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NOTA DE IMPRENSA 

 

1 a 5 de março 

Direção-Geral do Património Cultural marca 

presença na Bolsa de Turismo de Lisboa 

 
Em representação de 25 Museus, Monumentos e Palácios nacionais, mas também de 

um vasto trabalho técnico-científico de inventariação, classificação e proteção do 

património cultural móvel, imóvel e imaterial, a Direção-Geral do Património Cultural 

(DGPC) marca presença no Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), entre os dias 1 e 5 de 

março, na FIL Lisboa. 

Na área temática BTL Cultural, no Pavilhão 2, a DGPC põe em destaque a importância 

de relevantes equipamentos no panorama do turismo cultural em Portugal, como são 

o caso de alguns dos mais emblemáticos e visitados monumentos nacionais inscritos 

na Lista do património mundial da UNESCO, como a Torre de Belém, o Mosteiro dos 

Jerónimos ou o Mosteiro da Batalha, assim como o programa de atividades expositivas 

e culturais associadas em cada um dos 25 Museus, Monumentos e Palácios. 

No dia 3 de março, entre as 10h30 e as 12h30, a DGPC em colaboração com o Turismo 

de Portugal promovem um encontro técnico  sobre “Itinerários Culturais do Conselho 

da Europa”, cujos objetivos são a partilha de experiências e know-how nacionais e 

contribuir para a divulgação, junto dos agentes turísticos, desta oferta cultural e 

turística, como são exemplo, a Rota Europeia dos Jardins Históricos, a Rota Europeia 

dos Cafés Históricos, a Rota do Românico, entre outras (ver programa). O 

encerramento do Encontro técnico será assegurado por Rita Jerónimo, Subdiretora da 

DGPC. 

Está ainda prevista a realização no dia 4 de março, às 15h45, da palestra "Inventário 

Nacional do Património Cultural Imaterial: Por um turismo sustentável", por Ana 

Saraiva, Chefe da Divisão de Património Móvel e Imaterial da DGPC, e no dia 5 de março, 

https://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/agenda/meetings-and-conferences/encontro-tecnico-sobre-itinerarios-culturais-do-conselho-da-europa-na-btl-2023/
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às 15h45, da palestra "As Lojas dos Museus - Onde os presentes têm história", por Ana 

Cristina Sousa, Coordenadora Área de Lojas e Merchandising - Museus, Monumentos e 

Palácios da DGPC. 

 

 

HORÁRIOS: 

A BTL decorre de 1 a 5 de março com os seguintes horários: 

1 e 2 de março – 10h00-19h00 Público Profissional 

3 de março 10h-17h00 público Profissional e 17h00 23h00 Público Geral 

4 de março 12h00-23h00 Geral 

5 de março 12h00-20h00 Geral 

 

 

 

Lisboa, 27 de fevereiro de 2023 

 


