Assembleia de Freguesia de Abiul
Classificação de Interesse Municipal Coreto de Abiul
PROPOSTA Nº 12/2017.2021



Proponente: Partido Socialista



Descrição: Os Coretos como património edificado de valor cultural e
popular a preservar.



Área: Património edificado

Exma. Senhora
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Considerando que:
1.

Os coretos são uma tipologia arquitetónica que importa não só trazer para a
dinâmica da atualidade cultural, mas sobretudo preservar e valorizar como
estrutura que sobrevive com traços identitários locais singulares de cada
comunidade em que se inserem. O Coreto é um espaço onde o coletivo se
reúne de modo voluntário e consciente para desfrutar de música, no passado
afeto ao uso de filarmónicas, beneficia hoje dum alargamento dos estilos
musicais que oferece.

2. O Coreto é um espaço de recreio e festa de cariz popular, que no passado
agregava a população em datas comemorativas ou festivas. A sua construção
está aliada a ideias de liberdade político/culturais a par com o desenvolvimento
de Bandas Filarmónicas de origem civil, democratizando o acesso à fruição
cultural no espaço público. Num contexto de promoção turística, sobretudo no
interior, como é o caso da freguesia de Abiul, esta é uma ferramenta de valor
na captação de novos públicos que visam a autenticidade das experiências
lúdicas, fazendo ponte entre o património legado pelos nossos antecessores e
inovando a sua utilização, agora adaptada às novas realidades, quer em
termos de dimensão dos grupos musicais, quer pelas necessidades das
bandas

que

os

poderão,

eventualmente,

vir

a

dinamizar.
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O Coreto de Abiul foi mandado construir pela Junta de Freguesia no século XX,
sendo atualmente dinamizado durante as Festas do Bodo, em agosto.

3. A reabilitação deste espaço (no qual a Junta de Freguesia já planeia intervir,
conforme dotação orçamental de 30.000,00€ (trinta mil euros) prevista no
Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos aprovado para 2019) e sua
manutenção contribuirá para que se mantenha o seu traçado original, resultado
arquitetónico da capacidade económica e cultural da população que serve,
potenciando a sua função socioeconómica com garantia da manutenção da
sua dignidade futura através da salvaguarda da integridade da sua estrutura
original.

4. A edificação em causa é dotada de um traçado simples, austero até, sem
grande ornamentação, para lá do pináculo em forma de “Lira” (instrumento
clássico de cordas) sinalizando a função do espaço. Esta linhas sóbrias são um
estilo presente nos diversos Coretos existentes no concelho de Pombal, por
exemplo em Vila Cã, Cavadas e Vermoil, sendo os outros um pouco mais
ornados, no entanto, ainda assim distintos das edificações desta tipologia
noutras áreas do distrito e do país.
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TERMOS EM QUE SE RECOMENDA
a) - Que seja aprovada a presente proposta, recomendando-se ao executivo
da Junta de Freguesia que intervenha junto do órgão Câmara Municipal de
Pombal, nos termos do artigo 57.º, DL n.º 309/2009, de 23 de outubro,
exigindo que esta desenvolva as diligências necessárias a, com base num
estudo, pesquisa e investigação, sobre o património em causa, seja
preparada a Proposta de Classificação do Coreto de Abiul como Imóvel de
Interesse Municipal.
b) – Após votação, a presente Proposta deverá ser:
i. Remetida ao Presidente da Câmara Municipal de Pombal.
ii. Publicada no sítio online da Junta de Freguesia de Abiul
(http://freguesiadeabiul.pt/)

O eleito do PS na Assembleia de Freguesia de Abiul
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