Demolição da Capela das Chãs

Comunicado
Face à decisão da Câmara Municipal de Leiria de autorização de demolição da
Capela das Chãs, a Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do
Património da Região de Leiria, torna pública a seguinte posição:
Os edifícios construídos, que serviram múltiplas gerações trazem consigo um
património incalculável de história, vivência local e memória colectiva de um
lugar. Ao perderem-se tais edifícios, peças únicas e insubstituíveis, são
descaracterizados os lugares, com a consequente perda da sua identidade
sócio-cultural, muitas vezes só valorizada quando é “tarde de mais”.
A Oikos -Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de
Leiria, face ao conhecimento do edifício e do local onde está implantada a
Capela das Chãs, consultada a informação técnica e os estudos disponíveis
sobre o edifício, alerta para a importância de rever a opção de demolição,
enquanto é ainda é tempo.
A Capela das Chãs, data do séc. XVI e ao longo dos séculos foi
acompanhando o desenvolvimento do lugar, “…porque o monumento é uma
espécie de antepassado da comunidade, faz parte de todos os seus pais e
avós e bisavós, faz parte da sua própria forma de ser, … muitas vezes esse
mesmo monumento que se for bem utilizado pela comunidade pode ser a sua
principal arma de defesa contra a alienação…”(1).
Um lugar sem história é como um livro com páginas em branco, o voltar atrás
na decisão tomada será neste caso um acto de sabedoria, pois a crescente
preocupação pela preservação do património abre novas portas e novas
opções para a viabilização destes edifícios.
Face ao exposto, a Oikos é manifestamente contra a demolição da Capela das
Chãs, sendo da opinião que a mesma deverá ser preservada e requalificada.
Leiria, 29 de Abril de 2010
P’la Direcção da Oikos
Nuno Carvalho
(Presidente)
(1) Cláudio Torres - Arqueólogo, Prémio Pessoa 1991

