ICOMOS_ International Council on Monuments and Sites _ é uma
organização internacional, não governamental, com sede em Paris, tendo
como uma de suas atribuições o aconselhamento à UNESCO no que se
refere aos bens que receberão classificação de Patrimônio Cultural da
Humanidade. O ICOMOS foi criado em 1964, durante o II Congresso
Internacional de Arquitetos, em Veneza, ocasião em que foi escrita a
declaração internacional de princípios norteadores de todas as ações de
restauro - “Carta de Veneza”. Conta com 7.500 associados em cerca de
110 países: (www.icomos.org/fr/).
Para a proteção dos bens patrimoniais de origem militar, o ICOMOS
criou um comitê científico internacional específico para fortificações
(ICOFORT- www.icofort.org ) visando conduzi-los à obtenção da
categoria de “patrimônio cultural da humanidade”.
Marquês de Pombal -Sebastião José de Carvalho Melo, Conde de
Oeiras e Marquês de Pombal, ministro de Dom José I, sua política
militar no Brasil, marcante, de um lado, pelas medidas de fortalecimento
da força terrestre; de outro, ocupação e defesa da nossa fronteira sul,
oeste e Amazônica” (HEB, V 1, p. 270).
Monumento Nacional “Ruína dos Erasmos” está aberto ao público e
opera como campus avançado da USP (Universidade de São Paulo),
tendo como uma de suas parceiras a Unisantos (Universidade Católica
de Santos). Fica na Rua Alan Ciber Pinto, 96, Vila São Jorge, zona
noroeste de Santos

Proteção dos bens patrimoniais de origem militar - ICOMOS criou um
comitê internacional específico para fortificações (ICOFORT) visando
conduzi-las à obtenção da categoria de “patrimônio cultural da
humanidade”. O interesse do ICOFORT sobre a arquitetura de origem
militar inclui diferentes itens, dentre os quais destacamos as obras
arquitetônicas, tais como: “Estruturas, incluindo fortificações e/ou
cidades fortificadas, obras de engenharia militar, arsenais, portos,
quartéis, bases militares e navais, campos de teste, e outros enclaves e
construções utilizadas para fins militares e de defesa”. Para tanto, o
ICOFORT planeja cooperar com outros organismos internacionais, como
a OTAN, os Ministérios da Defesa e da Cultura, dentre outros.
Resolução SCTDET/SP – 04 - 11/02/2004.
- Institui o Programa Turístico Circuito dos Fortes na Região
Metropolitana da Baixada Santista - RMBS e dá outras providências
correlatas.
(...) Artigo 3o - A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento
Econômico e Turismo, conjuntamente com o Conselho de
Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista (CONDESB), a
Agência Metropolitana da Baixada Santista (AGEM), a 1a Brigada de
Artilharia Antiaérea, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), a Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) e
a Fundação Cultural Exército Brasileiro (FUNCEB) somarão esforços
para promover o desenvolvimento do programa e projetos específicos
que incentivem a implantação do Roteiro Turístico “Circuito dos
Fortes”. (...)
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