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The aim of the European Year of Cultural Heritage (2018) is to raise awareness of
European history and values and to reinforce an open sense of identity. This includes any
form of living memory, whether it refers to monuments, cultural sites, traditions, museum
collections, libraries and archives or languages. Fundamentally, we are dealing with
knowledge or expressions of human creativity... To take care of what has been handed to
us is to give it due attention and not to let it fall into decay. The valuable cultural heritage
that we are required to protect must not be forgotten.
How can we preserve what is new if we do not take care of what has been there
forever? These values and identities are realities open to encounters with others – from
the transition to the digital age to environmental and physical pressures, not to mention
the prevention and combat of illicit trafficking in cultural goods. Hence the need to
promote cultural diversity, dialogue between cultures and social cohesion, to emphasise
the economic contribution that cultural heritage makes in the creative and development
sectors and the role of cultural heritage in international relations, from the prevention of
conflict to reconciliation between communities.
The Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for
Society, signed in Faro on 27 October 2005, is fundamentally concerned with creating
a dynamic understanding of the notion of common cultural heritage and with building
a concept of shared responsibility for built and material heritage, intangible heritage
and contemporary creations. Cultural heritage refers not only to the past, but also to
the permanence of common values, the safeguarding of differences and respect for
what belongs to us, what belongs to others, and the heritage we hold in common. How
can we understand Europe without a dialogue between tradition and progress, without
understanding our roots and the complementarity between Jews, Christians and
Muslims? After all, the most valuable things are priceless.
The decision of the European Union to dedicate 2018 to Cultural Heritage takes on
special significance at a time of so many uncertainties and threats to the European
project of peace, hospitality, mutual aid, sustainable development and the defence of
cultural diversity. It is the understanding of cultural heritage that allows us to assume
civilised citizenship. This is why this European Year of Cultural Heritage can and should be
a challenge for all Europeans to mobilise in defence of both what is ours and what we
hold in common. Memories of war, especially those of the past century, compel us to
understand that a European culture of peace can only endure if the economic dimension
aligns with cultural and political expression, allowing us to find cohesion, justice and equity
between generations and give due primacy to learning. At stake is free and responsible
citizenship, shared sovereignty, the union of free and sovereign states, supranational
democracy, proximity and development in the pursuit of human dignity.
Guilherme d’Oliveira Martins
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ANO EUROPEU DO PATRIMÓNIO CULTURAL
constitui um marco emblemático no momento
em que há tantas incertezas e ameaças para
um projeto europeu de paz, de hospitalidade, de
entreajuda, de desenvolvimento sustentável e de
defesa da diversidade cultural. É a compreensão do
património cultural que nos permite assumir uma
cidadania civilizada. Eis por que este Ano Europeu
pode e deve constituir-se num desafio a todos os
europeus para que haja um fator de mobilização
em torno da defesa do que é próprio e do que
é comum. A memória das guerras, e em especial
do último século, obriga-nos a pensar que uma
cultura de paz europeia só poderá ser duradoura
se à dimensão económica soubermos aliar a expressão cultural e política, com que poderemos
tecer a coesão, a justiça, a equidade entre gerações
e o primado da aprendizagem. Estão em causa
a cidadania livre e responsável; a soberania partilhada; a união de Estados livres e soberanos;
a democracia supranacional; a subsidiariedade;
e o desenvolvimento centrado na dignidade humana.
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O objetivo do Ano Europeu do Património Cultural
(2018) é sensibilizar para a história e os valores
europeus e reforçar um sentimento aberto de
identidade. Referimo-nos à memória viva, seja
ela referida a monumentos, sítios, tradições, seja
constituída por acervos de museus, bibliotecas
e arquivos ou pelas línguas. Fundamentalmente,
tratamos de conhecimentos ou de expressões da
criatividade humana… Cuidar do que recebemos
é dar atenção, é não deixar ao abandono. O património cultural que devemos proteger, que tem
valor hoje e sempre, não deve ser esquecido.
Como poderemos preservar o que é novo se não
cuidarmos do que é de sempre? Esses valores
e essa identidade são realidades abertas ao
encontro de outras realidades – desde a transição
para a era digital até à pressão ambiental e física,
sem esquecer a prevenção e o combate do tráfico
ilícito de bens culturais. Daí a necessidade de
promover a diversidade cultural, o diálogo entre
culturas e a coesão social, de realçar o contributo
económico do património cultural para os setores
criativos e para o desenvolvimento e de salientar
o papel do património cultural nas relações
internacionais, desde a prevenção de conflitos
à reconciliação entre os povos.
A Convenção-Quadro do Conselho da Europa
sobre o valor do Património Cultural na sociedade
contemporânea, assinada em Faro a 27 de outubro
de 2005, consagra a preocupação fundamental
de pensar na noção dinâmica de património cultural
comum e de construir um conceito de responsabilidade partilhada – envolvendo o património
construído e material, o património imaterial e a
criação contemporânea. O património cultural não
se refere apenas ao passado, mas à permanência
de valores comuns, à salvaguarda das diferenças
e ao respeito do que é próprio, do que se refere
aos outros e do que é herança comum. Como
compreenderemos a Europa sem o diálogo entre
a tradição e o progresso, sem a compreensão das
raízes e sem a complementaridade entre judeus,
cristãos e muçulmanos? Urge entender, afinal, que
o que tem mais valor é o que não tem preço.
A decisão da União Europeia de considerar o ano
de 2018 como consagrado ao Património Cultural
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