
Guilherme d'Oliveira Martins
A memória viva do Património
Grandes questões do nosso tempo, educação, história, filosofia, pensamento, viagens, personalidades de

todos os quadrantes, infinitos livros - e uma atividade, uma ação, que parece não ter limites. Na sua pena,
como na sua vida, há espaço para tudo. É dos que faz do dia- a- dia uma militância cívica e cultural, que
partilha com paixão e generosidade. Também o faz nos imensos cargos que exerceu e/ou exerce. Recorde-

se que foi, designadamente, ministro da Educação, das Finanças e da Presidência em governos de António

Guterres, presidente do Tribunal de Contas, deputado, assessor de Mário Soares quando chefe de Estado,

etc. Atualmente, além do mais, o nosso colaborador que há 26 anos, sem nenhuma falha, assina a coluna
"A Paixão das Ideias (ler, neste n-, no JL/ Educação), é administrador da Fundação Calouste Gulbenkian e

coordena em Portugal o Ano Europeu do Património Cultural, que continuará a ter numerosas iniciativas.
A esse propósito lançou o livro Ao Encontro daHistória, pretexto próximo para esta entrevista e sobre o qual,
como sobre o seu pensamento, escreve Miguel Real. A fechar, um texto de Maria Calado, que lhe sucedeu na

presidência do Centro Nacional de Cultura, lugar que deixou por força das suas funções na Gulbenkian, mas

instituição em que continua profundamente empenhado

Guilherme cTOliveira Martins "Sem memória, as sociedades não são capazes de

Luís Ricardo Duarte



Um famoso ditado inglês aconselha

que, quando se quer ver alguma coisa

feita, se peça a alguém muito ocupado.
E essa pessoa poderia ser Guilherme
dOliveira Martins (GOM). Ao longo
da sua preenchida vida nunca deixou
de fazer, de divulgar, de partilhar, de

contribuir para a construção de um
futuro melhor. Em 2018, prosseguirá
esse persistente trabalho como coor-
denador nacional do Ano Europeu do
Património Cultural, que se celebra,
até 31 de dezembro, em todos os países
da União Europeia. Promover uma
noção muito abrangente e dinâmica do

Património, entendido como memória
viva que urge preservar e continuar, é

um dos seus objetivos, a que junta um
forte envolvimento das comunidades

escolares, de forma a que a mensagem
perdure além deste ano.

Mas a coordenação do Ano

Europeu do Património Cultural será

apenas uma das suas muitas frente
de intervenção profissional e cívica.

GOM é administrador da Fundação
Calouste Gulbenkian, desde 1 novem-
bro de 2015, com responsabilidades
nomeadamente nas áreas da Educação
e Língua Portuguesa. Preside ainda ao

Grande Conselho/ Conselho das Artes
do Centro Nacional de Cultura (CNC)
e é prof. catedrático convidado do
Instituto Superior de Ciências Sociais

e Políticas da Universidade de Lisboa e

da Universidade Lusíada.

Nascido em 1952, Guilherme d'Oli-
veira Martins já desempenhou as mais

diversas funções, desde cargos go-
vernamentais (ministro da Educação,
das Finanças e da Presidência) à

presidência do Tribunal de Contas, do
Conselho de Prevenção da Corrupção
e da EUROSAI - Organização das

Instituições Superiores de Controlo
das Finanças Públicas da Europa, entre
outras. Colunista do JL desde 1992,
e colaborador da Rádio Renascença,
tem publicado diversos livros, como
O Enigma Europeu, O Novo Tratado

Constitucional Europeu, Portugal -
Identidade e Diferença, Património,

Herança e Memória e Na Senda de

Fernão Mendes. Acaba de lançar
Ao Encontro da História - o Culto do

Património Cultural, no qual apre-
senta, mais uma vez, alguns pilares
da sua intervenção pública: valorizar
o encontro com o Outro, mormente
através das viagens do CNC, e o patri-
mónio, defender a língua e prolongar
o contributos das grandes figuras da
cultura portuguesa.

