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INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

O presente relatório elenca as atividades mais 
relevantes promovidas pela Direção Municipal de 
Cultura (DMC) em 2019, as quais se enquadram, 
e decorrem, do conjunto de competências e atri-
buições que formalmente lhe foram atribuídas 
nos termos das estruturas nuclear e flexível dos 
serviços do Município de Lisboa, aprovadas por 
deliberação da Assembleia Municipal de 7 de ju-
nho de 2018, publicada no Diário da República, 2ª 
série – nº 169 – 3 de setembro de 2018 (anexo I).

Estas atividades estão também alinhadas com 
as Grandes Opções do Plano para a Cidade de 
Lisboa 2018-2021, com as Estratégias para a 
Cultura da Cidade de Lisboa 2017, com a Missão, 
Visão, Valores e Objetivos Estratégicos da DMC, 
definidos pelo Executivo Municipal (página 8), 
bem como a Agenda 21 da Cultura e os seus nove 
compromissos, a New Urban Agenda e os Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável 2030.

No que diz respeito  à estrutura orgânica,  a DMC 
é composta pelo Departamento de Património 
Cultural (DPC), que tem na sua dependência as 
Divisões de Arquivo Municipal (DAM) e de Sal-
vaguarda do Património Cultural (DSPC), e pelas 
Divisões de Ação Cultural (DAC), de Promoção 
e Comunicação Cultural (DPCC) e da Rede de 
Bibliotecas (DRB). 

Estão ainda na dependência direta da DMC a 
Lisboa Film Commission (LFC), o MUDE – Museu 
do Design e da Moda. Coleção Francisco Capelo, 
bem como os Núcleos de Apoio Técnico, de 
Apoio à Gestão, Jurídico, de Recursos Humanos 
(Cultura.RH) e a Equipa Transversal de Contabili-
dade – organograma página 10.

A DMC teve em 2019 sob a sua gestão 43 
infraestruturas culturais e de apoio, mais 
duas do que em 2018, que correspondem, ao 
Polo Cultural do Rego e à Casa das Artes de 
Carnide (anexo III). Entraram ainda em pleno 
funcionamento duas das quatro Residências 
Artísticas de Monsanto.

Para a execução das atividades que aqui se 
apresentam, a DMC contou com 500 
trabalhadores, o que representa um decrés-

cimo de quatro trabalhadores face ao ano de 
2018 (504 trabalhadores).

 

Em termos financeiros, a DMC dispôs de 
um orçamento que no fim do ano totalizava 
26.615.079€,o que corresponde a um acrésci-
mo de 0,99% face ao orçamento inicial para 
2019 (26.459.548€).

Relativamente a 2018, a DMC viu o seu orçamen-
to reforçado em 3.903.772€, o que  representa 
um incremento de 17%. 

Tal como planeado, foi assegurada a continuida-
de dos processos de obra e apetrechamento que 
irão permitir a abertura de novos equipamen-
tos culturais em 2020, o Arquivo Municipal 
de Lisboa no Alto da Eira e a Biblioteca de 
Alcântara.

Relativamente aos projetos transversais, a DMC 
deu continuidade ao trabalho de qualificação 
e consolidação de metodologias e práticas de 
trabalho comuns, designadamente através da 
concretização da 2.ª edição do Programa Descola 
(página 24), da continuidade do programa Me-
mórias de Lisboa e pelo início da reflexão sobre a 
macro-estrutura de dados da DMC.

No que diz respeito às iniciativas de fruição 
cultural promovidas ou apoiadas pela CML desta-
cam-se em 2019:

1. Iniciativas promovidas

1.1) A exposição do MUDE dedicada ao trabalho 
do designer Fernando Lemos, patente no Torreão 
Poente da Cordoaria  Nacional entre 7 de junho e 
6 de outubro;

1.2) A exposição Pão, Carne e Água: Memórias de 
Lisboa Medieval, patente ao público entre 23 de 
abril e 30 de agosto na galeria do Arquivo Nacio-
nal Torre do Tombo, resultante de uma parceria 
entre o Arquivo Municipal de Lisboa e o Instituto 
de Estudos Medievais (NOVA FCSH);

1.3) A iniciativa Bibliogamers, que aconteceu no 
território da Bibliotecas de Marvila, entre os dias 
11 e 17 de março; 

1.4) O festival de Arte Urbana Muro_LX 2019, que 
nesta edição levou ao território da Alta de Lisboa, 

1. INTRODUÇÃO 
E ENQUADRAMENTO 
ESTRATÉGICO
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na freguesia do Lumiar, um conjunto de mais de 
50 intervenções de Arte Urbana, concertos, ex-
posições, entre os dias 23 e 26 de maio;

1.5) O programa Gaivotas em Marvila, entre 28 e 
30 de novembro, que dá palco, no auditório da 
Biblioteca de Marvila, a artistas emergentes iden-
tificados pelo Polo Cultural Gaivotas | Boavista;

1.6) A apresentação pública do projeto Lisboa 
Romana: Felicitas Iulia Olisipo, no dia 10 de abril, 
no Museu do Teatro Romano.

2. Iniciativas coorganizadas ou apoiadas

2.1) A ARCOLisboa, Feira Internacional de Arte 
contemporânea, que se realizou na Cordoaria 
Nacional, entre os dias 16 e 19 de maio;

2.2) O festival TODOS Caminhada de Culturas,  
que em 2019 se realizou na Freguesia de São Vi-
cente, entre os dias 20 e 23 de setembro;

2.3) A coorganização da 1.ª edição do Festival Fair 
Saturday Lisboa no dia 28 de novembro (página 
30 ).

O ano de 2019 foi ainda marcado pelo trabalho de 
preparação e produção de um conjunto de ini-
ciativas que serão concretizadas em 2020, como 
por exemplo, o Festival Literário Internacional 5L 
e as exposições Hospital Real de Todos-os-San-
tos e Lisboa Islâmica.

No que diz respeito aos apoios ao setor cul-
tural, o Pelouro da Cultura afetou em 2019  
7.590.765,80€  do seu orçamento à atribuição de 
139 apoios financeiros a entidades diversas, o que 
corresponde a mais 70.095€ e mais 12 apoios do 
que em 2018.

Foram ainda concedidos 1338 apoios de natu-
reza não financeira, atribuídos a 249 entidades.  
Também aqui regista-se um crescimento, tanto 
no número de apoios não financeiros atribuídos 
(mais 516), como de  entidades apoiadas (mais 
62).

A participação em redes culturais, tanto nacio-
nais como internacionais, manteve igual impor-
tância. 

Em termos nacionais, o município continuou a 

assegurar a presidência da direção da Associação 
Artemrede. 

Em termos internacionais destaca-se:

1. O acolhimento da cimeira da World Cities Cul-
ture Forum, entre os dias 23 e 25 de outubro, que 
contou com a presença de mais de 90 líderes 
mundiais na área da Cultura  (página 31); 

2. O trabalho conjunto, com sete capitais euro-
peias, de preparação de uma candidatura  ao 
programa URBACT  - Redes de Ação e Planea-
mento, denominada de ACCESS Culture For All, 
que ao ter sido aceite materializou-se num proje-
to que iniciou em novembro de 2019 (página 22);

4. A participação na 3.ª Cimeira de Cultura e na 
reunião do Comité de Cultura da organização 
Governos e Cidades Locais Unidos (GCLU), que 
decorreram respetivamente nas cidades de 
Buenos Aires e Montevideu, entre os dias 3 e 6 de 
abril.

Importa ainda salientar que a cidade de Lisboa 
concluiu, no dia 23 de março, o programa Cida-
de-Piloto Agenda 21 da Cultura iniciando, nesse 
momento, o progama Cidade-Líder que  será 
desenvolvido durante os próximos 2 anos.

5. A paticipação em quatro reuniões do projeto  
R.O.C.K. - Re-Use and Optimization of Culture 
Heritage in Creative and Knowledge Based Cities 
(página 86);

Estas iniciativas, entre outras, contribuiram na-
turalmente para a consolidação da Estratégia de 
Internacionalização da cidade e dos seus agentes 
culturais.

Importa ainda referir a mudança de instalações 
sede da Direção Municipal, DPC, DSPC, DAC, 
DPCC e DRB, do Palácio do Machadinho para o 
Complexo da Boavista.

O relatório de atividades que aqui se apre-
senta espelha as múltiplas facetas da ação 
cultural da DMC, uma ação que se pretende arti-
culada (entre a DMC e a EGEAC), ágil, facilitadora 
e de proximidade, que a partir de uma escuta 
atenta do tecido cultural e dos lisboetas, aja para 
responder às rápidas mudanças e estímulos do 
ecossistema cultural da cidade.
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Objetivos 
estratégicos

Visão

Missão

Valores

Lisboa cidade aberta, cosmopolita, criativa e intercultural, com vocação internacional, que assume a Cultura 
como fator de desenvolvimento sustentável, que pensa, cria e partilha Cultura com e para todos, em todo o 

seu território.

Definir, implementar e avaliar políticas e estratégias culturais para a cidade de Lisboa

Cultura é um direito:  
Garantir o acesso à Cultura. Os direitos humanos, universais, indivisíveis e interdependentes incluem os 

direitos culturais e devem estar ao alcance de todos os cidadãos.

Cultura como fator de identidade:  
Salvaguardar e promover a Cultura como um todo: história, tradição, credos, paisagem, língua, memória, 

criatividade, património material e imaterial.

Cultura como veículo de democracia e cidadania:  
Contribuir para o enriquecimento pessoal e coletivo, para o conhecimento e para a expressão cívica, 

consciente e participativa.

Cultura como 4.º pilar do Desenvolvimento Sustentável:  
Combinar os fatores cultural, social, económico e ambiental através de políticas transversais e abordagens 

integradas.

Cultura é diversidade:  
Favorecer o pluralismo cultural e a coesão social: integrar pessoas, grupos e comunidades.

EIxos de
Governo

Melhorar a  
qualidade de vida e 

o ambiente

Combater  
exclusões,  

defender direitos

Dar força à 
economia

Afirmar Lisboa 
como cidade global

Governação  
aberta, participada 
e descentralizada

OE1
Valorizar os 
serviços e 

equipamentos 
culturais do  

universo  
municipal

OE2
Promover o 

acesso à Cultura 
e ao  

conhecimento 

OE3
Estimular a 

criação cultural, 
em articulação 
com os diver-
sos agentes 

culturais

OE4
Promover a 

reabilitação e  
salvaguarda do 

património  
cultural mate-
rial e imaterial

OE5
Internacionali-
zar a cidade e 

os seus agentes 
culturais

OE6
Promover a 

transversalida-
de da Cultura

Objetivos 
operacionais

OO 1 – Incrementar  a literacia  cultural dos colaboradores da DMC 

OO 3 - Promover iniciativas de acesso à Cultura e ao conhecimento 

OO 4 - Promover iniciativas de intervenção comunitária

OO 5 - Apoiar iniciativas de criação cultural 

OO 7 - Promover a realização e participação em iniciativas de internacionalização da cidade 

OO 9 - Colaborar na boa gestão dos recursos financeiros (comum a todas as unidades orgânicas)

OO 10- Disponibilizar novos ou renovados equipamentos e serviços culturais

OO  11 - Aferir o grau de satisfação dos utilizadores dos equipamentos culturais geridos pela DMC

OO 12- Colaborar na boa gestão de recursos humanos (comum a todas as unidades orgânicas) 

OO 2 -  Colaborar na implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) no município de 
Lisboa (comum a todas as unidades orgânicas)

OO 6 - Promover a realização de iniciativas de salvaguarda do património cultural material e imaterial

OO 8 - Concretizar iniciativas envolvendo outros parceiros (de outras áreas de governação, outros municípios, 
universidades, entre outros parceiros públicos ou privados)
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Festival Fair Saturday Lisboa 
© FUNDAÇÃO FAIR SATURDAY 2019
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Direção Municipal de Cultura EGEAC

Biblioteca de Alcântara 
(abertura em 2020)

Biblioteca de Belém

Biblioteca Camões

Biblioteca dos Coruchéus

Biblioteca Itinerante

Biblioteca de Marvila

Biblioteca-Museu República e 
Resistência

Biblioteca Orlando Ribeiro

Biblioteca Palácio Galveias

Biblioteca Penha de França

Hemeroteca Municipal

Biblioteca David Mourão-
Ferreira

Biblioteca/Espaço Cultural 
Cinema Europa

Biblioteca  Maria Keil

Biblioteca dos Olivais

Biblioteca Natália Correia

Biblioteca-Quiosque Jardim da 
Estrela

Biblioteca de S. Lázaro

Lisboa Film Commission

MUDE - Museu do Design e da 
Moda

Divisão de Promoção e 
Comunicação Cultural

Divisão de Ação Cultural

Divisão da Rede de Bibliotecas

Ateliês Municipais

Residências Artísticas

Polo Cultural Gaivotas | Boavista
Loja Lisboa Cultura
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Casa das Artes de Carnide

Gestão partilhada | Boutique de 
Cultura

Pelouro da CulturaPelouro da Cultura

Departamento do Património 
Cultural

Centro de Arqueologia de Lisboa

Gabinete de Estudos 
Olisiponenses

Galeria de Arte Urbana

Núcleo de Estudos do 
Património

Núcleo de Estudos de Toponímia

Divisão de Salvaguarda do 
Património Cultural

Arquivo Municipal de Lisboa - 
Fotográfico

Arquivo Municipal de Lisboa - 
Videoteca

Arquivo Municipal de Lisboa - 
Alto da Eira

Arquivo Municipal de Lisboa - 
Bairro da Liberdade

Arquivo Municipal de Lisboa - 
Arco do Cego

Divisão de Arquivo Municipal
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MURO_LX_2019 
©CML | DMC | DPC 

JOSÉ VICENTE 2019
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20202020

DMCDMC  500500
TRABALHADORES TRABALHADORES 

26.615.079€26.615.079€  
 ORÇAMENTO ORÇAMENTO

BIBLIOTECASBIBLIOTECAS
DE LISBOADE LISBOA

(17=10CML+ 7 JF)(17=10CML+ 7 JF)

5353  

ATELIÊS   ATELIÊS   
PARA ARTISTASPARA ARTISTAS

ARQUIVO ARQUIVO   
MUNICIPALMUNICIPAL

CALCAL    

CENTRO DE  CENTRO DE  
ARQUEOLOGIAARQUEOLOGIA

LISBOALISBOA

25 25 
PRESENÇAS PRESENÇAS 

REDES SOCIAISREDES SOCIAIS  
= = 

247.328 247.328 
SEGUIDORESSEGUIDORES

  
MUDEMUDE  

MUSEU DO DESIGN  MUSEU DO DESIGN  
E DA MODAE DA MODA

GEO  GEO  
GABINETE  GABINETE  

DE ESTUDOS  DE ESTUDOS  
OLISIPONENSESOLISIPONENSES

LFC LFC GAU GAU 
GALERIA  GALERIA  

DE ARTE URBANADE ARTE URBANA

AGENDA  AGENDA  

CULTURAL  CULTURAL  

DE LISBOA DE LISBOA 20192019

LISBOA FILM LISBOA FILM 
COMMISSIONCOMMISSION

 = =

7.590.766€7.590.766€

139 APOIOS 139 APOIOS 
FINANCEIROSFINANCEIROS

1.543 1.543 
APOIOS NÃO  APOIOS NÃO  
FINANCEIROSFINANCEIROS

5 ESPAÇOS5 ESPAÇOS

PRESIDÊNCIA  PRESIDÊNCIA  
DE DIREÇÃO DE DIREÇÃO 
ARTEMREDEARTEMREDE

DESCOLADESCOLA  
APRENDIZAGENS  APRENDIZAGENS  

CRIATIVAS PARA ALUNOS CRIATIVAS PARA ALUNOS 

E PROFESSORES E PROFESSORES 

SALVAGUARDA  SALVAGUARDA  
DO PATRIMÓNIO  DO PATRIMÓNIO  

CULTURAL CULTURAL 

CO-PRESIDÊNCIACO-PRESIDÊNCIA  
COMITÉ DE COMITÉ DE 
 CULTURA  CULTURA 

GCLUGCLU

POLOS  POLOS  
CULTURAISCULTURAIS

8 8 
SITES SITES 

= = 
2.064.613 2.064.613 

VISITANTES VISITANTES 
  

50.156.397  50.156.397  
PÁGINAS VISITADASPÁGINAS VISITADAS

29 29 
PUBLICAÇÕESPUBLICAÇÕES

1818  

PROJETOS DE  PROJETOS DE  

INVESTIGAÇÃO INVESTIGAÇÃO 

22 22 

PARCERIAS COM A PARCERIAS COM A 

ACADEMIAACADEMIA

143143  
ESPAÇOS CEDIDOS ESPAÇOS CEDIDOS 

A ENTIDADES  A ENTIDADES  
CULTURAISCULTURAIS

19 19 
EXPOSIÇÕES EXPOSIÇÕES 

= = 
12.576 12.576 

VISITANTESVISITANTES

4.516 4.516 
ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS 

= = 

136.639  136.639  

PARTICIPANTESPARTICIPANTES

LLC LLC 
LOJA LISBOA LOJA LISBOA 

CULTURACULTURA
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Atividade BLX | Feira do Livro 
© DMC | DRB 2019
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OE1OE1
Valorizar os serviços  Valorizar os serviços  

e equipamentos e equipamentos 
culturais do universo culturais do universo 

municipalmunicipal

OE2OE2
Promover o acesso  Promover o acesso  

à Cultura  à Cultura  
e ao conhecimento e ao conhecimento 

OE3 OE3 
Estimular a criação cultural  Estimular a criação cultural  

 em articulação com os   em articulação com os  
diversos agentes  diversos agentes  

culturaisculturais

OE4OE4
Promover a reabilitação e Promover a reabilitação e 
salvaguarda do patrimó-salvaguarda do patrimó-

nio cultural material e nio cultural material e 
imaterialimaterial

OE5OE5
Internacionalizar  Internacionalizar  

a cidade  a cidade  
e os seus agentes  e os seus agentes  

culturaisculturais

OE6OE6
Promover  Promover  

a transversalidade  a transversalidade  
da Culturada Cultura

ARQUIVO MUNICIPAL DEARQUIVO MUNICIPAL DE
LISBOA LISBOA 

ALTO DA EIRAALTO DA EIRA
----------------------------------------

página 68página 68

EXPOSIÇÃOEXPOSIÇÃO
 FERNANDO LEMOS  FERNANDO LEMOS 

DESIGNERDESIGNER  

--------------------------------------------------
página  154página  154

POLO CULTURAL  POLO CULTURAL  
GAIVOTAS | BOAVISTAGAIVOTAS | BOAVISTA

LOJA LISBOA CULTURALOJA LISBOA CULTURA

----------------------------------------------
página  108página  108

PROJETOSPROJETOS
LISBOA ROMANA ELISBOA ROMANA E
HOSPITAL REAL DE  HOSPITAL REAL DE  

TODOS-OS-SANTOSTODOS-OS-SANTOS
--------------------------------------------------

página  41página  41

 CIDADE-PILOTO CIDADE-PILOTO
AGENDA 21 DA CULTURAAGENDA 21 DA CULTURA

CONCLUSÃO DO  CONCLUSÃO DO  
PROGRAMAPROGRAMA

--------------------------------------------------
página  18página  18

AGENDA 21 DA CULTURA  AGENDA 21 DA CULTURA  
MICRO-PROJETO MICRO-PROJETO 

  
ROSSIO DE PALMAROSSIO DE PALMA

--------------------------------------------------
página  18página  18

BIBLIOTECA BIBLIOTECA 

DE ALCÂNTARADE ALCÂNTARA

--------------------------------------
página 127página 127

COMEMORAÇÕES COMEMORAÇÕES 
45 ANOS DO 25 DE ABRIL45 ANOS DO 25 DE ABRIL

100 ANOS  JÚLIO CASTILHO 100 ANOS  JÚLIO CASTILHO 
SOPHIA DE MELLO BREYNERSOPHIA DE MELLO BREYNER

------------------------------------------------
páginas 23, 33 e 136páginas 23, 33 e 136

LAAR LAAR 
PLATAFORMA  PLATAFORMA  
RESIDÊNCIAS  RESIDÊNCIAS  
ARTÍSTICASARTÍSTICAS

------------------------------------------
página  102página  102

CIMEIRACIMEIRA
WORLD CITIES CULTURE WORLD CITIES CULTURE 

FORUMFORUM

--------------------------------------------------
página   31página   31

PROJETOPROJETO
R.O.C.K.R.O.C.K.

