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JAHU Precisa Preservar Seu Patrimônio Histórico: 

O EXEMPLO de GALIZA em Espanha! 
 

 

  

    Esta semana JAHU foi sacudida por uma série de 

acontecimentos, que, no mínimo devem ser tratados 

com muita seriedade. Principalmente, quando 

envolvem os poderes politico, econômico e sobretudo, 

o que envolve o nosso Patrimônio Público e Cultural.   

     Estamos falando sobre o tombamento (declaração 

de patrimônio histórico) ou não, de alguns edifícios em 

completo abandono, quer pelo poder legislativo, quer 

por seus donos. Aliás parece que alguns nem estão aí 

para esse ‘negócio’ de história de preservar os prédios 

antigos da nossa cidade.  

     Preservar o passado parece que é coisa de gente que 

não tem o que fazer na vida – assim deve ser o 

pensamento de alguns legislados e com posses, lá para 

as bandas da nossa Jahu. Porém, é certo também, de 

que alguns não tem dinheiro para manter seu 

imobiliário histórico, e mais certo ser mais fácil 

derrubar e construir ali um shopping, um comércio 

qualquer, desde que dê lucro rápido a quem vender e a 

quem comprar. O poder do dinheiro fala mais alto.  

     No entanto, pelo contrário, a preservação do 

patrimônio histórico pode dar dinheiro e muito, com o 

turismo cultural aumentando os negócios.  Iria 

beneficiar o comércio geral, a hotelaria, as residenciais 

particulares, restaurantes, os transportes, aumentando o 

emprego dos jovens, idosos como guias turísticos, etc. 

O afluxo de turistas será inevitável, havendo mais 

desenvolvimento social e econômico. 

     Nesse contexto, JAHU fará parte do roteiro turístico 

do Estado de São Paulo, e do Brasil, atraindo turistas 

nacionais e turistas internacionais da Europa – 

sobretudo de Itália, Espanha, Suécia (a rainha é 

brasileira), e de Portugal que deixou bem marcada a 

sua herança histórica-colonial e as cores azul e branca 

das monarquias portuguesa e brasileira, patentes na 

arquitetura de Jahu (e não só).  

     Será  de esperar, com o devido investimento em  

promoção de marketing e imagem, a visita de turistas 

da África Austral, região em pleno desenvolvimento 

econômico e de investimentos internacionais, outros da 

Ásia, nomeadamente dos Emirados Árabes, Japão, e da 

China, esta assumindo-se como potência mundial –  e 

mesmo dos Estados Unidos, sobretudo do Canadá onde 

o patrimônio é preservado e promovido além-

fronteiras.  

     É o caso do ‘Chateau Frontenac’ em Quebec. 

Segundo o Guiness, o Castelo mais fotografado do 

mundo.  

     Por outro lado, a nossa cidade de JAHU é 

composta, também, e felizmente, por pessoas que 

ainda valorizam a Cultura Histórica. A briga parece 

que vai ser dura e afiada, por ambas as partes: - os prós 

e os contra a preservação do parque imobiliário 

histórico que compõem o nosso patrimônio cultural 

valioso. Porém, muitos se esquecem que Cultura 

também é Business. (SG). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Nota: Com o tema da importância da memória histórica, inauguramos o novo visual desta coluna das sextas-feiras. 
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Preservação do Patrimônio Histórico: 

O EXEMPLO de GALIZA em Espanha! 
 

     Visitando a Galiza em Espanha, no fim da semana 

passada (05-6.04.2014), pudemos ver, ouvir, e sentir o 

que é a preservação cultural da região de um país. 

Além de Portugal, da minha querida Lisboa, lugar 

onde vivo e sei de algumas das leis que preservam os 

seus edifícios, praças, e até a canção do fado, fui dar 

uma  espiada na vizinha Galiza mais a norte de 

Portugal.  Aliás a ‘Mãe-Galiza’ que está na origem de 

Portugal e da língua portuguesa. A diferença é que a 

Galiza conquistada, ficou vinculada ao reino de 

Espanha, e Portugal libertou-se do colonialismo 

castelhano. Mas isso são histórias muito antigas de 

mais de mil anos. 

     Retomando a viagem à Galiza de nossos dias, esta 

parecia saída de um conto de fadas, ou talvez dos 

livros infantis que líamos quando criança. Observamos 

o carinho com que tudo é tratado, a educação e acima 

de tudo a qualidade com que se vive naquelas terras 

que foi o berço da nossa língua portuguesa. Passar por 

Rio de Lima (Viana do Castelo), uma das primeiras 

vilas portuguesas fundada por galegos – nós, já a 

caminho de Ourense na Galiza, e finalmente – 

Santiago de Compostela –  dos famosos caminhos 

relatados pelo nosso Paulo Coelho, com certeza, foi 

algo para se guardar na memória para sempre. Pois, o 

passado lá e cá, em Portugal, é tratado com respeito e 

dignidade, promovendo o turismo que cresce e floresce 

a olhos vistos, trazendo benefícios, emprego, e gerando 

lucros a todos.  

     As leis que gerem a preservação de Portugal estão 

averbadas pela UNESCO. Quem quiser ver basta dar 

um click aqui no anexo, e verificará como é fácil 

preservar o patrimônio que nossos antepassados nos 

deixaram.      

     JAHU pode e deve preservar seu patrimônio 

imobiliário histórico. Pois como diz o pesquisador 

João Craveirinha (2009): “UM POVO SEM 

PASSADO É UM POVO SEM MEMÓRIA, E FÁCIL 

DE SER MANIPULADO!” Silvya Gallanni. 

 

Lei de Bases do Patrimônio Cultural Português: 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/portugal/portugal_law_1072001_law_cultural_heritage_pororof.pdf 

         

Chateau Frontenac-Hotel em Quebec: 
http://www.dam.brown.edu/people/glin/Trip_in_Canada/postcards/Quebec-city/page_01.htm 
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