Jornal de Letras: Como é que um
corpo celeste, uma borboleta e uma
árvore são a melhor forma de definir o

Património Cultural?
Guilherme d'Oliveira Martins: Essa

foi uma definição que formulei para a

Jornadas Europeias do Património, que
se realizaram em 2017. Ao olharmos

para o firmamento nem sempre nos

apercebemos que muitos dos corpos
celestes que observamos morreram há
muito tempo, antes sequer de termos
nascido. Estamos a lidar com uma
realidade que já não existe mas que nos

chega do passado. O mesmo se passa
com o Património Cultural. As bor-
boletas monarca, por seu turno, são

conhecidas pela sua migração anual

entre a América do sul e do norte. O
mais curioso é que essa migração é

feita sem que elas se ensinem umas às

outras.

Em que sentido?

As borboletas monarca vivem poucos
anos. Morrem pouco depois de

completarem a migração, com tempo
apenas para porem os ovos. Quando
a geração seguinte nasce, empreende
instintivamente a viagem oposta, de

norte para sul, e assim sucessiva-

mente. E como se a viagem estivesse

impressa no seu íntimo, o que nos

remete para a ideia de pertencermos
a um mesmo reino animal ou, no caso
do ser humano, a uma única humani-
dade. Não podemos de modo nenhum
desvalorizar o que somos, as nossas

heranças genéticas. O mesmo se passa
com o Património Cultural.

E o jacarandá?
É outro caso curioso. Os jacarandás de

Lisboa florescem em maio, a meio da

primavera, como manda a sua nature-
za. Mas têm também uma falsa, quase
imperecível, floração em outubro,

que é exatamente quando ocorre a

floração na América do Sul, de onde é

proveniente. E a recordação da estação
primaveril que está a ocorrer no outro
hemisfério. Com o Património Cultural

deve passar-se o mesmo. Sem me-
mória, as sociedades não são capazes
de responder aos desafios que lhes são

colocados. Empobrecem.

Estamos longe da ideia de Património

igual a castelo.

Muito. Também porque quando se

vai reconstruir o património material
não sabemos precisamente como é

que ele era. E num certo sentido uma
adulteração. Ou uma nova construção.
Daí que seja imperioso não deixar ao

abandono o que recebemos.

Esta é, no entanto, uma ideia muito

persistente.
Pois é, mas a Convenção Europeia do

Património, assinada em Faro, em

2005, é muito clara a esse respeito. A

política cultural tem de começar pela
preservação da memória, não há dúvi-
das quanto a isso. Veja-se a literatura:
não é possível pensá-la, estudá-la,
continuá-la sem ter em conta as suas

raízes. Quem não compreende Camões

não compreende a cultura contempo-
rânea. E por isso que aquela convenção
também diz que é falso ou redutor

pensar-se que ou há políticas do patri-
mónio ou da criação. As duas têm de

estar integradas. O Património é uma
memória viva e aberta, em constante

atualização.

Celebra-se em 2018, pela primeira
vez, o Ano Europeu do Património
Cultural, de que é coordenador
nacional em Portugal. Que significado
atribui a esta escolha?
É de uma enorme importância uma
vez que se trata de eleger um tema
cultural ligado à construção europeia,
ao que une os cidadãos europeus, as

suas raízes, os seus projetos contem-
porâneos e de futuro. Não se trata ape-
nas de ver o Património Cultural como
uma realidade do passado, mas de o
entender como um conceito dinâmi-

co, uma convergência muito ampla
de heranças e criações, como a arte

antiga e contemporânea, a arqueologia
e as tradições, o imaterial e os valores,
ou as línguas e as paisagens.

Numa fase em que a Europa tem
atravessado várias crises, económi-
cas mas não só, podemos ver nesta
escolha a abertura de um novo ciclo de

construção coletiva a partir da Cultura

e do Património?

Vejo uma exigência na procura de

elos fortes, assentes nas raízes, que



permitam pôr em diálogo comum
valores e interesses. É uma questão
fundamental numa altura em que
prevalece, tantas vezes e a propósito
dos refugiados, o medo do Outro.
E também relevante quando, nos

conflitos do Médio Oriente, assistimos

à destruição intencional de bens do

Património Cultural, como aconteceu

recentemente em Palmira.

O que pode o Património Cultural
fazer em relação a esse medo e a essas

destruições?
Promover mecanismos de coesão

social e de diálogo entre culturas base-
ados na compreensão do passado, do

presente e dos desígnios do futuro.

A celebração do Ano Europeu do

Património Cultural já tem, em Portugal,
diversas iniciativas agendadas. A opor-
tunidade está a ser bem aproveitada?