JARDIM COMESTÍVEL JARDIM COMESTÍVEL 
CIMBCIMB

--------------------------------------------------
página  84página  84

EXPOSIÇÃO EXPOSIÇÃO 
PÃO, CARNE E ÁGUA: PÃO, CARNE E ÁGUA: 

MEMÓRIAS DE LISBOA  MEMÓRIAS DE LISBOA  
MEDIEVALMEDIEVAL

--------------------------------------------------
página  74página  74
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20192019

20192019

20192019

20192019

20192019

20192019

ACESSIBILIDADE NOS ACESSIBILIDADE NOS 
ESPAÇOS  ESPAÇOS  
DA DMCDA DMC

--------------------------------------------------
página  23página  23

PROGRAMA PROGRAMA 
APRENDIZAGENS  APRENDIZAGENS  

CRIATIVASCRIATIVAS
DESCOLA (2ª ED.)DESCOLA (2ª ED.)

------------------------------------------------------
página  24página  24

GAIVOTAS  GAIVOTAS  
EM EM 

MARVILAMARVILA

--------------------------------------------------
páginas  107páginas  107

LISBOA A  LISBOA A  
ORIENTEORIENTE

  
ROTEIRO CULTURALROTEIRO CULTURAL

--------------------------------------------------
página  120página  120

ACCESSACCESS
CULTURA PARA TODOSCULTURA PARA TODOS

  

--------------------------------------------------
página  27página  27

GAUGAU
INTERVENÇÕES INTERVENÇÕES 

 ARTÍSTICAS ARTÍSTICAS
--------------------------------------------------

página  60página  60

INTERVENÇÕES DE  INTERVENÇÕES DE  
REQUALIFICAÇÃO REQUALIFICAÇÃO 

E MANUTENÇÃO DEE MANUTENÇÃO DE
EDIFÍCIOSEDIFÍCIOS

--------------------------------------------------------
página 138página 138

MURO_LXMURO_LX
FESTIVAL FESTIVAL 

DE ARTE URBANADE ARTE URBANA

----------------------------------------------------
página  61página  61

PROGRAMA  PROGRAMA  
RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS 

E INTERCÂMBIOS  E INTERCÂMBIOS  
INTERNACIONAISINTERNACIONAIS
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Depois da breve síntese das atividades mais mar-
cantes do conjunto da ação da DMC, elencam-se 
de seguida, por ordem alfabética, os resultados 
alcançados nas principais ações inscritas no pla-
no de atividades de 2019, às quais serão sempre 
associado os Eixos do Programa de Governo da 
Cidade de Lisboa e os Objetivos Estratégicos em 
que se enquadram.

AGENDA 21 PARA A CULTURA -  
PROGRAMA CIDADE-LÍDER

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 4 | 5 | 6 

No âmbito da participação da cidade de Lisboa 
na organização internacional Cidades e Governos 
Locais Unidos (CGLU), destaca-se a conclusão 
do programa Lisboa Cidade-Piloto Agenda 21 da 
Cultura, que teve lugar numa cerimónia pública, 
no dia 18 de março, na Praça do Rossio de Palma, 
durante a qual se anunciou o início do programa 
Lisboa Cidade-Líder, que se desenrolará durante 
os próximos dois anos. 

As medidas-piloto desenvolvidas no âmbito 
deste programa foram finalizadas enquanto tal, 
tendo dado origem a novos serviços, no caso da 
Loja Lisboa Cultura (página 108), a programas 
permanentes, Programa de Literacia Emergente 
para Famílias (página 138) e a micro-projetos 
Rossio de Palma  O que queremos para a nossa 
Praça. 

Relativamente a este último, sublinha-se a 
dimensão experimental e o facto de ser concreti-
zado por uma equipa multidisciplinar, composta 
por elementos permanentes da DMC, DPC e 
DAC, à qual se juntam elementos da Divisão da 
Rede de Bibliotecas, Divisão de Arquivo Mu-
nicipal, Junta de Freguesia de São Domingos 
de Benfica e EGEAC, em função das atividades 
dinamizadas.

Este micro-projeto tem como objetivo adicionar 
a dimensão cultural ao projeto pré-existente 
Uma Praça em Cada Bairro, lançado pelo Ur-
banismo, na Praça do Rossio de Palma, em São 
Domingos de Benfica, tendo por base o envolvi-
mento da comunidade residente.

A sua metodologia parte da busca da resposta da 
comunidade para a pergunta  O que queremos 
fazer na nossa praça? e está ancorada em dois 
eixos principais de intervenção: 

1.  Definição, com os moradores, de um progra-
ma cultural  a ocupar o espaço físico da Praça 
Rossio de Palma após o seu redesenho;

2. Construção de um projeto sobre as memórias 
deste território a partir da sua história material e 
imaterial.

A partir destes dois eixos, à semelhança do ano 
passado, a equipa de trabalho adicionou cama-
das, que complementam os eixos principais, 
tentando assim dar resposta às necessidades 
identificadas pela comunidade, num trabalho no 
terreno conduzido a vários tempos e gestos, sem 
grande preocupação de ser construído a partir de 
um cronograma muito fixo, mas pontuado com 
diversos momentos, entre os quais se destacam 
as seguintes ações:

a) Noite de Fados | Restaurante do Sport Clube 
Palmense | 14 fev |

Noite de fados concretizada em parceria com 
o Museu do Fado (EGEAC) e com o Sport Clube 
Palmense, onde estiveram presentes cerca de 
60 pessoas, entre moradores da praça e zonas 
limítrofes, assim como antigos moradores.

b) Portal de Palma | Rossio de Palma | jan > abr

Intervenção artística conceptualizada pelo Co-
letivo Warehouse, concretizada em estreita arti-
culação com trabalho de recolha de memórias e 
com a população.

Esta intervenção materializou-se na construção, 
com a comunidade, de bancos de madeira espe-
cificamente desenhados para, depois de unidos, 
formarem uma peça de arte urbana, designada 
Portal de Palma. Estes bancos têm ainda a par-
ticularidade de conter nos assentos fotografias 
recolhidas junto da população. 

O Portal de Palma foi erguido juntando todos 
os bancos construídos e ficou em exposição na 
praça durante três semanas. Foi desmontado du-
rante um lanche com a comunidade, no dia 13 de 
abril, e os bancos foram oferecidos à população.

c) Palma pelos pés | Rossio de Palma | jan > mar

Intervenção artística conceptualizada por Camilla 
Watson e concretizada em estreita articulação 

2. DIREÇÃO 
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com o trabalho de recolha de memórias.

Esta intervenção consistiu na criação de um 
percurso pela praça, onde foram colocadas 18 
fotografias reveladas nas pedras que foram 
colocadas na calçada. As fotografias escolhidas, 
à semelhança da intervenção dos Warehouse, fo-
ram recolhidas junto da população e retratavam 
vivências antigas deste pequeno núcleo urbano. 

d) Construção do trono de Santo António | 31 mai 
| Rossio de Palma;

e) Visita guiada ao Museu de Santo António | 19 
jul | Museu de Santo António;

f) Aula de Tango | 29 set | Rossio de Palma

Esta iniciativa esteve integrada na programação 
de Espaço Público da EGEAC, mais concreta-
mente no programa Lisboa na Rua Dançar a 
Cidade.

g) Visita guiada às Reservas do Museu de Lisboa | 
7 dez | Rossio de Palma

Uma vez que o espaço onde estão acondiciona-
das as reservas do Museu de Lisboa se localiza 
muito próximo da praça do Rossio de Palma, e 
coincidindo com a preparação desde espaço 
para o acolhimento regular de visitas guiadas, 
promoveu-se esta visita em articulação com a 
equipa do Museu, para revelar um espaço até 
então desconhecido da população.

O interesse despertado junto da população por 
esta visita foi tão elevado, que está prevista a sua 
repetição regular.

Paralelamente a estas iniciativas foi assegurada a 
presença do serviço de Biblioteca Itinerante duas 
vezes por mês, e a continuidade do documentá-
rio A alma de Palma (página 77).

CONSELHO CONSULTIVO

Eixo D | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Ao longo do processo de implementação da 
Agenda 21 da Cultura em Lisboa, e dos seus 
diferentes momentos de auscultação do tecido 
cultural da cidade, assumiu-se como uma priori-
dade a criação de um Conselho Consultivo.

Para o efeito foi constituído um grupo de traba-
lho que integra elementos da DMC, EGEAC, GV-
CVP e dois stakeholders externos, com a missão 

de desenhar um modelo de Conselho Consultivo, 
contemporâneo, que não replicasse os conselhos 
consultivos tradicionais e que tivesse na sua 
lista de atribuições a organização regular de um 
Fórum, no qual se discutissem assuntos relevan-
tes para o setor cultural.

Ao longo de 2019, este grupo de trabalho ocu-
pou-se da recolha de modelos de conselhos con-
sultivos na área da Cultura, para posteriormente 
concretizar uma análise comparativa, a partir da 
qual desenhou uma proposta de modelo que, 
entre outras dimensões, se caracteriza por um 
funcionamento mais ágil e representativo.

Assim sendo, a proposta em causa foi finalizada 
e entregue para avaliação em dezembro de 2019, 
sendo esperado que, em 2020, este processo 
tenha continuidade e possa ser implementado.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP)

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

Eixo 5 | Governação aberta, participada, descen-
tralizada

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 | 6

Em 2019 foram analisadas 65 propostas referen-
tes ao OP. Destas, foram aprovadas 13 na área 
temática da “Cultura e Relações Internacionais” (7 
locais + 6 estruturantes). Foram vencedores dois 
projetos de âmbito cultural:

a) Estátua de Homenagem ao Pupilo do Exército;

b) Monumento ao Cônsul Aristides de Sousa 
Mendes. 

Foi ainda garantida a continuidade da execução 
dos projetos vencedores em anos anteriores, a 
saber:

1. OP 2014/2015

1.1) Pela Arte de S. Cristóvão

Plano de divulgação associado à história da Igreja 
de São Cristóvão e ao seu acervo artístico.

OP acompanhado pela DPCC.

Ponto da situação a 31 de dezembro: 

A 12 de  dezembro foi publicada e apresentada 
ao público a monografia dedicada à Igreja. 
Intitulada A Igreja de São Cristóvão de Lisboa, 
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o livro aborda a intervenção na igreja e a recu-
peração do seu património artístico, os segredos 
ali encontrados, como várias peças de escultura 
pertencentes à Igreja de São Cristóvão, mas 
deslocadas ao longo dos tempos. Inclui textos de 
historiadores de arte como Vítor Serrão, Sandra 
Costa Saldanha, Paulo Campos Pinto, Margarida 
Almeida Bastos, Fernando Peixoto Lopes, Sílvia 
Ferreira e Inês Matoso. À venda na Igreja de São 
Cristóvão.

Projeto finalizado. 

2. OP 2015/2016

2.1) Roteiro do Património da Zona Oriental de 
Lisboa

Criação de um Roteiro do Património da Zona 
Oriental de Lisboa que pretende contribuir para a 
divulgação e valorização da zona ribeirinha entre 
Santa Apolónia e o Parque das Nações.

OP acompanhado pela DPCC. 

Ponto da situação a 31 de dezembro

A 4 de julho foi publicado o roteiro, numa parce-
ria com a editora Caleidoscópio. Intitulado Lisboa 
a Oriente. Roteiro Cultural, propõe sete percursos 
por esta zona da cidade, como o património ar-
quitetónico e natural, os equipamentos culturais, 
a dinâmica gerada pelos espaços de lazer e de 
consumo, entre outros, reunindo contributos de 
jornalistas, historiadores, geógrafos e investi-
gadores, com ilustrações dos Urban Sketchers. 
Disponível nas livrarias, em versões em portu-
guês e inglês, o guia percorre o eixo entre Santa 
Apolónia e o Parque das Nações, passando pelas 
freguesias de São Vicente, Penha de França, Bea-
to e Marvila. 

Projeto finalizado. 

3. OP 2016/2017

3.1) Dar Alma ao Adamastor

Concessão de espaços de criação para mostra 
e comercialização de trabalhos artísticos, com 
um regulamento próprio, à semelhança do que 
acontece, por exemplo, na Place du Tertre, em 
Paris.

OP acompanhado pela DAC. 

Ponto da situação a 31 de dezembro

Após a realização de duas sessões, o projeto foi 
interrompido em 2018 por contingências ligadas 
ao encerramento ao público do miradouro de 
Santa Catarina e, também, à montagem de uma 
ilha de ecopontos na extrema poente do terreiro, 
lugar de realização do mercado. Em 2019 foi soli-
citada pelo PCML que se reformulasse o projeto: 
a DAC apresentou uma proposta ao GVCVP com 
uma vertente diferente da inicialmente prevista, 
aguardando-se por uma decisão superior. Esti-
ma-se que, durante 2020, estejam reunidas as 
condições para a sua efetiva implementação. 

3.2) Oficinas Comunitárias da Memória nas BLX 

Realização de oficinas comunitárias da memória, 
nas bibliotecas de Lisboa, com a participação dos 
residentes mais idosos de cada bairro. Nestas ofi-
cinas partilham-se histórias de vida e memórias 
do quotidiano da cidade em décadas passadas e 
recolhem-se documentos gráficos e fotografias 
que documentem o património material e imate-
rial dos bairros onde se localizam as bibliotecas. 
A partir desse trabalho de partilha e recolha, será 
constituído um arquivo digital aberto ao público 
onde se poderá aceder aos documentos recolhi-
dos e aos testemunhos pessoais dos participan-
tes, gravados em vídeo.

OP acompanhado pela DRB.

Ponto da situação a 31 de dezembro

Bibliotecas municipais que tinham ativo o projeto 
Vidas e Memórias de Bairro: oficinas comunitá-
rias da memória: 

a) Biblioteca Penha de França; 

b) Biblioteca de Marvila; 

c) Biblioteca dos Coruchéus. 

A Biblioteca de Belém teve o projeto quase a 
funcionar, mas por falta de recursos humanos 
ainda não conseguiu colocá-lo em prática. A 
Biblioteca de Alcântara desenvolveu trabalho 
no âmbito do programa para a preservação do 
património imaterial e da memória, não utilizan-
do, no entanto, a metodologia do projeto em 
causa. 

4. OP 2017/2018

4.1) Requalificação do antigo Lavadouro da Ajuda 
para equipamento social/cultural
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Reabilitação do Lavadouro da Rua Subchefe João 
Teodoro para fins culturais, apetrechando-o com 
equipamento básico a nível de mobiliário, som e 
iluminação.

OP acompanhado pela DSPC.

Ponto da situação a 31 de dezembro

Transitou para a Junta de Freguesia da Ajuda, 
que desenvolverá o projeto. Foi assinado con-
trato de delegação de competências entre esta 
freguesia e a CML no dia 10 de outubro. 

4.2) Portugal em Lisboa (Turismo e Criatividade) 

Colocação de uma peça de arte pública no espa-
ço urbano com a palavra Lisboa, em que cada le-
tra simboliza uma dimensão cultural relacionada 
com Lisboa/Portugal.

OP acompanhado pela DSPC.

Ponto da situação a 31 de dezembro

Em estudo a localização definitiva da peça, face 
aos condicionalismos indispensáveis para a sua 
implementação.

4.3) Casa das Artes de Carnide 

Criação de um equipamento cultural de proxi-
midade com as valências de pequena sala poli-
valente de espetáculos e espaços de formação, 
instalado numa estrutura modular.

OP acompanhado pela DAC.

