C omu ni c a do d e Im pren sa – W i ki L ove s M onum e nt s Po r t ug a l
Wikipedistas juntam-se em Portugal para tornar o Património Cultural Europeu acessível ao
mundo. Voluntários de 16 países europeus já carregaram, em menos de duas semanas, 43 mil
imagens.

Lisboa, 16 de Setembro de 2011 --- Wikipedistas de 16 países europeus lançaram a primeira iniciativa
pan-europeia "Wiki Loves Monuments", um concurso de fotografia que decorre durante todo o mês de
Setembro, com o objetivo de captar e partilhar imagens dos monumentos e edifícios mais relevantes da
Europa. Desde o seu lançamento no dia 1 de Setembro, mais de mil imagens foram já enviadas de
países como a França, a Alemanha, os Países Baixos, a Polónia e a Espanha.
A Europa tem centenas de milhares de monumentos históricos e culturais importantes, a maioria dos
quais não dispõe ainda de imagens gratuitas disponíveis na Internet. Com o passar dos anos, muito
deste património acaba por ser danificado ou até completamente destruído, impedindo que a população
em geral possa ter acesso ao conhecimento que eles encerram. Apesar de alguns dos monumentos
mais relevantes se encontrarem já protegidos e documentados por várias organizações internacionais, a
maioria deles ainda não goza de proteção especial. A Wikipédia é um dos poucos locais de partilha livre
existentes na Internet que oferece um "porto seguro digital" para esse espólio. No entanto, a maioria dos
edifícios e monumentos culturalmente significativos na Europa ainda está em falta. Este concurso
destina-se a garantir que todos passem a ter registos fotográficos, para que os cidadãos de todo o
mundo possam ter acesso ao património cultural da Europa.
"O objetivo final da Wikimedia é garantir que a informação está disponível para todos de forma gratuita,
pelo que são necessárias as imagens das estruturas culturais mais importantes da Europa para
completar esta missão. Por toda a Europa, monumentos importantes têm estado escondidos do resto do
mundo, isto é, não têm sido documentados nem partilhados num sítio como a Wikipédia ", disse Lodewijk
Gelauff, um dos organizadores deste concurso europeu. "Há centenas de milhares de monumentos com
que as pessoas se cruzam todos os dias, sem se aperceberam de que são edifícios culturalmente
relevantes e que devem ser partilhados."
Este concurso pan-europeu é inspirado numa iniciativa-piloto realizada na Holanda em 2010 e da qual
resultou a adição de 12.500 novas imagens de monumentos e edifícios holandeses agora livremente
disponíveis para serem usadas na Wikipédia e por qualquer pessoa do mundo. O "Wiki Loves
Monuments" funciona durante todo o mês de Setembro e é organizado em concursos nacionais
independentes. As imagens vencedoras dos concursos nacionais serão depois submetidas a um júri paneuropeu. Os países participantes são: Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha,
Estónia, França, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia e Suíça.
O concurso é apoiado por organizações internacionais, incluindo o Conselho da Europa, a Comissão
Europeia, Europeana e Europa Nostra. O mês de Setembro foi escolhido por coincidir com as Jornadas
Europeias do Património, organizadas em toda a Europa, e cuja organização em Portugal cabe ao
IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico - que também se aliou a esta
iniciativa. O concurso decorre em duas fases: uma nacional, onde serão apurados os candidatos à fase
europeia. Os prémios, incluindo uma bolsa integral para a conferência Wikimania 2012
(http://wikimania2012.wikimedia.org/) a ter lugar na cidade de Washington, EUA, serão atribuídos aos
vencedores em meados do mês de Dezembro.
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Em Portugal, a iniciativa conta com o patrocínio da Fotosport 1, das Pousadas de Portugal 2, do projecto
Origens3 do IANTT - Instituto de Apoio às Nossas Terras e Tradições -, da AirNimbus 4, e do Sistema de
Informação para o Património Arquitectónico do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 5. Mais
informações
sobre
o
concurso
e
como
participar
podem
ser
encontradas
em:
www.wikilovesmonuments.org.pt
"O património cultural da Europa tem uma relevância universal. E, tão importante como documentar este
património, é garantir que ele fica acessível às pessoas, independentemente de quem são ou de onde
vivem", diz Gelauff.
"Só para Portugal, esta iniciativa já resultou em mais de 3000 imagens de mais de 500 monumentos em
menos de duas semanas, o que, para já, irá permitir ilustrar, pela primeira vez, 150 artigos que não
tinham imagem", disse Nuno Tavares, um dos organizadores para Portugal. Destaca ainda dois raids
fotográficos que irão decorrer em plenas Jornadas Europeias do Património, onde estão planeadas
visitas a monumentos de acesso difícil num percurso pelas cidades, entre outras surpresas. O primeiro
será no Porto, no dia 24 de Setembro, e o segundo em Lisboa, no dia 25.
A participação é livre, bastando procurar no site pela iniciativa Wiki Toma a Cidade.
Contactos com a imprensa:
Nuno Tavares, coordenador nacional do "Wiki Loves Monuments", +351 936 184 086 (Portugal) nuno.tavares@wikimedia.pt
Contactos com a imprensa e notas de imprensa por país:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2011/Press

Sobre a Wikimedia
A Wikimedia é o movimento por trás da Wikipédia, partilhando os mesmos objetivos de tornar todo o
conhecimento disponível gratuitamente a todos os seres humanos. Isto é possível através da norteamericana Wikimedia Foundation e de uma rede de associações nacionais que colaboram estreitamente
com os voluntários dos projetos da Wikimedia, com destaque para a Wikipédia. Em Portugal, este
movimento faz-se representar pela Associação Wikimedia Portugal.
Sobre a Wikipédia
A Wikipédia, em conjunto com os outros projetos geridos pela Wikimedia Foundation, recebe mais de
390 milhões de visitantes únicos por mês, o que a torna no 5.º sítio mais visitado na Internet (Julho de
2011). Disponível em mais de 270 idiomas, a Wikipédia possui mais de 18 milhões de artigos elaborados
por centenas de milhares de voluntários em todo o mundo.
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