Completamente. Há uma consciên-
cia muito forte da riqueza do nosso

Património, uma vez que a Península

Ibérica, enquanto finisterra, se tem
afirmado como uma convergência de

inúmeras influências. Essa especifi-
cidade extremamente rica deve ser

salientada num ano como este. Além

disso, não podemos esquecer que
Portugal tem sido, nos últimos anos,
uma fonte de atração de pessoas. Não

podemos falar de Património Cultural
sem ter em conta a importância dos

fluxos de um turismo de qualidade

que temos vindo a captar. No entanto,
há potencialidades que ainda não são

aproveitadas.

Por exemplo?
O caso do Algarve. A região tem

um potencial enorme. Na saída do

Mediterrâneo, foi um espaço de

encontro e confluência de vários

povos. Há um património arqueológi-
co muito rico e por estudar. A escrita

do sudoeste é um bom exemplo desta

convergência de que tenho vindo a

falar. Sabemos que esta escrita tem

origem nos povos mediterrâneos, mas

que convoca também os nórdicos.

Portugal foi sempre essa mistura. A
vela triangular que permitiu a nave-
gação no Atlântico foi um produto do

encontro, do qual os portugueses eram
mediadores, entre navegadores do
norte e do sul.

Muitos destes assuntos dão corpo à

reunião de textos que acaba de publi-
car, Ao Encontro do Património - O

Culto do Património Cultural. Nota-se

no título, como no interior, a ideia de

movimento (ao encontro) e de convite
à fruição (o culto)...
...Não é por acaso que a capa do livro
tem a extraordinária biblioteca de

Mafra, detentora de uma coleção
única, que para muitos ainda é um
tesouro desconhecido. Essa imagem
evoca justamente a ideia de bibliote-

ca, mas também de um percurso que
propositadamente parece não ter fim:

o da caminhada que o conhecimento,
o património, a herança e a memória
nos oferecem. E uma missão indivi-
dual.

Um dos textos mais fortes é o dedicado
à visita de Orhan Pamuk a Portugal, a

quando da sua distinção com o Prémio

Europeu Helena Vaz da Silva para a

Divulgação do Património Cultural,
atribuído pelo Centro Nacional de

Cultura. O que o marcou tanto nesse

encontro?
O seu entusiasmo ao folhear, na

Fundação Calouste Gulbenkian, os

livros e as gravuras da coleção do fun-
dador. Orhan Pamuk conhecia aquelas
obras e aquelas imagens, muitas sobre

Istambul, Bizâncio e Constantinopla,
mas nunca tinha visto os originais. E

mesmo sendo um profundo conhecedor

da história daquela cidade ele fez, ao

folhear aquelas raras peças de coleção,
uma outra viagem, aquela que só o

Património e a Cultura nos proporciona.

A viagem é, de resto, o capítulo
de abertura deste Ao Encontro da
História e tema de muitos dos seus

livros, como o anterior, Na Senda de

Fernão Mendes.

Sim, aqui começamos na viagem para
depois ir ao encontro do edificado, da

língua e das pessoas que se singula-
rizaram pela relação que mantiveram
com a herança cultural. A viagem é

fundamental. A Cultura Portuguesa
caracteriza-se por isso mesmo: foi

sempre mais rica quando se relacio-
nou com outras geografias, quando
se abriu ao mundo e ao diálogo. É o

que procuro salientar neste livro, no

qual relaciono dois aspetos centrais. O
do Património Cultural, que deve ser

preservado, sendo esta uma tarefa que
cabe a todos, não é apenas do Estado,
mas também da sociedade civil e con-
cretamente das pessoas. E uma nova

perspetiva das Humanidades.

Como poderíamos definir essa nova

perspetiva?

Passa por conceber umas
Humanidades que não se reduzam a

uma lógica literária - e, como sabe-

mos, a Literatura é decisiva - mas que
abram novos horizontes relacionados

com a cultura científica. Também
decisiva é a relação entre os clássicos

e a modernidade, que se encontra em
muitos dos meus textos. Não por acaso
falo de Vasco Graça Moura, Miguel
Veiga, Maria Helena da Rocha Pereira

ou Frederico Lourenço. Devemos

regressar aos clássicos não numa
lógica retrospetiva, mas sim prospe-
tiva. Neles encontramos pistas que
não podem deixar de ser aprofunda-
das. Lemos a tradução magnífica da

República, de Platão, de Maria Helena
da Rocha Pereira, e reconhecemos as

nossas raízes, percebemos que tem a

ver connosco, com o agora. A viagem
surge, neste contexto, como uma
forma de nos descobrirmos no contac-
to com o Outro. A diversidade alheia

espelha a nossa própria variedade.