Ponto da situação a 31 de dezembro

Após a submissão a Sessão de Câmara do Proto-
colo de Cogestão do projeto com a Boutique da 
Cultura, associação cultural sem fins lucrativos, 
foi inaugurado no dia 12 de setembro o Espaço 
Boutique Cultura. Este espaço acolhe três proje-
tos/valências: 

a) Casa das Artes de Carnide: reúne todos os 
projetos e iniciativas da Boutique Cultura, desde 
a produção teatral, à realização de espetáculos e 
concertos, formação (incluindo cursos de teatro 
e de música), bem como outras iniciativas que 
visam a promoção de uma cidadania ativa, o de-
senvolvimento local e a valorização das pessoas 
e do território. Disponibiliza à cidade um espaço 
multiusos para formação e uma pequena sala 
polivalente de espetáculos; 

b) Incubadora de Artes: tem como propósito a 
promoção do empreendedorismo e da criativi-
dade, sendo, por isso, um cluster de novos negó-
cios ou negócios já existentes ligados às artes e 

ofícios, compatibilizando valências de formação 
e de produção artística com uma visão assente 
numa economia circular, competitiva e de im-
pacto social. Dispõe de espaços de escritório em 
cowork, oficina, espaços de formação e loja; 

c) Livraria Solidária: procura contribuir para a 
democratização do acesso à Cultura e incentivar 
à leitura, através da venda de livros doados, cujas 
receitas revertem não só para a sustentabilidade 
da própria livraria, mas também para a realização 
de iniciativas culturais, de promoção do livro e da 
leitura, sessões de conto, workshops e tertúlias.

4.4) Polo Cultural de Carnide

Construção de uma estrutura cultural para dina-
mização e para a produção de espetáculos de 
teatro, formações e atividades de cariz performa-
tiva e de inclusão social, com especial enfoque na 
participação e colaboração da população, através 
de conceitos de cidadania e da educação pela 
arte em benefício da comunidade. Será um espa-
ço de experimentação e pesquisa para a criação 
em rede, incluindo e permitindo intercâmbios in-
ternacionais de formação e criação performativa.

OP acompanhado pela DAC.

Ponto da situação a 31 de dezembro

Estando assegurada a afetação do terreno para 
construção do projeto, realizou-se no dia 1 de 
outubro uma reunião entre os proponentes e o 
GVCVP, para análise conjunta do programa base. 
Os proponentes ficaram de elaborar um estudo 
de viabilidade do projeto, e de o apresentar à 
Senhora Vereadora da Cultura e das Relações 
Internacionais. 

4.5) Memorial à Escravatura 

Edificação de um memorial de evocação da 
escravatura, com o objetivo de homenagear as 
vítimas da escravatura e celebrar a abolição da 
escravatura e do tráfico de pessoas escravizadas.

OP acompanhado pela DSPC.

Ponto da situação a 31 de dezembro

Foram preparadas as sessões públicas de apre-
sentação e votação das propostas artísticas 
para o Memorial de Homenagem às Pessoas 
Escravizadas. Realizou-se uma primeira sessão a 
7 de dezembro, na Biblioteca Municipal do Vale 
da Amoreira, no Município da Moita. As restantes 
sessões estão agendadas para janeiro de 2020. A 
proposta que recolher o maior número de votos 
no conjunto das sessões será considerada a ven-
cedora e proposta à CML para contratualização.
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5. OP 2018/2019

5.1) Estátua de Homenagem ao Pupilo do Exérci-
to

Proposta de colocação de Estátua de Homena-
gem ao Pupilo do Exército na freguesia onde se 
encontra o Instituto dos Pupilos do Exército, em 
São Domingos de Benfica.

OP acompanhado pela DSPC.

Ponto da situação a 31 de dezembro

Realizou-se uma segunda reunião de trabalho 
entre o proponente e a DMC de planeamento de 
ações futuras e de calendarização da execução 
da peça, da autoria do escultor António Vidigal.

5.2) Monumento ao Cônsul Aristides de Sousa 
Mendes

Execução de um memorial ao cônsul Aristides 
de Sousa Mendes a ser implantado, de prefe-
rência, nos jardins da Tapada das Necessidades, 
tendo em conta a sua carreira diplomática e os 
seus notáveis feitos humanitários de dimensão 
global. O monumento a erigir, em betão branco, 
será delineado a partir do próprio traçado da 
sua assinatura, a que recentemente foi atribuída 
a categoria de património da humanidade pela 
UNESCO. 

OP acompanhado pela DSPC.

Ponto da situação a 31 de dezembro

Definição da peça (estrutura e dimensão) face ao 
orçamento aprovado no OP, bem como de uma 
localização que permita receber o monumento 
conforme o pretendido no projeto.

PROJETOS COFINANCIADOS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3 | 5

No que diz respeito a projetos cofinanciados, 
a DMC tem sob a sua gestão quatro projetos  
financiados pela União Europeia:

1. R.O.C.K. - Re-use and Optimization of Cultural 
Heritage in Creative and Knowledge  Based 
Cities, gerido pelo Departamento de Património 
Cultural | Divisão de Salvaguarda do Património 
Cultural (página 86);

2. Rota do Memorial do Convento, gerido pela 
Divisão de Promoção e Comunicação Cultural 
(página 122).

3. ACCESS Cultura para todos, gerido pelo 
Gabinete da Vereadora da Cultura.

Este projeto é uma parceria entre as cidades de 
Londres, Amesterdão, Dublin, Sofia, Vilnius, Riga, 
Tallin e Lisboa, que em conjunto submeteram 
uma candidatura ao programa de financiamento 
URBACT (Programa Europeu de Aprendizagem 
e Troca de Experiências na Promoção do 
Desenvolvimento Urbano Sustentável).

A candidatura foi aprovada e deu origem ao 
projeto ACCESS Cultura para todos que se iniciou 
em setembro com a reunião de arranque, em 
Amesterdão, nos dias 24 e 25.

Este projeto trabalha sobre a premissa de que o 
valor intrínseco da Cultura tem sido amplamente 
reconhecido e documentado, bem como a 
importância da sua contribuição para o bem-
estar dos cidadãos e desenvolvimento das 
comunidades.

No entanto, reconhece-se igualmente que 
a Cultura não é acessível a todas as pessoas, 
sendo esta uma preocupação partilhada entre as 
cidades participantes.

Em Lisboa a participação de cidadãos em 
atividades culturais varia muitas vezes de 
maneira desigual por freguesia/bairro e por 
grupo populacional. Educação, acessibilidade 
(física, social, económica e intelectual), país de 
origem, não representatividade e localização 
geográfica dos equipamentos culturais são 
algumas razões que têm uma influência 
significativa no nível de participação cultural, 
e que podem contar como obstáculos para a 
participação e usufruto cultural.

O desafio é, então, partir da premissa de que 
a Cultura não enriquece ou capacita todas 
as pessoas de igual forma, identificando a 
importância de entender melhor as cidades 
participantes para que se possam desenvolver 
estratégias para um maior envolvimento e 
participação na Cultura.

Para este projeto foram identificadas quatro 
áreas de intervenção que pretendem 
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sistematizar e responder a este desafio:

1. Dados e conhecimento – em primeiro lugar é 
importante perceber porque razão os cidadãos 
e comunidades não participam em atividades 
culturais, podendo as razões ser multifactoriais: 
a Cultura é muito cara, muito distante / não 
há transporte público, não é acessível, não é 
interessante, não é relevante, não é atraente ou 
identificável, é inacessível ou faltam informações 
sobre o que é oferecido.

2. Descentralizar - é igualmente necessário 
verificar se a oferta ou programação cultural 
é geograficamente centralizada e se há 
relativamente poucas infraestruturas ao nível 
dos bairros. Se tal se confirmar será necessário 
adoptar medidas para inverter.

3. Participação cultural - a participação pode 
ser incentivada e alargada pela adaptação ou 
melhoria da educação cultural, aumento de 
ligações com escolas e/ou instituições culturais 
e remoção de barreiras identificadas. Desta 
forma, um maior número de pessoas poderiam 
ser alcançadas e incluídas, e uma nova geração 
de cidadãos culturais pode ser nutrida, podendo 
ser importante focar em grupos excluídos 
sistematicamente.

4. Soluções inteligentes - soluções e práticas 
inteligentes e inovadoras, bem como o 
uso das TIC, ainda não foram totalmente 
experimentadas. Ao fazer melhor uso dos dados, 
novas políticas inteligentes, novas ferramentas 
de intervenções e soluções personalizadas 
podem ser fornecidas para os públicos-alvo ou as 
instituições que se pretendem atingir.

A primeira fase deste projeto decorre entre 
setembro 2019 e março de 2020 e em 2019 teve 
como principais etapas a assinalar:

a) A reunião de arranque em Amesterdão nos 
dias 24 e 25 de setembro;

b) A receção em Lisboa da cidade de 
Amesterdão e da consultora externa da Urbact 
entre os dias 5 e 7 de novembro;

c) A dinamização da conversa com convidados 
externos portugueses no dia 2 dezembro.

4. Be SpectACTive! 

Projeto financiado pelo Programa Europa Criativa 
desenvolvido pela DMC, mais específicamente 
pela Biblioteca de Marvila, por via da sua 
atividade na ARTEMREDE (página 27).

PROJETOS E EVENTOS TRANVERSAIS

Eixo D | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 | 2 | 4 | 6

1. 25 de Abril- 45 anos 

No âmbito das celebrações dos 45 anos do 25 de 
Abril foi promovido um conjunto de atividades, 
nomeadamente: 

1.1) Produção do livro comemorativo 25 de Abril 
45 anos da autoria de um dos mais prestigiados 
fotojornalistas portugueses, Alfredo Cunha. O 
livro comemorativo foi coordenado pelo próprio 
autor e foi sua a seleção das fotografias históricas 
que preservam a memória das imagens captadas 
in loco das 13 horas que mediaram entre a che-
gada das forças da Escola Prática de Cavalaria 
Santarém e a rendição de Marcelo Caetano no 
Quartel do Carmo. O livro comemorativo não foi 
comercializado, tratando-se, por isso, de uma 
edição para oferta; 

1.2) Realização de uma exposição de rua, tam-
bém de autoria do fotojornalista Alfredo Cunha, 
com a colocação nas principais praças que ser-
viram de teatro ao 25 de Abril das imagens que 
capturaram o momento histórico. Foram produ-
zidas estruturas próprias com as fotografias im-
pressas (4x4m) que estiveram no espaço público 
durante um mês (de 25 de abril a 25 de maio); 

1.3) Colocação de um Memorial ao Prisioneiro 
Político na estação de metro do Chiado, pelo 
período de um ano. Este memorial teve como 
objetivo chamar a atenção aos transeuntes para 
a questão do prisioneiro político. Trata-se de um 
pórtico com quatro monitores gigantes com a 
passagem de um vídeo com informação sobre a 
situação do prisioneiro político da ditadura por-
tuguesa. 

2.  Acessibilidades nos espaços da DMC 

Com o intuito de melhorar as condições de 
acesso aos produtos, serviços e equipamentos 
culturais sob a gestão da DMC iniciou-se o pro-
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cesso de estudo e diagnóstico da resposta que 
os serviços e equipamentos conseguem dar às 
três dimensões da acessibilidade: física, social e 
intelectual.  

O trabalho de base permitiu compreender e 
identificar, não só a dimensão das estruturas da 
DMC, mas sobretudo, percecionar a necessidade 
de se criar um plano de ação, que encontre res-
postas num curto espaço de tempo, para os três 
níveis da acessibilidade referidos.

No âmbito deste projeto foi apresentada uma 
candidatura ao programa Cultura para Todos no 
âmbito do Fundo Social Europeu, no sentido de 
promover um estudo-diagnóstico que permita 
identificar as principais falhas no contexto das 
acessibilidades nos diferentes equipamentos da 
DMC.

3. Coleção Lisboa

Uma vez que a DMC tem sob a sua gestão a 
Rede de Bibliotecas de Lisboa (BLX) e o Gabinete 
de Estudos Olisiponenses (GEO)  que disponibili-
za o acesso a informação sobre a cidade de Lis-
boa, iniciou-se em 2012 o processo de integração 
da coleção de monografias do GEO no catálogo 
das BLX. Esta tarefa decorreu em 2018 e terá 
continuidade nos anos subsequentes, permitindo 
aos munícipes e interessados na temática olisi-
ponense a pesquisa de documentação a partir de 
um catálogo único.

Em 2019 foram dados mais alguns passos para a 
constituição desta coleção olisiponense para a 
cidade,  que reunirá num único espaço a docu-
mentação municipal sobre Lisboa, designada-
mente com a elaboração e aprovação da Norma 
e Procedimento Interno: Coleção Lisboa. 

Neste âmbito, e conforme previsto na primeira 
fase de constituição da Coleção Olisiponense, 
foram deslocados da Rede BLX para  o GEO um 
total de 443 documentos, aumentando assim o 
manancial de informação que permite  potenciar  
o estudo, a exploração e a descoberta da cidade.

4. Memórias de Lisboa

Este projeto visa fazer um diagnóstico e traçar 
eventuais linhas de desenvolvimento integrado 
dos trabalhos em curso na DMC relacionados 
com o estudo da memória, designadamente em 
termos de metodologias de recolha de dados, 

inventariação, georreferenciação e divulgação. 
Pretende-se qualificar a oferta das iniciativas 
DMC que se ocupam da memória coletiva da 
cidade e que contribuem para conhecer, com-
preender e consolidar o sentimento de pertença 
territorial na cidade de Lisboa. 

Em 2019 prosseguiu-se a atualização da grelha 
diagnóstico, com uma maior sensibilização na 
identificação junto dos intervenientes nas ques-
tões do tema memória. Ficou patente não só 
a enorme vontade dos técnicos envolvidos em 
conhecerem e melhorarem as suas práticas, mas 
também, a enorme necessidade de trabalharem 
de forma articulada e em rede. 

O 1º Encontro Memória Para Todos teve lugar em 
novembro no Teatro Aberto, no qual foi dado 
apoio à organização e produção do evento. Este 
encontro internacional foi uma iniciativa do 
grupo de trabalho da FCSH - Nova Memória para 
Todos, coordenado pela professora Fernanda 
Rollo. Neste encontro tomou-se contacto com 
outras realidades nacionais, constatando-se 
como a questão da memória é fulcral no âmbito 
das práticas culturais. A DMC teve uma represen-
tação importante no âmbito das comunicações, 
com quatro técnicos a apresentarem alguns dos 
projetos em curso, nomeadamente: 

a) Das Bibliotecas do Efémero na Construção,  
Difusão e Produção de História a Memória  Jor-
nalísticas: problematização epistemológica  a 
partir de um estudo de caso, a Hemeroteca  Di-
gital de Lisboa, Álvaro Costa de Matos (ICNOVA/
IHC NOVA FCSH); 

b) Varinas de Lisboa — Memórias de uma comuni-
dade, Sofia Tempero (CML/DMC/DPC) e Fernan-
do Carrilho (CML/DPC/DAM-Videoteca); 

c) Centro Interpretativo de Marvila e Beato (pro-
jeto europeu ROCK), utilização da metodologia 
de inventário participativo na recolha de memó-
rias locais, Alexandra Aníbal (CML/DMC); 

d) Traça- Mostra de Filmes de Arquivos  Familia-
res, Inês Sapeta Dias (CML/DPC/DAM-Videote-
ca); 

e) Vidas e Memórias de Bairro: oficinas  comuni-
tárias da memória,  Sérgio Mangas (CML/DMC/
DRB).
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5. Programa Serviços Educativos

O Programa de Valorização e Requalificação dos 
Serviços Educativos, que está em curso desde 
2014, tem como principais objetivos renovar, revi-
talizar e melhorar a oferta de atividades culturais 
e educativas da DMC, colocando ao dispor dos 
munícipes e da cidade o conhecimento e a refle-
xão crítica produzidos no âmbito desta Direção 
Municipal, bem como promover uma gradual 
aproximação e alinhamento entre os Serviços 
Educativos da DMC e da EGEAC. 

Embora não limite a sua ação ao público escolar, 
foi concebido neste âmbito o Programa DESCO-
LA, como um plano de articulação estratégica 
entre os setores educativos dos serviços e equi-
pamentos culturais do município de Lisboa (DMC 
e EGEAC), na sua relação com o público escolar 
- dos três aos 18 anos (pré-escolar e escolaridade 
obrigatória). 

Resulta de um trabalho de prospeção local dos 
constrangimentos e oportunidades de vários 
equipamentos culturais, como teatros, museus, 
monumentos, bibliotecas e arquivos, e da sua 
ponderação num contexto mais vasto à escala 
nacional e global.

No âmbito desta articulação estratégica, a ofer-
ta educativa pretende-se orientada por linhas 
comuns, alicerçadas em valores partilhados e 
em boas práticas de mediação, numa lógica de 
coerência, continuidade e complementaridade, 
promovendo dinâmicas de aprendizagem em 
torno de projetos de natureza artística e cultural, 
ancorados numa multiplicidade de conhecimen-
tos que integram os saberes formais e não formais 
com os saberes da experiência da vida. 

Este programa tem como:

Objetivos gerais

a) Desenvolver o potencial transformador das 
Artes e da Cultura a partir dos conteúdos patri-
moniais municipais, emblemáticos da história e 
da cultura de Lisboa e do país, tornando-os rele-
vantes na formação de pessoas capazes de tomar 
parte ativa na construção de comunidades mais 
solidárias e sustentáveis;

b) Investir na formação do público escolar através 
do envolvimento de alunos e professores em 
processos criativos que trabalham competências 
transversais, essenciais para novas formas de pen-
sar e de agir dentro e fora da escola

Objetivos específicos

a) Aproximar os conteúdos culturais e artísticos 
dos equipamentos culturais da CML dos progra-
mas curriculares de diferentes áreas disciplinares 
e anos escolares, identificando os níveis de ensino 
que mais se adequam aos recursos de cada equi-
pamento;

b) Adequar os conteúdos educativos ao desen-
volvimento das competências de sensibilidade 
estética e artística, fomentando a fruição das 
diferentes realidades culturais e a capacitação da 
expressividade de cada indivíduo; 

c) Desenhar atividades que estimulem a vivência e 
o conhecimento de Lisboa, promovendo uma re-
lação mais ativa e participativa do público escolar 
com a sua cidade.

