NOTA EM APOIO AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL

Declaramos nosso apoio ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), no
que se refere ao embargo do projeto imobiliário "La Vue Ladeira da Barra", devido a seu alto impacto
paisagístico no entorno da Ladeira da Barra em Salvador, região onde se concentram importantes
patrimônios nacionais: Forte e Farol de Santo Antônio, o Forte de Santa Maria, o conjunto
arquitetônico, paisagístico e urbanístico do Outeiro de Santo Antonio (que inclui o forte de São Diogo),
além da própria Igreja de Santo Antonio.
A ABA, seu representante no Conselho Consultivo do IPHAN bem como o seu Comitê de
Patrimônios e Museus têm tido, ao longo das últimas décadas, um profícuo diálogo e efetuado diversas
parcerias com o IPHAN, no sentido de contribuir para com a proteção, preservação e salvaguarda dos
patrimônios brasileiros. Outrossim, a produção acadêmica, especificamente antropológica, no que se
refere aos temas dos patrimônios, é reveladora da atuação especializada, rigorosa, técnica, ética e
responsável dos servidores do IPHAN em seus diversos campos de atuação; sejam patrimônios
arquitetônicos e urbanos, sítios arqueológicos ou patrimônios imateriais.
Assim como o IPHAN, a ABA tem um compromisso histórico para com as ações e as políticas
culturais na esfera pública, entendendo-a como área estratégica e fundamental para um projeto nacional
que valorize a pluralidade e a riqueza cultural brasileiras, garantindo o acesso democrático aos bens
culturais a todos os cidadãos.
Neste sentido, apoiamos a decisão técnica e jurídica do IPHAN, que objetiva a garantia da
integridade, visibilidade e ambiência dos bens tombados e protegidos na área circunvizinha ao referido
empreendimento, visando impedir que os mesmos sofram impactos irreversíveis. Portanto, a ABA
junta o seu protesto aos de outras instituições representativas da sociedade nacional no intuito de
defender, contra interesses espúrios, os bens culturais representativos da nossa riqueza histórica e
cultural.
Repudiamos veementemente qualquer ação que vise se sobrepor às decisões técnicas dos
especialistas e enviamos nossa solidariedade à Presidente do IPHAN, Kátia Bogea.
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