A demanda do Património Cultural é

uma demanda pela identidade?
Também. Mas convém não esque-
cer que uma conceção fechada de

identidade é sempre perigosa, meio
caminho para a decadência. A cultura

portuguesa, por exemplo, é multi-
facetada. Tem componentes líricas e

trágico-marítimas muito fortes, mas
também um elemento pícaro cons-
tante, tão presente em Gil Vicente,
Fernão Mendes Pinto ou no gosto pela

pequena anedota. Além disso, afirma-
-se paredes meias com as culturas de

língua portuguesa, que se projetam,
diversas, em todos os continentes.
A língua é a forma de expressão de

um povo, dos cidadãos, que pela sua

inserção cultural têm naturalmente

diferenças. O português é, assim, uma
língua de várias culturas, uma cultura
de várias línguas.

Tem insistido muito na ideia de

Portugal se libertar de uma ideia
cristalizada de si próprio. Esta univer-
salidade, entre a Europa e o resto do

mundo, que acaba de descrever pode
contribuir para essa nova perspetiva?

Sim, agora sem qualquer visão mes-
siânica. No último capítulo do livro
chamo a atenção para os cuidados

que devemos ter, porque há muitas
ideias preconcebidas. Quando falamos

dos Vencidos da Vida, por exemplo,
não nos apercebemos da dimensão
irónica da sua designação. Os seus



intelectuais acreditavam nas bases

de que falava Antero de Quental na
célebre conferência sobre as causas da

decadência dos povos peninsulares.
E valeu certamente a pena acreditar.
Não se tratava de um pessimismo sem
horizonte. Foi isso, aliás, que levou

Eduardo Lourenço a afirmar-se como
herdeiro da estirpe positiva de Antero.
Havia que trabalhar para pormos
Portugal ao ritmo da Europa, vendo no

país um cais de onde se partiu e a onde

se regressou.

Com novas qualidades?
Tem de ser um regresso que não

esqueça todos os lugares aonde esti-
vemos. Sem qualquer visão paterna-
lista, que por vezes surge em alguns
discursos. E indispensável encarar a
Lusofonia como um grande caleidos-

cópio, uma encruzilhada que não é

uniforme, feita de muitas diferenças,
aberta a novos horizontes.

Urge deixar de olhar apenas para o
lado negativo da nossa história?

A minha perspetiva é a de recusar

qualquer tentação negativista que
não compreenda aquilo que Eduardo

Lourenço diz: não somos nem piores
nem melhores do que os outros. Num
texto que escreveu para a Expo'9B,
ele chega a falar de uma "maravilho-
sa imperfeição", como algo que não

pode ser esquecido. Não temos de ter

complexos, nem fazer análises que

pequem pelo anacronismo. Não fomos

perfeitos. E a capacidade de autocrítica
é um dos nossos traços identitários.
Como nos lembram Alexandre ONeill,
Ruben A. ou Nuno Bragança, a nossa

força é não nos levarmos demasiado

a sério.

Sermos capazes de relativizar?

Sim, e também o devemos fazer nas

nossas análises. A cultura portugue-
sa também deve ser vista nas suas

limitações, o que não nos impede
de dizer que teve e tem elementos

extraordinariamente interessantes. Ao

olhar para os Painéis de São Vicente,
de Nuno Gonçalves, hoje no Museu
Nacional de Arte Antiga, percebemos

que estamos perante uma obra-prima,
não há qualquer tipo de dúvidas. Não
devemos sonhar com glórias passa-
das, mas trabalhar hoje para sermos
melhores no futuro.

O que faria, em dezembro de 2018,
um bom balanço do Ano Europeu do

Património?
Nas reuniões que tive com os coor-
denadores europeus salientou-se a

necessidade de envolver as escolas,
a educação e os jovens, o que em

Portugal se efetivará através da partici-
pação da Rede de Bibliotecas Escolares

e do Plano Nacional de Leitura. Isto

resulta de uma preocupação partilhada
por todos os países envolvidos: depois
de 31 de dezembro de 2018 é indispen-
sável que a consciência do Património
Cultural perdure. A melhor forma de

alcançar esse objetivo, que a todos deve

mobilizar, é conquistar as crianças e os

jovens, que certamente não irão esque-
cer as iniciativas que estão em curso,
designadamente as que incentivam
cada escola a adotar um momento ou
um exemplo do património imaterial,
assim como a relacionar-se com outros

países, povos e culturas.

