
Boa tarde a todos,

Cabe-me a mim, hoje, dizer umas palavras nesta ocasião solene, em que 
cessa um mandato, e se inicia um novo, da Mesa da Assembleia e da 
Comissão Executiva do Colégio de Património Arquitectónico.

Cessa para mim, portanto, por razões de ordem pessoal, familiar, que me 
impedem de continuar a colaboração com este Órgão da Ordem, cujos 
trabalhos se iniciaram, faz por agora cinco anos, em Abril de 2016 com a 
respectiva Comissão Instaladora — que integrei com os colegas Diana Roth 
e Zé Barra — e que prosseguiram depois, após as primeiras eleiçoes em 
Outubro de 2017, já como Colégio formalmente constituído.

Deve-se ao nosso colega e meu amigo João Santa-Rita — então Presidente 
da Ordem — a iniciativa e o incentivo que tornaram realidade, finalmente, 
este Colégio. Um abraço e um agradecimento especial ao João por nos ter 
desafiado para esta missão tão importante e necessária.

O exercício da nossa profissão passa hoje muito pela intervenção no 
edificado existente — pela reabilitação, pela conservação e restauro, pela 
renovação e pela reconstrução —muito mais do que há 10 ou 15 anos atrás 
— mas o domínio, pelo menos satisfatório, das matérias que a estas 
intervenções dizem respeito está ainda aquém do que deveria — em 
aspectos como legislação, boas práticas e outros. Afigura-se este Colégio 
assim como um órgão da maior importância e actualidade.

Este Colégio poderá assim continuar a concretizar iniciativas diversas 
relativas á matéria mais específica do Património Arquitectónico — da sua 
promoção, da sua defesa e dos processos mais adequados nas várias e 
distintas intervenções que há pouco mencionava e prestar um apoio ao CDN, 
apoio especializado e de rigor.

São, aliás, disso exemplo as iniciativas que o CPA já promoveu — as mesas-
redondas, com grande participação dos membros — no âmbito da iniciativa 
do “Reabilitar como Regra” — que incluiu a nossa definição de Reabilitação 
— ou as visitas técnicas a obras, a participação no último Congresso, entre 
outras que, aliás, estão disponíveis para consulta na página da OA, que 
agora continuarão, como sei que se prevê, nesta nova etapa que hoje se 
inicia.

O entendimento que hoje todos, de um modo geral, fazemos de Património 
Arquitectónico não é já, somente, o do edifício ou monumento nacional mas 



abrange também os conjuntos edificados com interesse cultural e que 
constituem património precioso a preservar e a promover, quer se trate de 
arquitectura erudita ou vernácula — que igualmente contribui, de forma única 
e, por vezes, tão bela, para a afirmação da nossa identidade, nas suas 
diferentes expressões de região para região. Este entendimento abrange 
ainda as várias épocas e tipos de uso e de processos construtivos, digamos 
assim, incluindo os mais recentes.

Este entendimento de Património Arquitectónico é aquele que, assim espero, 
possa perdurar neste órgão da OA e que os colegas agora eleitos, e 
reeleitos, saberão, seguramente, honrar e promover.

Desejo-lhes o maior sucesso para esta nova fase que agora se inicia que, 
como sei, se afigura muito promissora, plena de projectos interessantes. 
Contam comigo para colaborar naqueles que considerem adequada a minha 
participação e desejo as maiores felicidades para todos.

Muito obrigado.

José Baganha
8 de Abril 2021
(Tomada de posse dos órgãos do CPA, mandato 2021-2023)