O tempo de concretização deste programa é 
coincidente com o ano letivo, estando prevista a 
monitorização e avaliação da primeira edição do 
DESCOLA no fim do ano letivo 2018/2019, com o 
propósito de afinar processos e acrescentar valên-
cias para o futuro. 

5.1) Resultados no ano de 2019

a) 37 equipamentos municipais envolvidos; 

b) 93 atividades, entre novas e adaptadas, de 
acordo com as premissas de participação e inte-
ratividade do projeto, entre as quais se destacam 
alguns exemplos:

b.1) Ó viva da costa! 

Visita oficina para o 1º ciclo realizada pelo Arquivo 
Municipal de Lisboa;

b.2) Guardiões da Memória

Visita-jogo para o 2º ciclo pelo Centro de Arqueo-
logia de Lisboa;

b.3) Ponto, linha, desenho e música

Oficina de expressão musical, corporal e desenho 
para o ensino secundário da responsabilidade das 
BLX | Fonoteca.

Na totalidade das atividades foram envolvidas 112 
escolas, 9.759 alunos e 35 mediadores.

c) 4 projetos de continuidade - Explorar a Cidade, 
Incursões pela Arte, Mil Pássaros, Escola Nómada, 
abrangendo alunos dos 1º ciclo ao secundário -, 
realizados por equipamentos culturais, em estrei-
ta proximidade e cumplicidade com uma escola 
local; 



26

DIREÇÃO MUNICIPAL DE CULTURADIREÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Ao todo foram envolvidas 14 escolas, 620 alunos, 
oito mediadores e três artistas;

d) Brochura de divulgação, desenhada para o 
professor encontrar de forma fácil e clara as pro-
postas educativas adequadas ao nível de ensino 
e às disciplinas que leciona (www.agendalx.
pt/2019/07/21/descola-2019-20/); 

e) 2 cursos certificados para professores - Gestos, 
palavras e livros; Estratégias para ensinar e apren-
der com a natureza -  os quais contaram com a 
presença de 84 professores; 

f) Dia Aberto aos professores para a apresentação 
da oferta educativa constante do DESCOLA, en-
volvendo 16 equipamentos culturais, no qual esti-
veram presentes 120 professores, do pré-escolar 
ao secundário; 

g) 2 ações de formação certificadas para media-
dores culturais em metodologias participativas e 
interativas. O curso de Aprendizagens Criativas 
desenvolveu-se entre janeiro e março e o curso de 
Atividades Inclusivas realizou-se em abril. Envolvi-
mento de 45 mediadores;

h) Residência: Laboratório de Pensamento, 
realizada no Espaço de Tempo em Montemor-o-
-Novo, entre 23 e 25 de junho de 2019. Elaboração 
do Manifesto de Montemor-o-Novo que enun-
cia cinco princípios estratégicos considerados 
fundamentais pelos mediadores culturais. É um 
documento representativo das ideias debatidas 
aprofundadamente por todos durante os três dias 
de residência. Expressa ideias firmes, mas não 
definitivas e deve ser considerado em aberto para 
contributos futuros. Envolvimento de 40 media-
dores e três artistas; 

i) Edição mensal da Newsletter Educação e Cultu-
ra, com a divulgação de reflexões e boas práticas 
que consideram a educação como um ato de 
cidadania e liberdade, considerando um total de 
48 artigos. Envolvimento de 1120 subscritores;

j) Avaliação da oferta educativa com base nos in-
quéritos de satisfação de públicos e dos indicado-
res de atividade e de audiência, destacando-se no 
inquérito o índice de satisfação dos participantes 
em 3,9 (numa escala de 1 nada satisfeito a 4 muito 
satisfeito) na apreciação global sobre as ativida-
des realizadas e uma pontuação de 4 (muito satis-
feito) no que se refere às competências técnicas 
dos mediadores envolvidos no programa. 

É de realçar ainda nos resultados do inquérito a 
avaliação do programa DESCOLA como um ins-
trumento que contribui para a consolidação dos 

conteúdos programáticos, para a aquisição de co-
nhecimentos e para a aprendizagem diferenciada 
dada a abordagem diversificada que apresenta, 
demonstrando a pertinência do raio de ação da 
Cultura em projetos de aprendizagem ao longo da 
vida. 

Correspondência em relação às
expectativas iniciais

3.9

3.9

3.9

3.9

Enriquecimento pessoal do
professor

Enriquecimento pessoal 
dos alunos

Nível de satisfação
global

Apreciação global do programa DESCOLA

Mediante os resultados obtidos no ano letivo 
2018/2019, e dada a importância desta matéria, 
foi decidido que a recolha do inquérito de satis-
fação deverá ser feita ao longo do ano escolar e o 
levantamento dos indicadores de atividade e de 
audiência deverá ser atualizado duas vezes por 
ano, nomeadamente em março (referente ao 1º 
semestre) e julho (referente ao ano letivo comple-
to);

k) Apresentação do Programa Educativo DMC, e 
do DESCOLA em particular, em diversos eventos, 
onde se destaca o VIII Congresso Nacional das 
Cidades Educadoras que teve lugar em Lagoa, 
Algarve, no dia 17 de maio;

l) Parcerias estabelecidas com diversos organis-
mos: 

l.1) DMC/EGEAC, parceria alinhada pelos mesmos 
desafios e intenções no âmbito do DESCOLA. As 
reuniões plenárias, promovidas com regularidade 
permitiram ouvir as equipas, as suas necessidades 
e expetativas, encontrar sinergias e complemen-
taridades de trabalho; 

l.2) Direção Municipal dos Recursos Humanos, 
nomeadamente com o Departamento de Desen-
volvimento e Formação que certificou os cursos 
de formação de mediadores no âmbito das meto-
dologias participativas e interativas; 

l.3) Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Ver-
de, Energia e Clima e a Lisboa E-Nova Agência de 
Energia e Ambiente de Lisboa no âmbito da pre-
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paração do programa educativo da Lisboa Capital 
Verde Europeia 2020; 

l.4) Departamento da Educação no enquadramen-
to do POR 2020 (Programa Operacional Regional 
de Lisboa),  e no encontro de estratégias para 
combater o insucesso escolar nas escolas de terri-
tório prioritário; 

l.5) Departamento para os Direitos Sociais, Divisão 
para a Intervenção Social, no âmbito do plano de 
ação “Lisboa, Cidade Amiga das Crianças”, valida-
do pelo Comité Português para a UNICEF; 

l.6) UIED | Unidade de Investigação, Educação e 
Desenvolvimento da Universidade Nova de Lisboa 
no enquadramento da colaboração científica e 
textos de suporte. 

REDES CULTURAIS NACIONAIS

Eixo D | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3 | 6

1. ARTEMREDE

O município de Lisboa integrou em 2016 esta 
associação, que tem por missão a promoção da 
qualificação e o desenvolvimento dos territó-
rios onde atua, valorizando o papel central dos 
teatros e de outros espaços culturais, enquanto 
polos dinamizadores e promotores das artes e da 
cidadania, tendo em 2018 assumido a sua presi-
dência.

Atualmente, para além de Lisboa, integram esta 
rede os municípios de Abrantes, Alcanena, Alco-
baça, Almada, Barreiro, Moita, Montemor-o-No-
vo, Montijo, Oeiras, Palmela, Pombal, Santarém, 
Sesimbra, Sobral de Monte Agraço e Tomar.

À semelhança dos anos anteriores, Lisboa conti-
nuou a participar, e a beneficiar, dos diferentes 
eixos de ação desta rede:

1.1) Política Cultural 

a) Fórum Político

Realizado no dia 2 de maio no Teatro-Cine de 
Pombal, o Fórum teve como tema as redes cul-
turais enquanto modelos de cooperação para o 
desenvolvimento dos territórios. 

Advogou pela criação de redes culturais e pelo 
apoio financeiro para financiamento das mesmas 
(através do Ministério da Cultura, do Ministério 
do Planeamento ou de outras áreas governativas, 

assim como no contexto do quadro financeiro 
Portugal 2030), como um dos meios para pro-
mover a democracia cultural em todo o território 
nacional.

1.2) Programação

Construção partilhada do catálogo de programa-
ção, a partir da participação nos plenários de pro-
gramadores, tendo-se  concretizado em Lisboa:

 a) É pró menino e prá menina | Biblioteca de 
Marvila | 5 dez

Espetáculo de Catarina Requeijo, dirigido ao pré-
-escolar (3 a 6 anos) que aconteceu na Biblioteca 
de Marvila no dia 4 dezembro e contou com a 
presença de 107 crianças (página 140);

b) A Cidade / ArteViva (espetáculo-oficina de 
teatro-dança) | Biblioteca de Marvila | 10 nov

Espetáculo e residência artística na biblioteca de 
Marvila nos dias 2, 3 e 9 nov;

c) Partilhas / Coletivo O POTE (teatro)

d) Webcams e Ação Performativa (workshop) | 
Biblioteca de Marvila | 17 nov

e) Isto é um Filme de Baixa Frequência, Eunice 
Gonçalves (performance) | Biblioteca de Marvila | 
17 nov.

1.3) Formação 

a) Gestão de Projetos Culturais | Biblioteca de 
Pombal e Escola de Jardinagem e Calceteiros de 
Lisboa | 18 e 19 jun;

b) Frente de Casa e acolhimento | Biblioteca Palá-
cio Galveias e Arquivo Fotográfico | 21 e 29 mai;

c) Comunicação Cultural | Museu Bordalo Pinhei-
ro e Biblioteca de Marvila | 7, 14, 28 mai;

d) Acesso a Financiamento: Mecenato e Fundrai-
sing | Bibliotecas Palácio Galveias e Marvila | 5, 6 e 
12  nov;

e) Mediação: Projetos Participativos e de Proxi-
midade | Biblioteca de Marvila e Pombal | 2, 3 e 17 
abr.

Estas ações de formação foram frequentadadas 
por 20 técnicos da DMC.

1.4) Projetos de âmbito nacional e internacional

a) Be SptectACTive! | Financiamento Programa 
Europa Criativa (2018-2022)
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Criado em 2014, Be SpectACTive! é um projeto 
europeu de cooperação de larga escala apoiado 
pelo programa Europa Criativa da União Euro-
peia. Opera no setor das artes performativas 
através da criação de produções artísticas e da 
promoção de práticas participativas destinadas a 
envolver os cidadãos nos processos criativos.

Na sua segunda edição, iniciada em dezembro 
de 2018, Be SpectACTive! assumiu-se como uma 
rede de aprendizagem entre pares, reafirmando 
a sua missão direcionada para a produção e para 
ações de investigação. O trabalho de desenvolvi-
mento de públicos vai assim continuar, reforçan-
do-se para tal a experimentação.

O município de Lisboa, enquanto associado 
da ARTEMREDE, integra este projeto, com 19 
parceiros, oriundos de 18 cidades de 15 países 
europeus, através da Biblioteca de Marvila, tendo 
concretizado em 2019:

a.1) 11 encontros;

a.2) 10 visitas a espetáculos;

a.3) 7 atividades programadas na Semana Euro-
peia do Espetador. 

O grupo de Visionários teve 10 pessoas e os es-
petáculos contaram com 251 espetadores.

b) Meio no Meio | Financiamento Programa 
Práticas Artísticas para a Inclusão Social (Partis), 
Fundação Calouste Gulbenkian (2019-2021)

Este projeto, que será operacionalizado pela 
Biblioteca de Marvila, dirige-se a jovens entre os 
16 e os 25 anos e aos munícipes séniores, e pre-
tende, através de práticas artísticas, incentivar 
a formulação de respostas novas (ou respostas 
complementares e integradas com as já exis-
tentes) a necessidades sociais, numa lógica de 
inclusão e de justiça sociais, contribuindo para 
o desenvolvimento de competências pessoais, 
sociais e cognitivas, promovendo, assim, o exer-
cício de uma cidadania plena.

Será um projeto de formação em continuidade, 
nas áreas de teatro, dança, música e cinema, 
tendo como objetivo  a criação e apresentação 
de um objeto artístico, com a direção artística de 
Victor Hugo Pontes, desenvolvido em parceria 
pelos munícipios de Lisboa, Almada, Barreiro e 
Moita.

2.  Associação Portuguesa de Bibliotecários e 
Arquivistas (BAD)

Fundada em 1973, a BAD tem entre os seus 
principais objetivos: i. fomentar a investigação 
nas áreas relativas aos setores profissionais 
em causa; ii.  promover o aperfeiçoamento 
científico, técnico e cultural dos seus associados, 
tendo em vista a plena consciência da sua 
identidade e ética profissional; iii. defender 
o direito à informação, na perspetiva de um 
desenvolvimento integral. 

A DMC aderiu à BAD em 2018 pretendendo-se 
estreitar  relações profissionais  das bibliotecas 
e arquivos sob a gestão do município nas Redes 
Nacionais e Internacionais, no âmbito das quais 
se promove o debate e a reflexão sobre matérias 
fundamentais para estes equipamentos.

3.  Associação da Calçada Portuguesa

A Associação da Calçada Portuguesa tem como 
finalidade a proteção, a promoção e a valorização 
da calçada portuguesa, enquanto património 
cultural e fator de identidade. Nessa medida,  e 
considerando que a CML defende a salvaguarda 
e valorização da calçada portuguesa, enquanto 
expressão material  que envolve um processo 
de criação artística e uma técnica de aplicação 
assentes numa tradição cultural na cidade, foi 
celebrado em 2018 um protocolo entre a CML e a 
PORPAV para o desenho e concretização de uma 
candidatura da Calçada Portuguesa a Património 
Cultural Imaterial da Humanidade, bem como  
para a concretização dos seguintes projetos:

3.1) Levantamento exaustivo do património 
em calçada portuguesa na cidade de Lisboa e 
identificação de elementos representativos da 
calçada portuguesa noutras cidades de Portugal 
e do mundo;

3.2)  Criação e regulamentação de um programa 
de criação artística, tendo por base a calçada 
portuguesa;

3.3) Definição e calendarização de um plano, a 
curto e médio prazo, de ações de sensibilização e 
divulgação da calçada portuguesa.

Neste âmbito, um técnico superior da DMC 
colaborou ativamente em trabalho de investiga-
ção na preparação da candidatura da Calçada a 
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Património Mundial da Unesco, tendo ainda sido 
prestado apoio a nível do registo fotográfico da 
calçada.

4. Associação Rede de Judiarias 

Fundada em 2011, a Associação Rede de Judiarias 
pretende conjugar a valorização histórica e 
patrimonial com a promoção turística, com 
o intuito de promover a descoberta de uma 
forte componente da identidade portuguesa 
peninsular.

O município de Lisboa integra a Direção 
desta Rede, no âmbito da qual promoveu a 
descoberta da herança judaica que marca 
inquestionavelmente a cidade. 

5. Mosteiros de Portugal, Associação das Cida-
des com Mosteiros Património da Humanidade

A DMC  apoiou e participou, na medida da 
sua disponibilidade e responsabilidades, no 
acompanhamento e desenvolvimento de 
iniciativas no âmbito da rede Mosteiros de 
Portugal, Associação das Cidades com Mosteiros 
Património da Humanidade.

REDES CULTURAIS INTERNACIONAIS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3 | 5

1. Associação Internacional das Cidades e Entida-
des do Iluminismo (AiCEi)

A Associação Internacional de Cidades e 
Entidades do Iluminismo (AiCEi) nasce a partir do 
Fórum do Iluminismo que teve lugar em 2001, 
consolidando-se como uma associação com a 
aprovação dos Estatutos na cidade de Valência, 
em maio de 2007.

Esta associação é composta por cidades e 
entidades, municípios, associações, museus, 
universidades, que possuem uma rica herança 
- tangível e intangível- pertencentes ao período 
do Iluminismo, e tem como objetivo estudar 
o período do Iluminismo nos seus diferentes 
campos de manifestação: arquitetura, arte, 
urbanismo, pensamento, ciência, valores 

humanísticos. 

A participação da DMC nesta associação é 
assegurada pelo Departamento de Património 
Cultural.

2. Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU)

A organização Cidades e Governos Locais 
Unidos representa e defende os interesses 
dos governos locais de todos os continentes, 
independentemente da dimensão das suas 
comunidades. Tem como missão ser a voz 
unida e o defensor mundial dos governos locais 
democráticos, promovendo os seus valores, 
objetivos e interesses, por meio da cooperação 
entre governos locais da comunidade 
internacional. No âmbito da atividade desta 
organização, a cidade de Lisboa finalizou no dia 
de 23  março de 2019 o programa Cidade-Piloto 
Agenda 21 da Cultura, momento em que iniciou 
mais uma etapa de implementação da Agenda 
21 da Cultura com o início do Programa Cidade-
Líder, que terá a duração de dois anos.

Importa ainda referir que Lisboa manteve  o 
papel de  copresidente do Comité de Cultura da 
CGLU, juntamente com  as  cidades de Buenos 
Aires e Cidade do México, tendo neste contexto 
participado na 3.ª Cimeira de Cultura da UCLG, 
na cidade de Buenos Aires, entre os dias 3 e 5 
de abril, e na reunião do Comité de Cultura, na 
cidade de Montevideu, entre 4 e 6 de abril.

3. Eurocities

A rede Europeia Eurocities (www.eurocities.
eu) foi fundada em 1986. Congrega um grande 
número de cidades europeias, com o objetivo de 
promover a partilha de conhecimento e ideias 
focadas em sete grandes áreas de intervenção 
- economia, ambiente, assuntos sociais, cultura, 
sociedade do conhecimento, mobilidade e coo-
peração -, nas quais se promove e desenvolvem 
soluções inovadoras, através de grupos de traba-
lho, projetos, atividades e eventos organizados 
pontualmente, com a participação das diversas 
cidades parceiras. Essencialmente constituída 
por membros dos governos locais e municipais 
das diferentes cidades europeias, procura refor-
çar o seu papel junto das instituições europeias. 
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Ao longo de 2019 a DMC foi acompanhando os 
trabalhos desta rede sobretudo através da DSPC.