Uma das críticas que se faz a estes anos
comemorativos é justamente a sua
descontinuidade.
Não podemos esquecer a célebre

parábola dos talentos: aquele que en-
terrou o seu talento perdeu tudo, não o
transformou num fator de multiplica-
ção e de criação. Todos nos lembramos
das descrições das ruínas que Almeida
Garre tt faz em Viagens na Minha Terra.

Hoje a catedral de Santarém recebe

prémios, como o recente atribuído

pela Europa Nostra. E um sinal de que
estamos no bom caminho, com proje-
tos de preservação de qualidade.

Não poucas vezes, nos textos do

seu livro, cita Garrett e Alexandre
Herculano

Porque foram pioneiros nesta chamada
de atenção para a importância dos

diversos patrimónios. E a defender

uma ideia de cultura do património
em que me revejo: a que implica uma
relação próxima e humana com o que
recebemos do passado.

Tem sido feitos alguns estudos sobre a

perceção que temos do Património...
...O Eurobarómetro tem conclusões

claras. Diz que nós, portugueses, o va-
lorizamos muito, mas o frequentamos

pouco. Temos de mobilizar as pessoas
e a sociedade civil.

As novas tecnologias podem ser uma
solução? No seu livro não as apresenta
como uma ameaça, ao contrário do

que se vê nos estudos sobre a leitura.
São instrumentos que devem ser

bem utilizados, até no sentido de

termos uma vida melhor. Todos as

inovações, quando surgiram, foram

percecionadas como ameaças. No
início da Revolução Industrial, os

operários das manufaturas apedre-
javam os teares. Havia um medo
enorme das "máquinas". No entanto,
a eles devemos os horários de tra-
balho, avanços muito significativos.
Tudo depende de como usamos as

ferramentas que temos ao nosso
alcance.

Um dos argumentos mais usados para
explicar a pouca frequência de museus

ou monumentos nacionais é a falta de

tempo...
Não será certamente esse o motivo,
antes a ausência de disponibilidade.
E por isso que temos de salientar, de

uma forma muito persistente, a força e

a importância da memória, da herança
ou do património. Não tenho dúvidas
de que, informadas e sensibilizadas, as

pessoas aderem.

Tem sido também essa a ação da
Gulbenkian na área da Educação, de

que é responsável enquanto adminis-
trador executivo?

A preocupação fundamental tem sido

a de responder aos novos desafios,
uma vez que o progresso técnico e ci-
entífico obriga a que se pense, quando
se concebe uma formação completa,
na importância de ter em conta a

capacidade criadora da cultura. Uma
sociedade desenvolvida tem de apostar
fortemente em Educação, Ciência e

Cultura. É um triângulo que tem de

estar devidamente ligado e articulado.
A Gulbenkian tem atuação e provas
dadas nestas áreas.

São também as áreas que não se cansa
de divulgar. É um imperativo pessoal?
E algo que acontece naturalmente.
Faço-o por gosto. A minha relação
com estas áreas, e em particular
com os livros, é antiga e não seria

capaz de viver sem ela. Exercer

funções muito significativas nunca
me impediu, apesar da sua exigên-
cia, de continuar a ser um leitor
compulsivo.

Defende uma cidadania ativa?

Uma vida política rica tem de se

centrar na participação de um maior
número de cidadãos. Só assim conse-

guiremos que os melhores sejam mo-
tivados e atraídos. Sem isso estaremos



a dar campo à mediocridade, o que
tem de estar muito presente quando
se reflete sobre uma cultura tão antiga
como aportuguesa.

Porquê?

Porque fomos pioneiros em muitos do-
mínios, desde logo no definir de uma
fronteira e de uma língua nacional,
mas nada do que fizemos foi devido ao

improviso. Sou um crítico profundo
do improviso e dos que vêem nele uma

das nossas qualidades.

