IPHAN São Paulo
A Superintendência do Iphan em São Paulo participará do Encontro acadêmico a ser realizado,
pelo IGHMB - Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, do dia 21 ao 24 de janeiro de
2019.
Na ocasião, o Professor Élcio Secomandi proferirá a palestra "Fortificações coloniais do Brasil
indicadas a Patrimônio da Humanidade" e será feita visita às Fortificações do Porto de Santos.
“Historia magistra vitae”, Cícero (106-43 aC)
Dezenove (19) fortificações coloniais que permeiam o vasto perímetro do Brasil foram
indicadas para concorrer ao honroso título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela
UNESCO - Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Duas fortificações coloniais do antigo sistema defensivo do Porto de Santos – Forte São João, de
Bertioga, e Fortaleza de Santo Amaro, Guarujá – foram indicadas para o reconhecimento
universal, o que poderá dar ao Estado de São Paulo um título inédito a ser acrescido ao catorze
(14) bens culturais e sete (7) naturais já homologados em outros estados da federação
brasileira.
A indicação de bens seriados que permeiam o vasto perímetro do Brasil, sem dúvida irá levar a
UNESCO a avaliar o “pertencimento”, ou seja, a crença subjetiva que aflora em todos nós por
meio de determinadas características culturais e raciais preservadas ao longo dos séculos,
como ocorre mundo afora. Estamos, portanto, em busca deste sentimento interior e individual,
mesmo que apenas em pensamento positivo, para um projeto que está ganhando apoio de
diversas instituições internacionais, nacionais, regionais e locais.
Com este objetivo singular, o CEPHiMEx – Centro de Estudos e Pesquisas de História Militar do
Exército –, o IGHMB – Instituto de Geografia e História Militar do Brasil –, o IHGSV – Instituto
Histórico e Geográfico de São Vicente – e diversas outras instituições culturais da RMBS –
Região Metropolitana da Baixada Santista – estão promovendo um Roteiro Histórico Cultural
de conscientização sobre o “pertencimento”, com expressiva comitiva vinda do Rio de Janeiro,
nos próximos dias 21 a 23 de janeiro, para visitas ao Forte dos Andradas, às fortalezas de
Itaipu e da Barra Grande, Casa do Trem Bélico, contemplação marítima do Porto de Santos e
Fortaleza de Itapema; palestras culturais, lançamento de livros e presença na encenação da
chegada de Martim Afonso de Souza, dando início à colonização oficial do Brasil.
As instituições culturais promotoras do roteiro histórico manifestam, assim, o apoio formal aos
membros do Comitê Técnico do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
– instituído pela Portaria nº 365/IPHAN, publicada no DOU nº 174, de 10 Out 2018, com vista à
elaboração de um dossiê nacional a ser avaliado pela UNESCO em futuro próximo. No Estado
de São Paulo, as pessoas indicadas por instituições educacionais, culturais e de diferentes
órgãos da administração pública estadual, regional e local, sob coordenação do IPHAN/SP,
estão prestando um “serviço público relevante”, sem remuneração. Estas pessoas, altamente
especializadas, empenham-se na elaboração do dossiê regional sobre as duas fortificações
coloniais de defesa do Porto de Santos, pretendentes ao honroso título de Patrimônio Cultural
da Humanidade. Os trabalhos preliminares estão disponíveis no
Facebook: #somostodosfortessp.
Elcio Rogerio Secomandi – Professor Emérito da Universidade Católica de Santos Cadeira 99 –
Alexandre de Gusmão – Instituto de Geografia e História Militar do Brasil
Membro do Comitê Técnico de São Paulo para candidatura do bem seriado Fortificações do
Brasil a Patrimônio Mundial - Unesco
Para saber mais ... clique sobre o ícone Delegacia Virtual Visconde de São Leopoldo / Academia
de História Militar Terrestre do Brasil – www.ahimtb.org.br
Lista Indicativa 2015: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5997/
Portal do IPAHN: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1609/
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