4. Europeana 

A Europeana é uma das infraestruturas de servi-
ços digitais da União Europeia, operacionalizada 
pela Fundação Europeana, cujo objetivo é as-
segurar o desenvolvimento de uma plataforma 
digital para a preservação e divulgação do pa-
trimónio cultural da Europa, através da partilha 
de conteúdos digitalizados por museus, galerias, 
bibliotecas e arquivos um pouco por toda a Euro-
pa.

A participação da DMC nesta rede é assegurada 
pela Hemeroteca Municipal e pelo MUDE.

5. Fair Saturday 

O Fair Saturday é uma iniciativa da Fundação es-
panhola Fair Saturday que promove anualmente, 
no dia seguinte à Black Friday, em diferentes 
cidades do mundo, eventos que celebram, e 
cruzam, a Arte, a Cultura, as Causas Sociais e o 
Comércio Justo, estimulando a colaboração en-
tre cidades e destacando o poder transformador 
da Cultura na sociedade.

Em 2019 a cidade de Lisboa aderiu a este movi-
mento global, tornando-se assim a primeira ca-
pital europeia a constituir-se como cidade oficial 
do Fair Saturday.

Para a concretização deste festival foi constituída 
uma equipa multidisciplinar com elementos do 
Gabinete da Vereação da Cultura, da DMC, da 
DAC, da DPCC, da EGEAC, do Departamento 
para os Direitos Sociais e da Fundação Fair Sa-
turday que, em conjunto, desenharam o Plano 
Estratégico e Operacional da Iniciativa para o 
período de 2019-2021.

Os objetivos definidos para a primeira edição 
em Lisboa foram largamente superados, tendo 
o festival concretizado mais de 75 eventos, en-
volvendo 400 artistas, 42 causas sociais, 3000 
espetadores, numa oferta cultural que abarcou 
as mais diversas áreas artísticas (arte urbana, arte 
contemporânea, cinema, formação, fotografia, 
literatura, música, performance e teatro).

De destacar a componente de voluntariado que 
integrou o festival logo na primeira edição, com a 
colaboração de 15 voluntários.

5. Like - European Cities and Regions for Culture

A LIKE é uma rede de cidades e regiões euro-
peias, criada em 1994, que pretende contribuir 
para o desenvolvimento de políticas culturais 
na Europa que potenciem a construção de uma 
Europa de Cultura, feita pelos territórios, que es-
timule a abertura de novos horizontes e soluções 
criativas para os desafios culturais europeus. 

Em 2018, a LIKE apresentou a sua estratégia de 
atuação para 2019 -2021 (https://en.calameo.
com/read/00570071285eef5e2ae5f), a qual foi 
acompanhada pela DMC.

Em 2019 a DMC seguiu as atividades desta rede 
digitalmente.

6. On The Move.Org

On The Move.Org é uma rede de entidades 
culturais constituída por  40 membros, de mais 
de 20 países de todo o mundo,  que se dedica 
ao tratamento de questões relacionadas com 
a mobilidade internacional dos artistas. A 
participação da DMC nesta rede é assegurada 
pela DAC/ Loja Lisboa Cultura.

Em 2019, a cidade participou  na Assembleia 
Geral da On The Move.Org na cidade de Praga, 
entre os dias 24 e 27 de abril e na reunião da 
Rede de Mobility Info Points, em Bruxelas, entre 
15 e 18 de outubro (página 109).

7. Rede de Cidades Cervantinas (RCC)

Em 2017, coincidindo com o final da 
Comemoração do IV Centenário da Morte 
de Miguel de Cervantes, criou-se em Alcalá 
de Henares a Rede de Cidades Cervantinas; 
a primeira plataforma que reúne 15 cidades 
vinculadas à vida e obra de Miguel de Cervantes, 
na Europa, África e América.  A Rede tem como 
missão a  difusão da obra e da vida de Miguel 
de Cervantes e a promoção do diálogo, do 
respeito pelo outro e da vontade de alcançar 
sonhos e objetivos, eixos estratégicos para o 
desenvolvimento das suas comunidades.

No ano de 2019 há a destacar a realização das 
seguintes atividades:

7.1)  No âmbito dos Itinerários de Lisboa para 
2019/2020, a DPCC organizou e promoveu um 
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roteiro histórico sobre Cervantes:

a) Lisboa de Cervantes

Percurso conduzido pela professora Maria 
Fernanda de Abreu, no dia 6 de fevereiro, 14 de 
março, 6 de maio e 4 de junho. 

Regressado do cativeiro em Argel, em 1580, e 
depois de uma passagem por Espanha, Miguel 
de Cervantes veio a Lisboa, onde se crê que viveu 
alguns meses. Na sua última obra, Los trabajos 
de Persiles y Sigismunda, história setentrional, 
publicada um ano depois da sua morte em 1616, 
narra a viagem de dois peregrinos entre o norte 
da Europa e Roma, passando por Lisboa. Neste 
percurso, conduzido pela especialista em estu-
dos cervantinos, Maria Fernanda de Abreu, co-
nhecemos a obra e as descrições elogiosas que o 
escritor dedicou à cidade, aos seus monumentos, 
às suas gentes e ambientes.   

Esta iniciativa foi divulgada nos sites da Agenda 
Cultural, da CML e da RCC.

7.2) A RCC, em colaboração com o município 
de Alcázar de San Juan, criou um concurso de 
pintura em pequeno formato intitulado Sancho 
el Quijote & El Quijote Sancho, para promover 
e difundir a obra de Miguel de Cervantes. Teve 
como objetivo a montagem de uma exposição 
itinerante para circulação por todas as cidades da 
RCC em todo o mundo. Em Portugal, a DMC as-
segurou a promoção e divulgação pública desta 
iniciativa.

8. União de Cidades Capitais Ibero-Americanas 
(UCCI)

A União de Cidades Capitais Ibero-Americanas 
é uma organização não governamental de 
caráter intermunicipal, sem fins lucrativos, cujo 
fim primordial é conseguir estabelecer um 
quadro que constitua um modelo de convivência 
pacífica e desenvolvimento solidário, assim como 
a consolidação de uma consciência que permita 
o melhor entendimento e a cooperação entre os 
povos no âmbito ibero-americano. Foi no âmbito 
desta organização que, durante 2017, Lisboa foi 
Capital Ibero-Americana de Cultura. 

Em 2019, a cidade de Lisboa participou no 
I Fórum Ibero-Americano de Diplomacia 
Cultural das Cidades e da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento e na XXXIV reunião da 
Comissão de Cultura da UCCI, que teve lugar 

entre os dias 27 e 30 de maio, na Cidade do 
Panamá. 

Nesta reunião foram analisadas as candidaturas 
das cidades de São José, Cidade do México e 
Brasília, para a concretização da celebração  
Capital Ibero-Americana de Cultura nos anos de 
2020 e 2021.

9. World Cities Culture Forum (WCCF)

A World Cities Culture Forum é uma rede 
colaborativa de cidades globais, de âmbito 
internacional, fundada em 2012 pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Londres, que visa 
promover a Cultura como parte vital das políticas 
urbanas. No decorrer da sua atividade converteu-
se numa importante plataforma que permite aos 
líderes das cidades mundiais manterem ativa 
uma agenda comum para o desenvolvimento de 
um futuro urbano sustentável através da Cultura, 
portanto, em perfeito alinhamento com a 
Agenda 21 da Cultura, da qual a cidade de Lisboa 
é signatária.

A cidade de Lisboa foi convidada a aderir a esta 
rede, o que se concretizou em 2018, tendo neste 
âmbito participado na atividade sua regular. O 
ano de 2019, foi particularmente relevante, na 
medida em que Lisboa ganhou a candidatura 
para acolher e coorganizar o Fórum Anual da 
WCCF, que aconteceu entre os dias 23 e 25 de 
outubro.

Durante três dias, 120 delegados, de 38 cidades 
e organizações mundiais, discutiram o papel 
da Cultura na construção de cidades abertas, 
tolerantes, refletindo sobre como pode a Cultura 
ser o pilar da inclusão nas cidades, em tempos de 
mudança.

A coorganização deste evento, que aconteceu 
em mais de nove espaços culturais da cidade, 
foi assegurada por uma equipa multidisciplinar 
(constituída por elementos do Gabinete da 
Vereadora Catarina Vaz Pinto, DMC, DAC, EGEAC, 
Divisão de Relações Internacionais e Divisão de 
Organização de Eventos e Protocolo).
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RELACIONAMENTO COM A COMUNIDA-
DE ACADÉMICA

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Foi dada continuidade à definição de um modelo 
de colaboração com as universidades, mais 
continuado e estruturado, alargando-o a todos 
os serviços e equipamentos com potencial para 
trabalhar com a Academia. Uma colaboração 
centrada na cidade de Lisboa e na sua história, 
mas também no seu presente e no seu futuro. 

Através do protocolo assinado no dia 30 de 
novembro de 2018 entre a DMC, EGEAC e a FCSH 
– NOVA, concretiza-se a intenção de melhor 
estruturar a relação com a Academia, a partir 
de um projeto-piloto que permita aprofundar, 
valorizar e dar a conhecer o trabalho que os 
serviços CML e FCSH - NOVA desenvolvem. 

1.Investigação Colaborativa 

Foram realizadas várias reuniões com o intuito de 
encontrar o modelo para o encontro/seminário 
de apresentação dos projetos desenvolvidos 
pela DMC, EGEAC e FCSH – NOVA. Concluiu-se 
em setembro que seria pertinente criar primeiro 
um portfolio de apresentação de cada uma das 
instituições e posteriormente realizar o encontro 
de apresentação. 

2.Aulas de Cidade 

Aulas ministradas por um professor da FCSH 
– NOVA, que decorrerão num equipamento 
da DMC e/ou EGEAC, com a participação dos 
técnicos que trabalham nesse espaço. Tratam-
se de aulas abertas aos alunos, funcionários 
e público, proporcionando um momento de 
discussão e partilha entre o conhecimento e a 
prática. 

Foi apresentada na reunião de setembro 
um plano de aulas que se previa decorrer no 
segundo semestre de 2020.  

3.Monitorização da Rede de Bibliotecas de 
Lisboa 

Projeto que continua em fase de 
desenvolvimento e cuja monitorização incide, 
numa primeira fase, sobre a auscultação da 

futura Biblioteca de Alcântara e, numa segunda 
fase, no estudo de impacto da Biblioteca de 
Marvila. 

Um dos aspetos positivos neste projeto foi 
o facto do trabalho em curso ser alvo de 
publicação numa das melhores revistas a nível 
mundial dedicada à temática das bibliotecas. 

O artigo Lisbon Public Libraries Network 
and Nova University academic partnership: 
evidence Based Research practices within 
comunities processes of participation, será 
publicado na revista americana Library Trends 
com data  prevista de edição para novembro de 
2020. 

4. Estúdio musical comunitário em Marvila 

Consiste na criação de um estúdio comunitário 
de música que pretende contribuir para pro-
mover mudanças de comportamentos sociais, 
desenvolver oportunidades para a criação de 
programas de cariz comunitário e promover 
oportunidades profissionais. 

Encontra-se em fase de análise por parte do 
coordenador da Biblioteca de Marvila e da-FCSH 
- NOVA.  

5. Permuta de publicações 

Tem como intenção a troca de publicações entre 
a DMC, EGEAC e FCSH – NOVA no sentido de 
promover os trabalhos desenvolvidos. O inventá-
rio de obras para permuta da DMC foi concluído, 
tendo sido enviado para os parceiros de proto-
colo. Aguarda-se pela conclusão do inventário 
de obras das outras duas instituições, EGEAC e 
FCSH – NOVA. 

 6. Plano Editorial e de Formação 

Possibilidade de realização de edições conjuntas, 
assim como o desenvolvimento de um plano de 
formação em diferentes áreas. 

O Plano Editorial teve alguns avanços, encon-
trando-se em fase de avaliação do caderno de 
encargos a enviar às empresas para ser conside-
rada a exequibilidade da execução da ideia. 

No Plano de Formação, as aulas de Paleografia 
foram adiadas para o segundo semestre de 2020.
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Ainda no âmbito da aproximação a outras insti-
tuições universitárias, foram desenvolvidos ou-
tros contactos que surgiram pela necessidade de 
ambas as partes desenvolverem projetos. Desta-
ca-se o exemplo do Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade de Lisboa (ICS – UL) parceiro no 
projeto ROCK, com o qual se prevê estabelecer 
um protocolo em 2020.

RELACIONAMENTO COM AS JUNTAS DE 
FREGUESIA

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 | 6

Em 2019, assegurou-se o relacionamento com 
as JF, em estreita articulação com a Divisão 
de Relação com as Juntas de Freguesia,  
nomeadamente garantindo o acompanhamento 
e monitorização dos Contratos de Delegação 
de Competências relativos a equipamentos 
culturais. 

Neste contexto, estiveram ativos em 2019 os 
seguintes Contratos de Delegação de Compe-
tências:

1. Espaço Cultural Cinema Europa - monitorizado 
pela DRB;

2. Lavadouro da Ajuda - monitorizado pela DSPC.

Assegurou-se também a continuidade das 
ações culturais de parceria com estas estruturas 
autárquicas de proximidade, numa perspetiva 
de estímulo da descentralização da oferta 
cultural na cidade, como por exemplo através da 
iniciativa Sons Pela Cidade.

RELACIONAMENTO COM AS OUTRAS 
ÁREAS DE INTERVENÇÃO AUTÁRQUICA

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

A relação com os outros pelouros foi, em 2019,  
também um eixo de trabalho prioritário, tendo 
sido assegurada a continuidade do trabalho 
de parceria, especialmente com as áreas de 
governação que trabalham matérias essenciais 
para desenvolvimento sustentável - economia e 

inovação, educação, ambiente, desenvolvimento 
local, direitos sociais, orçamento participativo.

1. Ambiente e Espaços Verdes

Em 2019, e numa perspetiva de continuidade 
do trabalho realizado com a E-Nova, através 
do projeto de promoção de boas práticas de 
eficiência energética nos edifícios do Pelouro da 
Cultura (DMC e EGEAC), iniciado em 2016, foram 
monitorizados os consumos energéticos dos 
equipamentos da DMC.

Começou-se ainda a preparar-se a programação 
da DMC que irá integrar a iniciativa Capital Verde 
Europeia 2020.

2. Direitos Sociais

2.1) Conselho Municipal para a Igualdade (CMI)

Foi assegurada a presença da DMC na estrutura 
consultiva do município de Lisboa que promove 
a participação igualitária das cidadãs e dos cida-
dãos no planeamento, nas políticas e nas deci-
sões do município que diretamente os afetam. 

2.2) Conselho Municipal para a Igualdade de 
Género

Deu-se continuidade ao envolvimento da DMC, 
através do Grupo de Trabalho para a Igualdade, 
de Género na elaboração do I Plano Municipal 
para a Igualdade de Género do Município de 
Lisboa (I PMIG), iniciativa do Pelouro dos Direitos 
Sociais da CML – este plano contou com o apoio 
especializado do CESIS - Centro de Estudos para 
a Intervenção Social.

2.3) Plano Municipal para a Integração de Mi-
grantes de Lisboa 2018-2020

Foi assegurada a continuidade do envolvimento 
da DMC no plano desenvolvido pelo Núcleo da 
Interculturalidade do Departamento para os 
Direitos Sociais, com vista à implementação do 
Plano Municipal para a Integração de Migrantes 
em Lisboa. 

2.4) Plano Municipal de Voluntariado

De forma a fazer um ponto de situação do volun-
tariado cultural e a promover a criação de mais 
oportunidades de voluntariado nos equipamen-
tos culturais da DMC realizou-se (11 de novembro) 
uma reunião de trabalho com os interlocutores 
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das diversas unidades orgânicas. Na sequência 
desta foi enviada a seguinte documentação/
informação: 

a) Template do formulário para criação de opor-
tunidades na plataforma BVL; 

b) Enquadramento legal do voluntariado a nível 
nacional e local; 

c) Estratégia do Banco de Voluntariado para a 
Cidade de Lisboa, 2017 – 2020. 

Foram realizadas ao longo do ano várias reuniões 
de enquadramento dos voluntários, para conhe-
cimento dos equipamentos, da legislação nacio-
nal e municipal do voluntariado, e dos direitos e 
deveres dos voluntários. 

Em 2019, no âmbito do voluntariado cultural, 
foram acolhidos nos equipamentos culturais mu-
nicipais os seguintes voluntários:

a) Arquivo Municipal de Lisboa – Videoteca: dois 
voluntários que desenvolveram tarefas na área 
do tratamento arquivístico e da digitalização de 
documentos; 

b) Biblioteca Palácio Galveias: dois voluntários 
na área do atendimento ao público, empréstimo 
domiciliário e serviço multimédia; 

c) Biblioteca Penha de França: um voluntário na 
área do atendimento ao público e empréstimo 
domiciliário; 

d) Biblioteca Camões: um voluntário na área do 
atendimento ao público, empréstimo domiciliá-
rio e serviço multimédia; 

e) Biblioteca dos Coruchéus: um voluntário na 
área do atendimento ao público, empréstimo 
domiciliário e apoio ao espaço infantil. 

Tal como anteriormente mencionado foram tam-
bém acolhidos seis voluntários para dar apoio à 
organização do Fórum da World Cities Culture.

2.5) Soldado Milhões

Numa parceria entre a DMC, a UBKAR Filmes, o 
DDS e o Gabinete de Apoio à Assembleia Mu-
nicipal, foi promovido o visionamento do filme 
Soldado Milhões, realizado por Gonçalo Galvão 
Teles e Jorge Paixão da Costa, para os alunos das 
Universidades Seniores do município. Esta sessão 
aconteceu no dia 23 de março, no Fórum Lisboa, 
e estiveram presentes 486 espetadores.

3. Educação

Em 2019 foi assegurada a articulação com o De-
partamento de Educação através do Programa de 
Requalificação dos Serviços Educativos, do projeto 
Incursões pela Arte , do Grupo de Trabalho das 
Bibliotecas Escolares  e em iniciativas como o Dia 
das Famílias, a Festa do Passaporte Escolar ou o 
Encontro Anual da Rede de Bibliotecas Escolares. 