É outra ideia muito enraizada em
Portugal.
Se repararmos bem, ele nunca dá
resultado. Ao longo da nossa história

fizemos, como qualquer realidade

viva, como qualquer país, coisas boas

e más. Mas o que de melhor fizemos
foi pensado, organizado e planea-
do. JL

Português "Uma língua de várias culturas, uma cultura de várias línguas"
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Ao Encontro da História.
O Culto do Património
Cultural é constituído

por textos de quem, não
separando prática de teoria,
faz da vida individual e
institucional motor de cultura
e exercício de cidadania

> Guilherme
d Oliveira Martins

AO ENCONTRO
DA HISTÓRIA
Gradiva, 264 pp, 14 euros



OS DIAS DA PROSA
Miguel Real

A construção
de uma ética humanista

os últimos anos da vigência da disciplina do

12- ano de "Área de Projeto", três turmas da
Escola Secundária de Mcm Martins fizeram
um inquérito à comunidade educativa (alu-
nos mais velhos, professores, encarregados

L de educação, lojistas, comerciantes, uma
amálgama sociologicamente classificada de

"pequena-burguesa periférica") sobre perso-
nalidades públicas nacionais eminentemente

representativas da sua especialidade, profissão ou setor. No final do

ano letivo, resultado do inquérito: Cristiano Ronaldo tornou-se o "Sr.

Desporto", António Damásio o "Sr. Cientista", Eduardo Lourenço o
"Sr. Filósofo... e Guilherme d' Oliveira Martins (GOM) o "Sr. Cultura".
Assim era popularmente conhecido entre os alunos e a comunidade
educativa na primeira metade da década inicial deste século.

E nada de mais justo. De facto, GOM tem a raríssima capacida-
de de tudo transformar em cultura: o Direito, sua casa de origem,
a Economia e as Finanças, a Organização e Gestão de instituições,
a Educação, a Literatura - todos estes

impulsos são cruzados e sintetizados numa
visão humanista da cultura à Fidelino de

Figueiredo: "Cultura é o conjunto de ideais
condutores, o sistema de juízos e valores,
de opções e preferências que orientam
uma época; é a imagem que cada homem
civilizado se forma do mundo e do passado
da sua espécie, e o plano de ação de atua-
ção futura que se reserva..." (Menoridade
da Inteligência, 1933, pp. 50-51). Neste senti-
do, a cultura evidencia- se como o motor
da vida pública de GOM, constitui a sua

imagem de marca e o seu estilo de atuação.
Sintetizando: os domínios sobre os quais
palestra e escreve circunscrevem- se, no

campo teórico, a um complexo semântico de
ideias em torno da Educação, da Ciência, da
Literatura e da Filosofia, e, no campo prá-
tico, vivo, à História, sobretudo ao passado
da História de Portugal, metamorfoseado
em Património Cultural, de que se tem
tornado um dos mais eminentes zeladores,
prestando-lhe, no presente, vida histórica e
comunhão estética.

No primeiro sentido, o teórico, deteta-se

nos seus últimos livros uma inquirição sobre

os valores universais orientadores do homem,
sobretudo do homem europeu atual, a necessi-

dade de revitalização de uma ética moderna (não pós-mo-
derna) que possa "salvar" o homem da atual encruzilhada
labiríntica na qual, como na decadência romana, todos os

valores parecem igualar- se, justificado cada um segundo o

contexto social de origem (um multiculturalismo sem escala

axiológica vertical - o homem "líquido" segundo Zygmunt
Bauman - no qual, a partir de uma falsa e estereotipada
identidade, a exclusão acaba por ser inevitável - veja-se o

exemplo atualíssimo dos refugiados muçulmanos em certos

países europeus) . Assim consistiu a sua intervenção no
colóquio "Metamorfoses da Cultura", na Covilhã (Un. Beira

Interior, 2016), "Cultura, Aprendizageme Desenvolvimento
Humano" ; assim ganha conteúdo a maioria dos capítu-
los 3. e 4. do livro ora publicado, Ao Encontro da História

(2018), onde se entrelaçam Damião de Gois e Corsino Fortes,
Eduardo Lourenço e Santa Teresa de Bernini, Manuel Alegre
e Orpheu, Viegas Guerreiro e Camilo, Antero e Graça Morais... Sim, são

textos avulsos, repositório de intervenções nos jornais, mas atraves-
sados todos eles pela busca pessoal do autor relativo a essa nova ética
humanística conciliadora da igualdade e da liberdade, da tradição e da

inovação, dos direitos e dos deveres, do progresso tecnológico e da cul-
tura histórica, do individualismo e da coesão social, do passado com o

presente da Europa, da participação cívica e de uma política do bem co-
mum e da responsabilidade individual. Ao fim e ao cabo, conciliar, com
um sentido de futuro, a permanência dos valores essenciais da nossa

civilização judaico-cristão e o contributo do individualismo e da inici-
ativa liberais da Idade Moderna com os desafios concretos da história
da Europa da atualidade. Ou seja, o que GOM designa no livro, contra
os "modernos Hunos" (p. 81), expressão de Alexandre Herculano, por
"Humanismo pleno" (pp. 88 - 92) referindo-se a Umberto Eco.

