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NOTA DE IMPRENSA 

 

Revista Monumentos da DGPC dedica dossiê  
ao património arquitetónico da cidade de Portalegre 

 
O Diretor-Geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos, e a Subdiretora, Maria 
Catarina Coelho, e a Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, Fermelinda 
Carvalho, estarão presentes na sessão de apresentação da revista Monumentos, 
número 39, no dia 10 de março, às 15h00, no Museu da Tapeçaria de Portalegre Guy 
Fino. 

Nesta edição, relativa a 2022, a revista Monumentos dedica o dossiê à cidade de 
Portalegre, com vinte artigos técnico-científicos que abordam e refletem sobre o 
património contruído, na perspetiva de assegurar a sua valorização, salvaguarda e 
reabilitação. 

A apresentação estará a cargo do Professor Doutor Vítor Serrão, recentemente 
distinguido com o grau de Professor Emérito da Universidade de Lisboa, insigne 
Historiador da Arte e membro do Conselho Editorial da publicação, e do Professor 
Doutor António Ventura, natural de Portalegre e igualmente distinguido com o grau de 
Professor Emérito da Universidade de Lisboa, que também contribuem com dois textos 
da sua autoria no dossiê temático. 

No editorial, o Diretor-Geral do Património Cultural destaca que este é um dossiê que 
apresenta um «estudo do riquíssimo património arquitetónico portalegrense», onde 
se analisa e reflete sobre os imóveis históricos mais representativos da cidade, as artes 
aplicadas à arquitetura, o impacto da industrialização nos seculos XVIII e XIX na 
paisagem económica e patrimonial, os três museus municipais — o museu municipal, a 
Casa-Museu José Régio e o Museu de Tapeçaria de Portalegre. 

Para além disso, «a igreja catedral ocupa inequívoco lugar de destaque neste dossiê. A 
Sé de Portalegre é aqui apresentada quer pela análise da arquitetura, observando as 
suas características inovadoras, que a permitem colocar entre o “estilo chão” e o 
classicismo, quer pelo estudo do seu magnífico acervo decorativo, composto por nove 
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retábulos conservados in situ, todos do final do século XVI, ou início do XVII, que 
ornamentam as várias capelas da nave e transepto, e que a transformam num 
verdadeiro tesouro de pintura, escultura, imaginária e talha de uma única fase 
artística, o maneirismo, caso ímpar ao nível nacional», indica João Carlos dos Santos. 

A revista Monumentos, uma publicação anual da Direção-Geral do Património Cultural 
(DGPC), vai já na 39º edição, e ao longo dos anos explorou cientificamente e divulgou 
um vasto património arquitetónico e em territórios tão diversos como, são exemplos, 
o Paço Ducal de Vila Viçosa, o Centro Histórico de Silves, a Praça do Comércio em 
Lisboa, Coimbra – da rua da Sofia à Baixa, o Património de Origem Portuguesa na 
Europa, o Convento de Cristo e a Cidade de Tomar, entre muitos outros. 

 

 

Programa 

15h00 

- Boas-vindas pela Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, Dra. Fermelinda 
Carvalho. 

- Apresentação da Revista Monumentos pelo Diretor-Geral do Património Cultural, 
Arqº João Carlos dos Santos. 

- Apresentação do nº 39 dedicado ao Património Cultural de Portalegre 

 Vítor Serrão, Professor Emérito da Universidade de Lisboa e membro do 
Conselho Editorial da publicação. 

 António Ventura, Historiador e Professor Emérito da Universidade de 
Lisboa. 

 

 

Lisboa, 08 de março de 2023 

 

 

    

 

 