4. Economia e Inovação

Foi assegurada a continuidade do envolvimento 
da equipa da DAC no Grupo de Trabalho Criativas 
de Lisboa, assim como da equipa do DPC no 
desenvolvimento do Cluster Estratégico do Mar 
e no projeto Lojas com História.

5 . Gestão e Inteligência Urbana

5.1) Lisboa Aberta

A DMC continuou a participar no projeto Lisboa 
Aberta, iniciativa que pretende implementar 
uma política de dados abertos do município de 
Lisboa, os quais podem ser acedidos, utilizados, 
modificados e partilhados por qualquer pessoa 
ou entidade, sem restrições de uso. É objetivo 
desta política potenciar a participação dos 
cidadãos, incentivar a reutilização e partilha 
dos dados, estimular o empreendedorismo e a 
inovação.

Em 2019 foram atualizados os conjuntos de 
dados já publicados e foi efetivado o upload de 
um novo conjunto de dados. 

a) Atualização de conjuntos de dados já 
publicados

a.1) Inquérito à satisfação com a Rede de 
Bibliotecas de Lisboa |  Atualização do conjunto 
de dados relativos ao ano de 2018 | Plataforma 
Lisboa Aberta | Divisão da Rede de Bibliotecas;

a.2) Medidas de desempenho da Rede de 
Bibliotecas de Lisboa | Atualização do conjunto 
de dados relativos ao ano de 2018 | Plataforma 
Lisboa Aberta | Divisão da Rede de Bibliotecas;

a.3) Medidas de desempenho do Arquivo 
Municipal de Lisboa | Atualização do conjunto 
de dados relativos aos anos de 2017 e 2018 | 
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Plataforma Lisboa Aberta | Divisão de Arquivo 
Municipal;

a.4) Residências artísticas | Atualização do con-
junto de dados já publicado na plataforma Lisboa 
Aberta | Divisão de Ação Cultural-Lisboa Aberta.

b) Novo conjunto de dados

b.1) Associações Culturais | Georreferenciação 
com informação descritiva das associações 
culturais de Lisboa | Divisão de Ação Cultural.

6. Habitação e Desenvolvimento Local

6.1) BIP/ZIP

Foi dada continuidade à participação da DMC 
no programa BIP/ZIP, através da atualização de 
conteúdos para a Carta BIP/ZIP e da integração 
de um elemento da equipa da DAC na Comissão 
de Avaliação dos projetos a financiar no âmbito 
deste programa, bem como através do envolvi-
mento da GAU nos projetos da Quinta do Cabri-
nha, do Bairro do Loureiro, do Alto do Lumiar e 
do Bairro da Cruz Vermelha (página 61).

7. Recursos Humanos | Desenvolvimento e For-
mação

7.1 Acolhimento de Estágios

a) Divisão de Arquivo Municipal

Em resultado da articulação com universidades 
a DAM acolheu seis estágios curriculares e cinco 
estágios de valorização profissional.

b) Divisão da Rede de Bibliotecas

A Biblioteca dos Coruchéus acolheu três estágios 
oriundos da escola Almirante Gago Coutinho, 
escola Secundária Padre António Vieira e escola 
Digital. 

A Biblioteca Palácio Galveias acolheu dois está-
gios oriundos da Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa. No total foram acolhidos cinco 
estágios.

c) Divisão de Salvaguarda do Património Cultural

A DSPC orientou e acompanhou o estágio curri-
cular de um aluno da Universidade de Postdam/
Alemanha.

No total, a DMC acolheu 22 estagiários em 2019, 

mais 4 do que em 2018.

8. Regulamento Geral para a Proteção de Dados 
(RGPD)

Ao longo de 2019 a DMC desenvolveu e imple-
mentou, de forma transversal, as medidas neces-
sárias para que o RGPD continuasse a ser aplica-
do em todos os seus serviços e equipamentos 
culturais, em articulação com a estrutura de 
missão que coordena este processo na CML. As 
principais ações e medidas foram as seguintes: 

8.1) Elaboração de acordos de tratamento de da-
dos com entidades terceiras – tarefa executada a 
75%; 

8.2) Upgrade da aplicação informática de levan-
tamento de dados pessoais para a Aplicação Mu-
nicipal de Registo das Atividades de Tratamento 
(AMRAT), com a migração dos dados da anterior 
versão – tarefa executada a 100%; 

8.3) Carregamento com revisão crítica/atualiza-
ção das operações de tratamento de dados pes-
soais feitos nas UO da DMC na AMRAT – tarefa 
executada a 75%; 

8.4) Definição e implementação das políticas de 
privacidade e proteção de dados pessoais dos 
utilizadores dos portais, sites, plataformas ou 
bibliotecas ou arquivos digitais dos serviços e 
equipamentos culturais municipais – tarefa exe-
cutada a 50%; 

8.5) Inventariação, em metros lineares, das ne-
cessidades de armários fechados e com chave, 
para arquivo de toda a documentação que con-
tenha dados pessoais de cariz sensível (levanta-
mento por Unidade Orgânica de 1ª linha) – tarefa 
executada a 100%; 

8.6) Disseminação e divulgação das recomenda-
ções do DPO pelas UO, equipamentos culturais 
municipais e interlocutores RGPD – tarefa execu-
tada a 100%; 

8.7) Identificação das situações de eventual 
incompatibilidade entre a articulação das regras 
estabelecidas no RGPD com o que estabelece a 
LADA (Lei nº 26/2016, de 22 de agosto, que apro-
va o regime de acesso à informação administrati-
va e ambiental e de reutilização dos documentos 
administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 17 de novem-
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bro) – tarefa executada a 100%;  

8.8) Revisão, validação e adequação de for-
mulários e contratos às regras de proteção de 
dados pessoais, correspondente aos Objetivos 
SIADAP transversais no âmbito do QUAR para o 
ano de 2019 – aguarda-se resposta definitiva da 
EPIRGPD quanto aos valores/percentagens dos 
Indicadores cumpridos; 

8.9) Validação dos pontos de melhoria da DMC 
para o Plano de Ação – RGPD do município de 
Lisboa – tarefa executada a 100%; 

8.10) Participação nas seguintes ações de forma-
ção/sensibilização: Novas Dinâmicas na Proteção 
de Dados Pessoais (27 de novembro, auditório do 
IAPMEI), O RGPD na Administração Pública: de-
safios e experiências (30 de maio, Fórum Lisboa), 
workshop Lei de execução do RGPD – Texto de 
substituição aprovado pelo Grupo de Trabalho da 
AR (31 de maio, auditório dos SSCML), conversa 
sobre proteção de dados para as BLX (11 de abril, 
Biblioteca Palácio Galveias).
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O Departamento de Património Cultural (DPC) 
engloba na sua estrutura as Divisões de Arquivo 
Municipal e de Salvaguarda do Património Cultu-
ral. Tem ainda a seu cargo a gestão do Centro de 
Arqueologia de Lisboa (CAL), do Gabinete de Es-
tudos Olisiponenses, da Galeria de Arte Urbana e 
dos Núcleos de Estudos do Património, de Topo-
nímia e Gabinete de Apoio ao Departamento.

A equipa do DPC, em 2019, era constituída por 
222 trabalhadores, dos quais 126 estiveram afetos 
à DAM e 16 à DSPC. Os restantes 80 estiveram 
afetos ao DPC e aos equipamentos diretamente 
geridos pelo Departamento.

Para a gestão dos seus equipamentos e ati-
vidades, o DPC dispôs de um orçamento de 
1.977.314€, dos quais 1.110.138€ provenientes de 
capitais próprios e 867.176€ de capitais financia-
dos. O orçamento corrigido no final do ano foi de 
1.661.065€, correspondendo a um decréscimo de 
16%. 

O ano de 2019 foi marcado por um conjunto de 
iniciativas de grande impacto para a requalifica-
ção, conhecimento e divulgação do património 
da cidade, entre as quais se destacam:

1. As comemorações dos 25 anos do Arquivo 
Fotográfico, o micro-projeto Rossio de Palma, o 
projeto Lisboa Romana - Felicitas Iulia Olisipo, 
a 3.ª edição do Muro | Festival de Arte Urbana 

LX_2019, a exposição Lisboa Medieval - Água, 
Pão e Carne, a 1.ª edição do Open Conventos, a 
intervenção artística no campo de jogos do Cam-
po de Santana BALANCE, o colóquio Freguesia 
de S. Vicente - Histórias, Memórias e Vivências, o 
3.º Rock Roadshow no âmbito do projeto ROCK, 
entre muitas outras atividades, estudos e parce-
rias.

PROJETOS GERAIS E PROJETOS  
TRANSVERSAIS AOS EQUIPAMENTOS 
DO DPC

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4 | 6

1.Projetos e programas gerais

1.1) Levantamento fotográfico das vistas do Sub-
sistema de Pontos Dominantes incluído no Plano 
Director Municipal (2018-)

Projeto em colaboração com a Divisão do Plano 
Diretor Municipal, com o objetivo de realizar 
imagens o mais aproximadas possível do campo 
de visão humano, de modo a transmitir uma 
perceção da paisagem o mais real possível, cap-

tando as imagens com cerca de 30º de ângulo de 
visão, quer na vertical quer na horizontal. Este é o 
campo de visão onde se centra a atenção visual e 
o reconhecimento de símbolos é imediato, sem 
necessidade de rotação da cabeça;

3. DEPARTAMENTO DE 
PATRIMÓNIO 
CULTURAL

Departamento do Património Cultural

Centro de Arqueologia de Lisboa

Gabinete de Estudos 
Olisiponenses
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Gabinete de Apoio ao 
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Núcleo de Estudos do 
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Divisão de Arquivo Municipal

Divisão de Salvaguarda do Património 
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1.2) A Imagem de Lisboa – Grandes e pequenas 
transformações na cidade (2018-)

O aspeto da cidade, a paisagem urbana, a forma 
visual de Lisboa à escala humana, altera-se todos 
os dias. As grandes e pequenas intervenções que 
são efetuadas no território da cidade devem pois 
ser registadas de forma sistemática e, principal-
mente, integradas nos Arquivos Municipais.

Assim, em colaboração com a Direção Municipal 
de Urbanismo e a Direção Municipal do Ambien-
te, Estrutura Verde, Clima e Energia, as grandes 
intervenções, privadas e públicas, bem como 
projetos como Uma praça em cada Bairro ou os 
Corredores Verdes têm sido registadas fotografi-
camente pelo DPC.

As áreas são fotografadas em três etapas (antes, 
durante e depois) e integram o espólio do Arqui-
vo Fotográfico de Lisboa.

2. Projetos transversais aos equipamentos do 
DPC

1.1) Lisboa Romana - Felicitas Iulia Olisipo

Projeto intermunicipal promovido pela CML, 
numa articulação entre os serviços culturais da 
DMC e a EGEAC, em desenvolvimento entre 2017 
e 2023, que tem como objetivo disponibilizar 
ao público toda a informação existente sobre o 
antigo município romano de Felicitas Iulia Olisi-
po, através da rentabilização dos seus vestígios 
materiais. Pretende-se, assim, aprofundar, atua-
lizar e divulgar o conhecimento científico sobre a 
época romana, em virtude das múltiplas campa-
nhas de escavações arqueológicas que têm tido 
lugar nos últimos anos nos diferentes concelhos 
parceiros do projeto.

Fruto do trabalho desenvolvido, este projeto 
conta agora com um conjunto alargado de 
parceiros, nomeadamente 19 autarquias, cinco 
universidades, centros de investigação, museus, 
empresas de arqueologia, hotéis e outros agen-
tes públicos e privados, constituindo uma Rede 
que, essencialmente, agrega e promove todos 
os vestígios arqueológicos existentes nesta Rede 
Metropolitana. 

Relativamente à Rede Metropolitana, entretanto 
constituída, salienta-se que envolve todos os 
concelhos (19), e respetivos agentes, cujo territó-
rio fez parte do município romano olisiponense. 
Por consequência, integram os recursos da Rede 
as respetivas informações e recursos patrimo-

niais relacionadas com o tema.

Tratando-se de um processo, a desenvolver 
em diferentes etapas e a médio, longo prazo, a 
sua construção conduziu à composição de uma 
nova geografia mental, onde o indivíduo, como 
a sua comunidade, se situam agora numa muito 
mais ampla realidade, que é tanto política como 
geográfica. São os elementos físicos (as estradas, 
os locais) que se conectam em várias Redes que 
se constituem agora como referências de um 
mosaico partilhado.

Durante o ano de 2019, para além da apresenta-
ção pública do projeto Lisboa Romana: Felicitas 
Iulia Olisipo, que aconteceu no dia 10 de abril, no 
Museu do Teatro Romano, foram concretizadas e 
implementadas as seguintes ações:

1.1) Criação de uma imagem/marca, transversal a 
todo o projeto e a toda a Rede Metropolitana;

1.2) Desenvolvimento do site do projeto, assim 
como da APP que servirá de apoio a turistas / 
visitantes, cuja apresentação está agendada para 
finais de abril de 2020;

1.3) Edição do primeiro volume da coleção Lisboa 
Romana – Felicitas Iulia Olisipo, acerca da epigra-
fia, apresentado a 28 de novembro de 2019, no 
Museu Arqueológico do Carmo; 

1.4) Criação do layout para os QRCodes que de-
verão ser colocados em locais com visibilidade 
pública. A respetiva informação já  está inserida 
na base de dados do projeto, estando prevista 
para o ano de 2020 a instalação das  placas junto 
dos diferentes vestígios na cidade;

1.5) Criação de  instrumentos de divulgação nas 
redes sociais, especificamente, no Facebook, no 
Twitter e no Instagram, para os quais foi solicita-
do o contributo de todos os parceiros, concreta-
mente com a divulgação de atividades locais ou 
notícias que vão ao encontro da temática;

1.6) Conceção dos circuitos locais e intermunici-
pais que, de forma estruturada e apoiada, a partir 
do site do projeto, permitirão aos interessados 
conhecer este património arqueológico, em todo 
o território da área Metropolitana de Lisboa;

1.7) Reuniões mensais no âmbito da Rede Me-
tropolitana realizadas nos diferentes municípios 
aderentes;

1.8) Apresentação pública da inscrição romana 
do cidadão Lucius Bocchus, no Museu Nacional 
de Arqueologia em colaboração com o Museu 
Nacional de Arte Romana, de Mérida;
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1.9) Criação de uma base de dados de suporte ao 
projeto Lisboa Romana – Felicitas Iulia Olisipo:

a) Desenvolvimento de um modelo de dados e 
criação da base de dados de gestão no programa 
InPatrimonium;

b) Criação de instrumentos de apoio à utilização 
do programa, nomeadamente um manual de 
utilização;

c) Gestão e suporte à manutenção da base de 
dados e apoio técnico aos utilizadores;

d) Otimização de procedimentos inerentes a esta 
base de dados e à sua ligação ao site;

e) Geração de pesquisas, estruturação de fichei-
ros para validação de dados e tradução para 
inglês.

 

2. Hospital Real de Todos-os-Santos

Organização conjunta do DPC e do CHAM da 
FCSH-NOVA com vista ao estudo do Hospital 
Real de Todos-os-Santos. Este projeto de in-
vestigação em história e arqueologia, está a ser 
desenvolvido em parceria com a Assembleia da 
República, a Santa Casa da Misericórdia, Arquivo 
Nacional Torre do Tombo, Centro Hospitalar 
Lisboa Central, Museu da Farmácia, Museu da 
Saúde, Museu de História Natural e da Ciência, 
Patriarcado de Lisboa e Museu da Marinha.

O projeto inclui a organização de uma exposição, 
um catálogo e um congresso internacional. 

Durante 2019 realizou-se: 

2.1) Investigação documental e bibliográfica;   

2.2) Revisão, uniformização e definição dos cri-
térios de disponibilização do levantamento docu-
mental efetuado no Arquivo Municipal de Lisboa, 
no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e no 
Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa;

2.3) Seleção documental, transcrições paleográ-
ficas, etc., com vista à organização do guião da 
exposição;

2.4) Reuniões com empresas de design para 
adjudicação da produção da exposição e do 
catálogo e seleção de acordo com os critérios 
previamente definidos; 

2.5) Reuniões com as instituições parceiras com 
vista à elaboração dos sub-núcleos da exposição; 

2.6) Seleção de investigadores e organização dos 
convites para redação dos textos para o catálogo;

2.7) Acompanhamento científico dos autores 
envolvidos no catálogo através da elaboração de 
listas temáticas de referências documentais e/ou 
respondendo às questões colocadas; 

2.8) Receção, revisão e uniformização dos textos 
recebidos;

2.9) Participação em encontros nacionais e inter-
nacionais para divulgação do projeto;

2.10) Parceria com o projeto de investigação Hos-
pitalis - arquitetura hospitalar nos primórdios da 
modernidade (Fac. Letras / Univ. Lisboa);

2.11) Definição e coordenação das tarefas dos 
bolseiros;  

2.12) Concurso para renovação de uma bolsa de 
investigação da CML; definição e coordenação 
das tarefas dos bolseiros;  

2.13) Preparação e lançamento dos seguintes 
procedimentos:

a) Produção e sistematização de documentação 
a enviar às empresas convidadas;

b) Projeto expositivo, o logotipo e design de 
comunicação e a identidade visual e o Manual de 
Normas Gráficas. 

2.14) Acompanhamento e apoio à empresa de 
design no desenvolvimento do projeto expositivo 
e na articulação com os comissários científicos;

2.15) Elaboração da minuta do Protocolo de Coo-
peração entre a Marinha e o município de Lisboa, 
formalizando a cedência das salas de exposições 
temporárias no Museu de Marinha para apresen-
tar o núcleo central da exposição.

3.1 CENTRO DE 
ARQUEOLOGIA DE LISBOA
O Centro de Arqueologia de Lisboa (CAL) é um 
equipamento cultural municipal, polivalente e 
multidisciplinar, sede operacional das competên-
cias legais da autarquia em matéria de Arqueo-
logia. O seu objetivo principal é dar um impulso 
forte à Arqueologia na cidade, à sua valorização e 
divulgação.