No segundo sentido, o de se estatuir a história, não como um amon-
toado de escombros do passado, mas como "memória viva" , tecido
cultural e base educativa de uma "cidadania civilizada" e "expressão da
criatividade humana" , GOM dedica o "Pórtico" e o primeiro e segundo

capítulos, "A magia das viagens" e "O culto do

património", respetivamente. Para GOM, de-
duz-se dos textos, que a História se transforma
em Cultura quando se realizam duas caracte-
rísticas: 1. - no mundo prático, opera- se uma
criação /inovação face ao passado (seja uma
nova metodologia agrícola, seja a criação das



redes sociais); 2. - no mundo teórico, opera-
-se uma criação nova na estética, na filosofia,
na religião, na ciência, na política, um novo
modo de ver o mundo ou uma parte dele . Mas

Cultura, prática ou teórica, eticamente correta
ou má, identifica- se sempre com Criação,
marca universal e transtemporal da essência

humana.
No "Pórtico", evidenciam- se, segundo uma

política europeia, mas de alcance universal

(UNESCO), o significado de "património cul-
tural" como história viva, memória concreta
do passado, e, no caso de Portugal, "símbo-
los do caminho singularíssimo de um povo,
que se afirmou e engrandeceu em contacto
e no respeito dos outros" (p. 11). O primeiro
capítulo versa sobre a aplicação concreta desse

modo de viver a história como património
vivo - as viagens do ciclo "Os Portugueses ao
Encontro da sua História" , verdadeiras "pere-
grinações" dos associados do Centro Nacional
de Cultura aos espaços mais importantes da

construção do Império: índia, Tailândia, Birmânia, Etiópia,
Japão, Dinamarca... O segundo capítulo apresenta novos

exemplos da vivência atual do "património cultural" como
"fator dinâmico" (p. 76), como "atualização criadora" (p.
83), "não numa lógica fechada e retrospetiva, mas aber-
ta e orientada para diante"

,
dando exemplos de Espanha,

louvando Alexandre Herculano como modelo de respeito
pelo património histórico e das comemorações dos dez anos
da Convenção de Faro sobre o Património Cultural, por si

coordenada em 2005 .

Ao Encontro da História. O Culto do Património Cultural
é, assim, constituído por textos de quem, não separando
prática de teoria, faz da vida individual e institucio-
nal motor de cultura e exercício de cidadania, agindo e

refletindo, levando-nos, a nós, seus leitores, a refletir e a
tentar alcançar o mesmo "humanismo pleno" . jl

Em viagem No Brasil, com um grupo do Centro Nacional de Cultural (em cima, à esq.-); com Eduardo Lourenço e Graça
Morais; em Malaca, com Pedro Roseta e Roberto Carneiro (em baixo, à esq.-); e com Mário Soares



Um percurso
em defesa da Cultura
Maria Calado
|[ Personalidade multifacetada,
Guilherme de Oliveira
Martins tem um percurso de
vida marcado pela defesa da
cultura como um dos pilares
da cidadania ativa, essencial

para o desenvolvimento
das comunidades e garante
da paz na construção de

um futuro comum. Culto,
no sentido mais profundo,
completo e humanista do

termo, demonstra, na teoria
e na prática, o valor da
cultura, a par da educação e
da ciência. A sua obra teórica,
de teor histórico e ensaístico,
constituída por livros, artigos
e múltiplas intervenções feitas
em contextos e fóruns diversos,
é marcante, única no plano
nacional e relevante a nível
internacional. No âmbito da
obra editada, destacamos e

recomendamos a oportunidade
de reler: Ministério das

Finanças, Subsídios para a

sua História, no Bicentenário
da Secretaria de Estado dos

Negócios da Fazenda (1988);
Escola de Cidadãos (1992);
Educação ou Barbárie?
(1999); Portugal, Identidade

e Diferença - Aventuras da
Memória (2007); Portugal,
Herança e Memória-A Cultura
como Criação (2009; Na Senda
de Fernão Mendes - Percursos

Portugueses no Mundo (2014);
e a leitura atenta e profícua da
mais recente e pertinente obra,
Ao Encontro da História. O
culto do Património Cultural
(2018). Com profundidade,
mas sempre com grande
clareza, aborda conceitos e

apresenta modelos e linhas
de ação, de forma que todos

compreendem e aderem. A par
de um profundo conhecimento
e de uma capacidade de

comunicação notável, está o

permanente sentido pedagógico
que nos leva a caraterizá-lo
com um pensador universal e

universalista, mas também (e
não menos relevante), como um
pedagogo da cultura, no sentido
mais direto e até didático do
termo.

