
 

 

 

 

 

No âmbito de uma parceria estabelecida com a União das Misericórdias Portuguesas                                

Direção-Geral do Património Cultural oferece livros com História  

aos utentes das Misericórdias Portuguesas  

 

Iniciativa consiste na doação de 1.250 livros para ajudar a combater o 

isolamento social da população idosa através da leitura.  

 

Lisboa, 12 de novembro 2020 – A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) 

vai oferecer à União das Misericórdias Portuguesas (UMP), neste Natal, “presentes 

com História”, uma doação materializada em 1.250 livros sobre Arte e Património. 

O objetivo é contribuir para suavizar, através da leitura, o isolamento da população 

idosa, sobretudo no contexto da atual pandemia. 

Esta iniciativa solidária, desenvolvida no âmbito de um protocolo de colaboração 

entre a DGPC e a UMP, irá disponibilizar um total de 250 “Caixas Presente”, cada 

uma com cinco títulos que versam sobre temas na área dos museus, arqueologia, 

história e arte, num total de 1.250 exemplares. Os livros serão distribuídos pelas 

estruturas residenciais para idosos das Misericórdias de todo o país, a partir do dia 

4 de dezembro. 

Para Augusto Silveira, responsável pelo pelouro do Património Cultural da 

UMP, “com a oferta das obras da DGPC pretende-se, através da leitura, atenuar o 

isolamento social da população idosa residente nas nossas estruturas, na sua 

maioria agravado pelas medidas de combate à propagação da Covid-19, 

proporcionando um momento cultural de maior envolvimento dos nossos utentes 

com a nossa história e cultura”. 

Bernardo Alabaça, diretor-geral do Património Cultural, destaca “o espírito 

solidário entre duas instituições vocacionadas para o bem público, neste momento 

especialmente difícil que o país atravessa”. “O contacto com a Arte é estruturante, 

reconstrutor, e o conhecimento é sempre enriquecedor. Acreditamos que estes 

livros, que são edições muito cuidadas, dotadas de belíssimos textos e imagens 

sobre a nossa História e Património, cumprirão o relevante papel de acrescentar 

alguma beleza e suavidade na vida dos seus leitores”, acrescenta. 



 

Os 5 títulos que integram a "Caixa-Presente": 

- MEMÓRIAS DE PEDRA/MONOGRAFIAS 

- CADER.5/2ªS-FÁBRICA DE VIDROS DE COINA 

- REVISTA MONUMENTOS Nº18 

- REVISTA PATRIMÓNIO-ESTUDOS Nº9 

- CATÁLOGO CERÂMICA - PNQ 

 

Sobre a União das Misericórdias Portuguesas 

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) é uma associação de âmbito nacional, criada 

em 1976 para orientar, coordenar, dinamizar e representar as Misericórdias, defendendo 

os seus interesses e organizando atividades de interesse comum. 

Enquanto promotora da economia social, a UMP tem pautado a sua atuação pelo diálogo 

entre as Misericórdias e os diversos parceiros institucionais, participando ativamente na 

definição e execução de políticas públicas sociais, com o objetivo de assegurar respostas 

sociais e de saúde que contribuam para o desenvolvimento de uma rede de apoio para o 

bem-estar da população.  

 

Sobre a DGPC 

A DGPC é responsável pela gestão do Património Cultural em Portugal continental. As suas 

atribuições passam pelo estudo, investigação e divulgação do Património imóvel, móvel e 

imaterial, pela gestão do património edificado arquitetónico e arqueológico no território e 

nas cidades e pela realização de obras de conservação nos grandes monumentos.   

Entre outros campos de ação, a DGPC assume ainda a gestão direta de 25 Museus, 

Monumentos e Palácios Nacionais, a coordenação da Rede Portuguesa de Museus, a 

documentação e inventário do património imaterial e as intervenções de conservação e 

restauro de peças de património móvel e integrado. 

 

Para mais informações contactar: 

CV&A | Inês dos Santos – Tlm. 939 743 102 – E-mail. is@cunhavaz.com   

UMP| Bethania Pagin- Tlm. 927 983 122 – Email. comunicacao@ump.pt  

DGPC| Maria do Céu Novais. Tlm. 938 299 651 – Email: ceunovais@dgpc.pt 
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