Tem como missão a promoção de uma estra-
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tégia de gestão de recursos arqueológicos do 
município, a potenciação da salvaguarda da in-
formação arqueológica de Lisboa, a dinamização 
da investigação do passado e a divulgação de 
aspetos da história do território municipal. 

Tem como finalidade dar visibilidade pública 
à Arqueologia e afirmar o seu papel na cidade, 
implementando intervenções, ações educativas 
e de divulgação.

O CAL encontrava-se disperso por três instala-
ções distintas: edifício da Av. da Índia 166; ateliê 
na Rua Augusto Abelaira (Rego) e instalações na 
Rua do Barão 12-A. Integra ainda dois espaços de 
reserva para Espólio Arqueológico, no Rego e em 
Pedrouços.

Do conjunto de iniciativas concretizadas pelo 
CAL em 2019, destaca-se a colaboração com a 
Direção-Geral do Património Cultural quanto à 
definição de recomendações para a boa gestão 
de espólios arqueológicos. A Câmara Municipal 
de Lisboa/Centro de Arqueologia de Lisboa 
(CML/CAL) e a Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), constituíram em 2017 o Grupo 
de Trabalho para Espólios Arqueológicos (GTEA), 
composto por arqueólogos dos seus serviços, a 
que se juntaram arqueólogos provenientes da 
academia e do meio empresarial. 

Do trabalho realizado pelo GTEA resultou a 
elaboração de um documento Recomendações 
de boas práticas na gestão de espólios arqueo-
lógicos: recolha, seleção e descarte - o qual se 
pretende colocar à discussão da comunidade, 
de forma a integrar outros contributos, ideias ou 
preocupações. 

A esta fase de divulgação e discussão pública 
juntou-se também a Associação dos Arqueó-
logos Portugueses (AAP), igualmente ciente da 
relevância desta problemática.

Assim sendo, foram efetuadas diversas sessões 
de discussão pública (início a 8 de fevereiro e o 
seu debate/encerramento a 11 de abril no Museu 
Nacional de Arqueologia).

Em 2019 foram concretizadas pelo CAL as 
seguintes atividades que, devido à natureza 
específica deste equipamento, estão alinhadas 
maioritariamente com o 4.º Objetivo Estratégico 
da DMC, Promover a reabilitação, salvaguarda 
e divulgação do património cultural material e 
imaterial.

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES  
E OUTRAS INICIATIVAS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Os eventos referidos são alguns exemplos, de 
entre 31 iniciativas, participações e colaborações 
com outras entidades, nas quais se contabilizou 
um total de 977 participantes.

1. Iniciativas nacionais

1.1) IV Seminário Fragmentos de Arqueologia de 
Lisboa | Sociedade de Geografia de Lisboa | 20 
nov

O seminário decorreu nos dias 20 e 21 de novem-
bro, no Auditório Prof. Adriano Moreira, Socieda-
de de Geografia de Lisboa (SGL), e contou com 
um total de 57 participantes, numa iniciativa de 
colaboração entre o CAL, a SGL e GEO. 

1.2) Arqueologia no Bairro

Conscientes da responsabilidade que o CAL tem 
na divulgação do trabalho de terreno desenvol-
vido, foi mais uma vez concretizada a iniciativa 
Arqueologia no Bairro, tendo como parceiros as 
diferentes Juntas de Freguesia de áreas interven-
cionadas arqueologicamente. 

Nesse âmbito, foi possível dar a conhecer os 
resultados de investigações realizadas, de mate-
riais encontrados e o enquadramento histórico 
revelado pela intervenção arqueológica, tendo 
sido realizadas seis sessões, para um total de 180 
participantes.

1.3) Colóquio História, Memórias, Vivências | Edi-
fício da Antiga Escola Oficina nº 1 | 24 > 26 set

O colóquio decorreu no edifício da antiga escola 
oficina nº1 , nos dias 24, 25 e 26 de setembro, em 
colaboração com o GEO, DDF e Junta de Fregue-
sia de S. Vicente e contou com 96 participantes.

1.4) Lisboa não é só subterrânea – 25 anos depois 
de uma exposição | Vários locais | 15 jun > 7 dez

Série de conferências  com a colaboração da 
Associação Arqueólogos Portugueses – com 
encerramento na sala do Arquivo dos Paços de 
Concelho, a 7 de dezembro.

1.5) Recomendações de boas práticas na gestão 
de espólios arqueológicos: recolha, seleção e 
descarte | Museu Nacional de Arqueologia | 8 fev 
> 11 abr
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Esta mesa redonda decorreu no Museu Nacional 
de Arqueologia, de 8 de fevereiro a 11 de abril, em 
colaboração com a Direção-Geral do Património 
Cultural e com a Associação dos Arqueólogos 
Portugueses. Neste evento, que contou com 165 
participantes, foi colocado em discussão pública 
o documento Boas Práticas na Gestão de Espó-
lios Arqueológicos: recolha, seleção e descarte 
de forma a integrar outros contributos, ideias e 
preocupações. 

1.6) Percursos e visitas

a) Monsanto – Arqueologia, Geologia e Fauna. 
Passado e Presente | Parque Florestal de Mon-
santo | 18 abr

Percurso realizado no âmbito do Dia Internacio-
nal dos Monumentos e Sítios;

b) Jornadas Europeias de Património | 28 > 30 set

Percurso intitulado  Arqueologia na Avenida da 
Índia, realizado no dia 28 de setembro, no âmbito 
das Jornadas Europeias do Património, tendo 
contado com cinco participantes;

1.7) Workshops

a) Vidro | CAL | 19 out

Este workshop aconteceu no CAL no dia 19 de 
outubro, tendo contado com um total de 20 par-
ticipantes;

b) Cerâmica Pré-histórica | Centro de Interpreta-
ção ambiental de Monsanto | 12 out

Aconteceu no dia 12 de outubro, no Centro de 
Interpretação de Monsanto, Estrada do Barcal-
-Monte das Perdizes, em colaboração com a 
Associação ARQA, GEO, DGPFM - Centro de In-
terpretação do Monsanto. A sessão contou com 
a participação de 30 pessoas.

2. Iniciativas internacionais

2.1) Encontro Internacional A Península Ibérica 
entre os séculos V e X: continuidade e mudança 
| Museu Arqueológico do Carmo | 21 > 22 mar, 
onde foi apresentada a comunicação O Casal do 
Clérigo ( Cascais) entre o século V e X, por Gui-
lherme Cardoso.

2.2) 2º Colóquio internacional História das Ideias e 
dos Conceitos em Arqueologia | Centro de Arqueo-
logia do Concelho de Oeiras | 9 out

2.3) Seminário Internacional Lusitania. Vertebra-
ción del nuevo Territorio Occidental | Museu Na-
cional de Arte Romana, Mérida | 13 > 14 dez, onde 
foi apresentada a comunicação Redescobrir 
Felicitas Iulia Olisipo. Novas leituras, por António 
Marques e Guilherme Cardoso.

2.4) Paleo Fall de 2019  | Colégio Espírito Santo, Évo-
ra | 26 > 28 set

Evento internacional criado por alumni do Mes-
trado em Paleontologia, em colaboração com a 
Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Évora, o Instituto de Ciências da Terra e o 
Laboratório HERCULES, em que foi apresentada 
uma comunicação de Mafalda Paiva Ilustração 
científica, uma ferramenta na Comunicação da 
Ciência e da História, e os novos desafios das téc-
nicas digitais.

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

 Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Relativamente à conservação e restauro foram 
asseguradas as intervenções solicitadas, assim 
como garantida a preservação e restauro de 
espólios provenientes de, pelo menos, 20 locais 
diferentes. Foram sujeitas a conservação e/ou 
restauro um total de 533 peças, do vasto espólio 
arqueológico exumado no subsolo de Lisboa: es-
pólio cerâmico, pétreo, vítreo, metálico e outros.

Foram elaboradas sete réplicas a partir de um 
molde de gesso de um apito (figura de cavalo) 
do séc. XVII, exumado no Largo do Coreto, em 
Carnide. Houve igualmente investimento na 
aquisição de equipamento para o laboratório.

ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

No âmbito do trabalho de investigação foram 
realizados e entregues na DGPC dois relatórios 
de arqueologia e outros relatórios técnicos, bem 
como 11 cadernos de encargos e pareceres téc-
nicos solicitados por diferentes serviços da CML. 
Foi ainda garantida a continuidade dos seguintes 
projetos:
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1. Estudo e Valorização do Criptopórtico Romano 
de Lisboa - CRLx

Projeto multidisciplinar, em desenvolvimento 
entre 2016 e 2020, que agrega várias parcerias, 
consultores e colaborações, com o objetivo de 
estudar, conservar e tornar o monumento aces-
sível, aprovado como Projeto de Investigação 
Plurianual em Arqueologia pela DGPC. Este pro-
jeto foi entretanto integrado no projeto Lisboa 
Romana: Felicitas Iulia Olisipo (página 41).

2. Ocupação humana durante a Pré-História re-
cente em Monsanto

Projeto que visa o estudo da ocupação humana 
deste território. Durante o ano de 2019 proce-
deu-se ao estudo dos materiais arqueológicos e 
geológicos recolhidos em Monsanto durante as 
escavações realizadas nos anos 40 e 50 do século 
XX. Estudou-se igualmente grande parte de um 
lote que se encontra no Museu de História Na-
tural Mendes Correia - Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto, e os novos sítios arqueo-
lógicos do mesmo período, referenciados pela 
equipa do CAL, em colaboração com a Divisão de 
Gestão do Parque Florestal de Monsanto, Facul-
dade de Letras da Universidade Nova de Lisboa 
(UNIARQ) e a Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa (Departamento de Geologia). 
Este projeto conta também com a colaboração  
do Arquivo Municipal-Videoteca. 

3. Carta da Atividade Arqueológica de Lisboa 
Georreferenciada - Geoportal 

Em 2019, e em parceria com a Divisão de Gestão 
de Informação Georreferenciada, deu-se  conti-
nuidade ao trabalho iniciado em 2016 no âmbito 
da  informação arqueológica georreferenciada 
disponibilizada no Geoportal.

Este projeto tem três dimensões para as quais foi 
garantida a disponibilização de informação:

3.1) Georreferenciação das intervenções arqueo-
lógicas realizadas em Lisboa;

3.2) Georreferenciação de Sítios Arqueológicos 
de Lisboa;

3.3) Registo da atividade arqueológica em curso.

4.  Plano Diretor Municipal e Planos de Pormenor

Em colaboração com a Direção Municipal de 
Urbanismo, e no âmbito do apoio à gestão urba-
nística, iniciou-se o processo de elaboração de 
propostas com vista à próxima revisão do Plano 
Diretor Municipal, em articulação com a Divisão 
do Plano Diretor Municipal. 

INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Intervenção em curso na Rua de S. Julião 78-84/
Rua da Prata, 46-50 (RSJ80) | Freguesia de Santa 
Maria Maior.

PUBLICAÇÕES E EDIÇÕES

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3 | 4 

Em 2019 foram concretizadas as seguintes publi-
cações de iniciativa do CAL, bem como edições 
ou publicações de trabalhos de elementos da 
equipa técnica, incluindo parcerias autorais: 

1. Lançamento do nº 3 da coleção Fragmentos de 
Arqueologia de Lisboa, intitulado Extrair e pro-
duzir: dos primeiros artefactos à industrialização, 
no âmbito do encerramento do 4º Seminário 
Fragmentos de Arqueologia de Lisboa intitulado  
Água, dos Homens e dos Deus…captar, distribuir, 
conter… | 21 Novembro;

2. Edição do roteiro arqueológico Lisboa não é só 
subterrânea 25 anos depois de uma exposição;

3. Evidências de produção de cerâmica fosca em 
Lisboa durante a época Moderna. In João C. Sen-
na-Martinez, Ana C. Martins, Ana Cessa, António 
Marques e Isabel Cameira (Coord.) Fragmentos 
de Arqueologia de Lisboa ‘3: Extrair e produzir… 
dos primeiros artefactos à industrialização, Lis-
boa, p. 122-132. Guilherme Cardosos, Eva Leitão, 
Nuno Neto, Paulo Rebelo, Pedro Peça.

4. Rodrigo Banha da Silva, Alice Toso, Michelle 
Mundée Alexander, Susana J. Garcia, Sara Gaspar 
(2019)- High status diet and health in Medieval 
Lisbon: a combined isotopicand osteological 
analysis of the Islamic population from São Jorge 
Castle, Portugal. Archaeological and Anthropolo-
gical Sciencies, 11. Berlin: Springer-Verlag GmbH, 
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pp. 3699-3716. 

5. Rodrigo Banha da Silva, José Carlos Quaresma 
(2019)- An overview on oriental commerce in the 
Tagus estuary region: 5th and 6th century AD late 
Phocaean (lrc) and Cypriot (lrd) Tableware. RES-
-Antiquitatis, 1. Lisboa: CHAM, pp. 82-103.

6. Rodrigo Banha da Silva, Nélson Cabaço e Ma-
rina Lourenço (2019)- O Compasso do espaço de 
necrópole romana das Portas de Santo Antão, 
em Lisboa. Apontamentos de Arqueologia e Pa-
trimónio, 13, Lisboa: Era-Arqueologia, pp. 47-54.

RECEÇÃO DE ESPÓLIOS 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Ao longo do ano em análise foram entregues ao 
CAL 356 contentores de espólio arqueológico de 
62 intervenções arqueológicas.  

SERVIÇO EDUCATIVO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3  | 4

Durante o ano de 2019 o Serviço Educativo do 
CAL desenvolveu 40 atividades para 574 partici-
pantes, entre crianças, jovens e adultos.

1. Atividades próprias

1.1) Apresentação da maleta pedagógica sobre 
a pré-história para alunos do 1º ciclo do ensino 
básico. Uma sessão e 52 participantes;

1.2) Neolítico ou a Idade da pedra polida, des-
tinada a alunos do 2º ciclo do ensino básico a 
decorrer durante o ano letivo de 2019/2020. De 
outubro a dezembro houve quatro sessões, num 
total de 91 participantes;

1.3) No âmbito das Jornadas Europeias do 
Património foi realizada uma sessão intitulada 
Arqueologia na Avenida da Índia com um total de 
cinco participantes;

1.4) Oficinas de Natal, direcionadas para A.T.L., 
num total de quatro sessões com 48 participan-
tes;

1.5) Oficinas de verão, direcionadas para A.T.L. 
num total de seis sessões com 45 participantes;

1.6) Pequenos Arqueológos / Grandes Descober-

tas, destinada a alunos do 3º e 4º anos, do 1.º ciclo 
do ensino básico, e incluída no programa Des-
cola, a decorrer durante o ano letivo 2019/2020.
Uma sessão com 23 participantes;

1.7) Visitas orientadas ao Centro de Arqueologia 
de Lisboa, destinadas ao público em geral num 
total de nove visitas com 44 participantes.

No total foram concretizadas 32 atividades com 
um total de 431 participantes.

2. Atividades em parceria

2.1) Exposição realizada na Biblioteca de Belém, 
de 14 de dezembro a 7 de dezembro, intitulada 
Vestígios com História sob o tema do terramoto 
de 1755. No âmbito desta exposição foram rea-
lizadas atividades para alunos do 1º e 2º ciclo do 
ensino básico num total de cinco sessões com 82 
participantes; 

2.2) Participação na atividade Palácio das Histó-
rias realizada na Biblioteca de Belém tendo sido 
desenvolvida uma sessão com 30 participantes.

Total de participantes: 112 

3. Participação em eventos 

3.1) Participação na Feira de Serviços, realizada 
pela DASE no âmbito do passaporte escolar nos 
jardins do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta 
nos dias 11,12 e 13 de maio. Foram apresentadas 
atividades para famílias, ensino pré-escolar e 
1.º ciclo do ensino básico, com um total de 900 
participantes; 

3.2) Participação no Festival Pequeno Buda, no 
âmbito do Dia Mundial da Criança, no dia 1 de 
junho, no Parque Florestal do Monsanto, com 
apresentação de atividades para público em ge-
ral, com um total de 200 participantes;

3.3) Participação no evento A Rua é Sua, na Ave-
nida da Liberdade, a 28 de julho, com um total de 
100 participantes;

3.4) Participação no Festival Romano realizado no 
Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas, 
nos dias 20,21 e 22 de setembro,com atividades 
para público em geral, com um total de 800 par-
ticipantes;

3.5) Participação na Noite dos Investigadores 
realizada no Museu Nacional de História Natural, 
com apresentação do projeto Lisboa Romana 
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Felicitas Iulia Olisipo e o projeto Durante a pré-
-história recente do Monsanto, com um total 500 
participantes;

3.6) Participação no 85.º Aniversário do Parque 
Florestal de Monsanto: projeto Pré–história/
Monsanto, com um total de 200 participantes.

Total de seis eventos com 2700 participantes.

3.2 ESTUDOS  
DE PATRIMÓNIO
Em cumprimento dos objetivos traçados de es-
tudo e divulgação da história da cidade, o Núcleo 
de Estudos de Património (NEP) promoveu várias 
ações destinadas aos munícipes e a outros pú-
blicos interessados em conhecer melhor Lisboa. 
O NEP prosseguiu, em 2019, três eixos de inves-
tigação: Demografia e História Social de Lisboa, 
Arquitetura e Urbanismo e Património Imaterial. 
Os pressupostos que enformam estas atividades 
assentam na colaboração com entidades exter-
nas, de âmbito académico ou cultural, e resulta-
ram nas atividades e projetos que de seguida se 
elencam.