Mas é, também, a nível de

intervenção que se destaca,
coerente com os princípios que
estabelece, sempre no sentido
de responder a múltiplas
solicitações, com uma visão
antecipada de causas e de

propostas a disseminar. A
dedicação ao associativismo

cívico, científico e cultural
é, aliás, bem expressiva,
nomeadamente no Centro
Nacional de Cultura (foi
presidente e continua a ser
membro da direção e Presidente
do Grande Conselho), mas
também na Sedes, na Academia
das Ciências, na Academia
da Marinha, na Academia
Portuguesa de História, no
Grémio Literário, no Centro de
Reflexão Cristã ou na Associação
Menuhin Portugal.

A lusofonia é uma das

suas causas, fazendo-nos
sempre lembrar que a língua
portuguesa é um dos três
idiomas europeus mais falados
no mundo e, muito claramente,
o mais falado no hemisfério
sul. Assume a nossa língua
como veículo estratégico de

comunicação, de progresso e

de paz. Na medida em que é

uma língua de várias culturas,
é também, por natureza um
veículo de multiculturalidade
e de interculturalidade.
No Centro Nacional de

Cultura, como ciclo "Os

Portugueses ao encontro da
sua História" levou verdadeiras
embaixadas culturais aos
mais remotos lugares do

mundo, proporcionando o

conhecimento, reavivando a
memória e promovendo novas
formas de cooperação.

Com a convicção e a coerência
de ideias e de ação que sempre
lhe conhecemos, demonstrou
em todas as funções e cargos
públicos que desempenhou,
este seu entendimento da
essência e da transversalidade
da cultura e do respetivo
enquadramento a nível de

políticas públicas. Citamos,
apenas a título de exemplo, o

papel como Vice-Presidente da
Comissão Nacional da UNESCO,
intervenções como deputado
na Assembleia da República
e decisões enquanto Ministro
das Finanças, nomeadamente
quando defendeu e aplicou
reforços de dotação orçamental
para setores da cultura, como o

património cultural e o teatro,
valorizando as expressões da
memória histórica e da criação
contemporânea.

No plano internacional, a sua
ação é permanente e sempre
profícua. Como Presidente
do Steeering Committee do
Conselho da Europa, a ele se
deve a Convenção Quadro do
Conselho da Europa Relativa ao
Valor do Património Cultural
para a Sociedade, aprovada
em Faro em 27 de outubro
de 2005 e, por isso, também
conhecida como Convenção
de Faro. A sua competência e

capacidade de liderança foram
decisivas para levar a bom
porto uma tarefa que muitos
consideravam impossível e que
tanto tem contribuído para o

reconhecimento do património
cultural (material e imaterial)
como recurso material e
imaterial e um ativo estratégico
de comunidades e territórios.
Como coordenador do Bureau
de Liaison do Conselho da

Europa para as Jornadas



Europeias do Património, em
2004 e 2005, ampliou o conceito
de património cultural como
fator de inovação e criatividade,
em todas as suas formas e

expressões, estimulando
conhecimento e fruição e
envolvendo organizações e

instituições públicas e privadas
dos 48 países. Do mesmo modo,

participa ativamente na Europa
Nostra, a maior rede cultural
europeia representativa da
sociedade civil, envolvendo

cidadãos, estimulando parcerias
e inspirando projetos comuns.

É neste quadro de referência
e visão global, onde cultura,
educação, ciência e cidadania
interagem, que Guilherme

Oliveira Martins, administrador
da Fundação Calouste
Gulbenkian desde 2015, é

o Coordenador Nacional do
Ano Europeu do Património
Cultural 2018, tarefa que
desempenha a título gracioso,
com reconhecida competência,
mas sobretudo com convicção e

sentido de missão raros, jl




