swUMC3xqcdzMRUbE6
https://apaiassociacao.wixsite.com/apai

