
 
 

NOTA DE IMPRENSA 
 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2017: mais de 900 atividades 

sob o mote Património Cultural e Turismo Sustentável 

 
A comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 18 de abril, conta este ano 

com um vasto programa constituído por mais de 900 atividades, organizadas por 670 

entidades que abrangem um total de 176 concelhos.  

 

Património Cultural e Turismo Sustentável é o mote escolhido pelo Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios (ICOMOS), com o objetivo de promover “a interação equilibrada entre o 

crescimento turístico e a importância da conservação ambiental, a salvaguarda do património 

(imóvel, móvel e imaterial) e a gestão responsável dos recursos endógenos”. 

 

As ofertas em 2017 incluem diversas propostas de fruição dos espaços, nomeadamente 406 

visitas guiadas/percursos orientados, 94 rotas patrimoniais/itinerários culturais e 85 ateliers 

lúdicos/oficinas pedagógicas/workshops. No ano anterior, dedicado ao tema “Desporto, um 

Património Comum”, registou-se um total de 750 atividades em 152 concelhos. 

 

No âmbito desta celebração, a Diretora-geral do Património Cultural convida a Comunicação 

Social a participar às 14:00 no percurso “À Descoberta do Paço Real”, uma visita guiada 

(cerca de 45 minutos) a áreas do Palácio da Ajuda habitualmente fechadas ao público, como a 

abóboda e o torreão, de onde se usufrui de uma vista única sobre Lisboa. Na ocasião, a 

arquiteta Paula Silva estará ao dispor dos jornalistas que queiram colocar questões 

relacionadas com o Património. 

 
Devido às características estruturais dos espaços e acessos a visitar, este percurso é 

desaconselhado a pessoas com mobilidade reduzida. Recomenda-se ainda o uso de calçado e 

vestuário confortável. 

 

Programa do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios: www.patrimoniocultural.gov.pt/ 

 
 Lisboa, 17 de abril de 2017 
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