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES  
E OUTRAS INICIATIVAS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

1. Iniciativas nacionais

1. 1) Comunicações

a) Conferência Dar Voz aos Lugares | Museu do 
Dinheiro | 9 mar

Apresentação da comunicação O sítio arqueo-
lógico da Casa dos Bicos: adaptação a espaço 
museológico.

b) Conferência Conversas – Prémio Valmor e Mu-
nicipal de Arquitetura | Lisboa ROCA Gallery | abr

Apresentação da comunicação Miguel Ventura 
Terra e a Arquitetura Premiada em Lisboa.

c)  LXConventos | Museu do Dinheiro | out

Apresentação da comunicação LXConventos.

d) Seminário Repensar a História da Assistência e 

Saúde em Portugal (sécs. XVI-XX) | Universidade 
Aberta | 21 mai

Apresentação da comunicação O HRTS e a Casa 
da Saúde: formas de assistência na Lisboa sete-
centista.

e) Tertúlias de Inverno | Castelo de S. Jorge | 10 
nov

No âmbito das tertúlias organizadas pelo Castelo 
de S. Jorge subordinadas ao tema Olhares Invul-
gares sobre o Castelo de Lisboa, foi apresentada 
a comunicação As Cercas Urbanas de Lisboa 
vistas da Alcáçova.

1.2) Exposições

a) Entre a Cruz e o Crescente: O Resgate de Ca-
tivos | Antigo edifício dos Paços do Concelho da 
cidade de Lagos | 9 nov > 25 jan 

Esta exposição esteve patente em Lagos, no 
antigo edifício dos Paços do Concelho, entre os 
dias 9 de novembro 2018 e 25 de janeiro 2019 
numa organização conjunta da CML, DMC, DPC e 
Câmara Municipal de Lagos. Associados à expo-
sição foi ainda concretizado um ciclo de confe-
rências, a edição e lançamento de um catálogo e 
várias visitas guiadas.

1.3) Visitas guiadas

a) Cerca velha: 

a.1) Centro de Formação Santa Casa da Misericór-
dia | 11 mar | 16 participantes;

a.2)  Grupo de Arquitectos da DMU/DEP/DEU  | 
12 mar | 14 participantes;

b) Delegação do Governo Municipal de Beijing | 
Colaboração de outras entidades: Castelo de São 
Jorge (EGEAC), Eurostars Museum Hotel, Museu 
de Lisboa (EGEAC) | 26 ago | 20 participantes;

c) Núcleo Arqueológico da Casa dos Bicos- 
EGEAC e Projeto Integrado de Estudo e Valoriza-
ção da Cerca Velha de Lisboa | Curso de Arqueo-
logia da FLUL | 6 nov | 20 participantes.

2. Iniciativas internacionais

2.1) Congresso Internacional Exemplum et Spolia 
- La reutilización arquitectónica en la transfor-
mación del paisage urbano de las ciudades histó-
ricas | Mérida | 26 > 28 jun

Apresentação de poster subordinado ao tema 
Olisipo e a reutilização de spolia na Antiguidade 
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Tardia: o caso do troço de muralha da Casa dos 
Bicos.

2.2) Congresso Internacional Health Archives and 
Digital Humanities between the present and the 
future | Universidade da Toscânia | Viterbo | 3 > 4 
out

Apresentação da comunicação The archive of 
All Saints Hospital os Lisbon: rescue the memory 
| Congresso Internacional Health Archives and 
Digital Humanities between the present and the 
future.

2.3) II Colóquio Internacional de Arquitetura Assi-
tencial | Lisboa | 2 > 3 out

Apresentação da comunicação Da Colina dos 
Conventos à Colina dos Hospitais. A Colina de 
Santan, em Lisboa, na Historia da arquitetura 
hospitalar.

2.4) XXII Coloquium Board Game Studies | Uni-
versity Alma Mater Studiorum | Bolonha | 7 > 10 
mai

Apresentação da comunicação  História a Jogar: 
History learning through old board games.

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3 | 4

1. Comunicação Social 

O projeto Lojas Com História foi alvo de 
quatro participações na Comunicação Social, 
nomeadamente:

1.1) Reportagens televisivas no canal Art (ale-
mão), no canal France3 (francês) e canal SIC 
(português);

1.2)  Publicação de notícia (UAC´S); 

1.3) Duas participações no evento Manufac-
tum e no workshop da UAC´S.

Foi ainda feita uma reportagem RTP1 | Pro-
grama Portugal em Directo: A torre do Jogo 
da Pela – Cerca Fernandina | 4 jan.

ESTUDOS E AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4 | 6

1. O caminho das águas da Colina do Castelo 
(2017-)

Neste projeto pretende-se aprofundar o conhe-
cimento das águas subterrâneas da Colina do 
Castelo e valorizar os elementos de água a elas 
associados, contribuindo para o reforço dos va-
lores identitários e da memória local, tendo sido 
realizados diversos levantamentos fotográficos. 
Resulta de uma parceria entre UCT/UITCH, DMGP/
DAP/DC, DMU/DPU, DSI/DGIG, DMU/DPU/DM/
CIUL e DMAEVCE.

Em 2019, foi assegurada:

1.1) Organização da Base de Dados de acordo 
com os campos e os conceitos do glossário; 

1.2) Elaboração de glossário; 

1.3) Primeiras diligências para estabelecimento 
de parcerias com outras entidades, nomeada-
mente: Direção-Geral do Património Cultural 
/ SIPA; Laboratório Nacional Engenharia Civil 
(LNEC) / Departamento de Hidráulica e Ambien-
te; EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres 
/ Museu da Água (MDA); Faculdade de Ciências-
-Universidade de Lisboa.

2. Caminhos do Tejo - Caminhos de Santiago e 
de Fátima (2016-)

Este projeto, iniciado em 2016, tem por objetivo 
afirmar a cidade de Lisboa como ponto de par-
tida destes percursos em Portugal. A colocação 
de sinalética agora programada resultou de uma 
proposta fundamentada para a sua localização, 
em articulação com a Unidade de Intervenção 
Territorial (UIT). Em 2019 foi dada continuidade:

2.1) Colocação da sinalética do percurso do Cami-
nho de Santiago e do Caminho de Fátima, a partir 
da Sé até ao Parque das Nações;

2.2) Fornecimento de conteúdos para a plataforma 
digital promovida pelo Turismo de Portugal, em 
colaboração com o Centro Nacional de Cultura.

3. DB-Heritage

Promovido pelo Laboratório Nacional de Enge-
nharia Civil, este projeto de investigação tem 
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como objetivo a recolha e construção de um 
repositório, no qual estão envolvidas as seguintes 
entidades: DGPC, Neoépica Arqueologia Lda., 
Arqueohoje Lda., Corpo Santo Hotel, Sociedade 
Histórica da Independência, Condomínio Terra-
ços de Bragança, Arqueologia e Património S.A, 
Crivarque Lda., EMEL, Direção da Escola Básica e 
Secundária Gil Vicente.

Nesta  base de dados de materiais de constru-
ção com interesse histórico e patrimonial serão  
disponibilizadas amostras de referência e estudo 
de materiais de construção históricos. No caso 
específico do DPC os materiais construtivos da 
Cerca Fernandina (taipa e alvenaria). 

A metodologia utilizada tem por base ensaios in 
situ não destrutivos, recolha manual de amostras 
e por sistema de carotes. 

Os sítios selecionados são o Miradouro Sophia 
de Mello Breyner, o Largo da Graça, o Liceu Gil 
Vicente, o Palácio da Rosa, a Torre do “Jogo da 
Pela”,  a Calçada de Santana,131-137,  o Palácio da 
Independência, o Condomínio Terraços de Bra-
gança e o Corpo Santo Hotel. 

4. Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou 
Social Local (2017-)

“Entidades de interesse histórico e cultural ou so-
cial local (EIHCSL) são as entidades com ou sem 
fins lucrativos, nomeadamente coletividades de 
cultura, recreio e desporto ou associações cultu-
rais, que pela sua atividade e património material 
ou imaterial constituam uma relevante referência 
cultural ou social a nível local.”-  Artº 2º, alínea d) 
da Lei nº 42/2017, publicada em DR, 1ª série – Nº 
114 – 14 de junho de 2017. 

A publicação da Lei 42/2017 despertou o interes-
se das entidades e, no âmbito da competência 
atribuída ao município, o Pelouro de Cultura 
avançou com o projeto de reconhecimento de 
EIHCSL de cariz cultural, com base na aplicação 
dos critérios definidos na Lei 42/2017, encarre-
gando um Grupo de Trabalho dos procedimentos 
necessários. Desde 2017 já foram reconhecidas 
sete Entidades de Interesse Histórico e Cultural 
ou Social Local.

Atividades desenvolvidas em 2019: 

4.1) Concluídos os processos de reconhecimento 
de duas entidades: Clube Filatélico de Portugal e 
Casa de Lafões;

4.2) Realizadas propostas de reconhecimento 

de duas entidades: Casa da Comarca da Sertã e 
Academia Musical 1º Junho de 1893 - Academia 
do Lumiar;

4.3) Iniciado o processo de análise de pedidos de 
reconhecimento de duas entidades: Xuventude 
de Galicia - Centro Galego de Lisboa e Academia 
de Recreio Artístico (ARA).

5. Geo-Alfama (2018-)

Promovido pelo DMAEVCE em parceria com o 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia e a 
Direção-Geral de Energia e Geologia, este projeto 
tem por objetivo a caraterização e o aprovei-
tamento geotérmico/hidromineral das águas 
termominerais da zona de Alfama.

6. Lojas com História (2015-)

Num mundo global e altamente competitivo, 
cada cidade e cada região deve afirmar-se pela 
diferença, pelo que a torna especial. O comércio 
de uma cidade pode, e deve, ser um dos elemen-
tos distintivos e diferenciadores entre cidades. 
Em Lisboa, o comércio teve sempre, ao longo da 
História, e continua a ter, um lugar muito relevan-
te na vida económica, social e cultural da cidade. 

Desde 2015 que um grupo de trabalho tripartido, 
Economia e Inovação, Cultura e Urbanismo, tem 
por missão proceder aos seguintes trabalhos:

a) Caracterização, mapeamento e definição de 
critérios para a classificação de Lojas com Histó-
ria da cidade de Lisboa, de acordo com elemen-
tos urbanísticos, culturais e económicos;

b) Levantamento de todas as Lojas com História 
existentes em Lisboa;

c) Desenvolvimento e aplicação da marca ativa 
e identitária de comércio da cidade de Lisboa – 
Lojas com História;

d) Produção de conteúdos com a marca Lojas 
com História de Lisboa – edição de livros, ati-
vidades em parceria com as lojas, coleções de 
produtos, prémios, bem como a definição de um 
conjunto de benefícios associados à marca.

Em 2019 o grupo de trabalho avaliou 42 lojas/
candidaturas à distinção Lojas com História daí 
resultando a atribuição da distinção a sete lojas e 
duas oficinas.
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Do conjunto de atividades realizadas destacam-
-se:

a) Avaliação de 26 lojas/candidaturas à distinção 
Lojas Com História;

b) Reapreciação de candidaturas e Revisão de 
Memorandos de 14 lojas; 

c) Elaboração de pareceres/respostas a contes-
tações (judiciais e outras) de lojistas e/ou senho-
rios sobre 11 lojas;

d) Participações na Comunicação Social (página 
48).

7. LxConventos (2013-)

Em 2019 continuou-se o carregamento de dados 
na base InPatrimonium; a atualização e elabora-
ção de conteúdos para o website e a promoção 
de ações de divulgação (publicação de artigos e 
participação em colóquios e congressos). 

Foi também efetuado o levantamento da infor-
mação relativa a conventos de Lisboa e a Ordens 
Religiosas no periódico Gazeta de Lisboa (anos 
1820 a 1823) e nos Livros da Chancelaria Régia 
(AML).

8. Muralhas de Lisboa

8.1) Investigação, Caderno 1: Publicação alusiva 
aos trabalhos multidisciplinares desenvolvidos 
na Rua da Judiaria e Largo de S. Rafael no âmbito 
do Projeto Integrado de Estudo e Valorização da 
Cerca Velha de Lisboa (colaboração de investiga-
dores externos);

8.2) Proposta de intervenções arqueológicas e de 
valorização dos sítios coincidentes com o traçado 
da Cerca Velha no âmbito do Projeto de Espaços 
Exteriores do Eixo da Cerca Moura (DMU/DEP);

8.3) Estabelecimento de parcerias com entidades 
externas envolvidas em projetos de reabilitação 
ou construção nova, coincidentes com o traçado 
da Cerca Fernandina (EMEL, Direção da Socie-
dade Histórica da Independência, Atelier Bugio), 
no âmbito da proposta de criação de percursos 
pedonais pela Cerca Fernandina; 

8.4) Proposta de percursos pedonais: Caminhos 
pela Cerca Fernandina. Percurso 1: da Rua da 
Verónica ao Largo de S. Domingos;

8.5) Sinalética do percurso pedonal: remoção de 

graffiti, autocolantes; desmontagem e remonta-
gem do totem informativo do Largo de S. Rafael 
no âmbito das festas de Stº António (apoio de 
DMHU/DHU/DLU/GC e DPC/DSPC);

8.6) Torre do Jogo da Pela / Cerca Fernandina: 
remoção de graffiti, limpezas, desinfestações, 
remoção de vegetação; desocupação de sem 
abrigo (apoio de JFSMM; DMHU/DHU/DLU/GC; 
DPC/DSPC; NASA/C.M.L);

8.7) Rua da Judiaria: lavagem e limpezas da rua, 
junto à muralha (apoio de JFSMM).

9. Olisipógrafos. Os cronistas de Lisboa

Lisboa será uma das poucas cidades históricas 
europeias que tem uma disciplina própria desti-
nada a estudar e valorizar a sua longa história: a 
Olisipografia. 

Em parceria com o Instituto de História da Arte 
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e 
com Jorge Ferreira Paulo no que concerne ao 
estudo de José Sarmento de Matos, pretende-se 
criar um site que divulgue a obra e os percursos 
de vida dos nomes mais destacados da olisipo-
grafia, e reeditar algumas das obras fundamen-
tais de Júlio de Castilho, Gustavo Matos Sequeira 
e Augusto Vieira da Silva.

Em 2019 foi preparado o acordo de parceria com 
a FCSH - NOVA.

10. Projeto Rossio de Palma, situ na Palma de 
Baixo (2018 -)

O DPC integra uma equipa multidisciplinar, jun-
tamente com a DMC e DAC, para a concretização 
deste micro-projeto denominado de Rossio de 
Palma, O que queremos fazer na nossa praça?, 
que teve a sua origem numa medida-piloto do 
programa Agenda 21 da Cultura, descrito em de-
talhe no capítulo da DMC. 

Neste âmbito, o NEP assegurou todo o trabalho 
de investigação realizado visando a contextuali-
zação histórico-patrimonial e a criação de redes 
de envolvimento com a comunidade local. O 
NEP garantiu ainda a definição do projeto de 
levantamento e registo de memórias, com vista à 
realização de um documentário, em articulação 
com o Arquivo Municipal | Videoteca, bem como 
a organização e acompanhamento de todas as 
iniciativas promovidas (página 18).
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11. Relatórios / Intervenções arqueológicas 

11.1) Tratamento e inventariação de espólio: Largo 
das Alcaçarias e Torre do “Jogo da Pela”;

11.2) Proposta de intervenção arqueológica e 
possível musealização dos vestígios arqueológi-
cos preservados no edifício municipal sito na Rua 
de S. João da Praça, 33-39, no âmbito do projeto 
de arquitetura em curso da responsabilidade da 
Divisão de Projetos de Habitação/DHM/DMMC.

12. Ventura Terra (2017-2019)

Enquadrado no projeto de investigação que foi 
desenvolvido sobre a obra do arquiteto Ventura 
Terra, foi assegurada a presença:

12.1) II Colóquio Internacional de Arquitetura 
Assistencial: Hospitais e outros edifícios da saúde 
– da Modernidade ao Moderno, FL-UL. Lisboa, 2 e 
3 outubro 2019

12.2) Apresentação da comunicação Sete proje-
tos. Um arquiteto. Ventura Terra e as arquiteturas 
da saúde”

PUBLICAÇÕES E EDIÇÕES

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3 | 4

1. AtlasCidade. Atlas da Avenida Almirante Reis 

Deu-se continuidade à investigação no AML- 
Arco do Cego para produção de dois artigos em 
coautoria e levantamento fotográfico, no âmbito 
do protocolo entre a CML/DMC e o Departamen-
to de Arquitetura da UAL.

2. Entre a Cruz e o Crescente - exposición con-
memorativa de los 800 años de la fundición del 
Convento de la Trinidad de Lisboa, artigo publi-
cado na revista  TRINITARIUM, nº 26, pp.331-334.

3. Lisboa 1415 Ceuta: História de duas cidades

Preparação da versão digital do catálogo Lisboa 
1415 Ceuta: História de duas cidades. Edição digi-
tal | ISBN: 978-972-8543-50-1.

4. A Igreja de Nossa Senhora do Loreto: contri-
butos para a sua memória, artigo publicado na 
revista Estudos Italianos em Portugal, nº 13, pp. 
27-40.

5. Igreja de Nossa Senhora do Loreto: espaço, 
tempo e sociedade, artigo publicado no livro 
Loreto em Lisboa: 500 anos de memória italiana, 
pp. 81-96.

6. A Ilha. História e urbanismo do grande quar-
teirão onde se implantou o Hospital Real de 
Todos-os-Santos, ao Rossio (1750-1779), artigo 
publicado na revista Cadernos do Arquivo, nº11.

7. De Ilha a Arquipélago. História e urbanismo 
do lugar do grande quarteirão onde outrora se 
implantou o Hospital Real de Todos-os-Santos, 
ao Rossio (1834-2019), artigo publicado na revista 
Cadernos do Arquivo, nº11.

8. E por cauza do grande terremoto que houve 
nesta Corte. O Bairro das Trinas, evolução ur-
banística e arquitetónica, artigo publicado na 
revista Cadernos do Arquivo, nº12.

9. Ventura Terra arquitecto. Do util e do bello

Coordenação editorial e elaboração de conteú-
dos para  a edição de um livro.

3.3 GABINETE DE  
ESTUDOS  
OLISIPONENSES
O Gabinete de Estudos Olisiponenses (GEO) 
dispõe de um dos mais completos acervos 
bibliográficos, cartográficos, iconográficos e 
arquivísticos sobre Lisboa, acessível ao público 
para consulta, que resulta, em grande parte da 
acumulação de valiosos arquivos pessoais, de en-
tre os quais se destacam os de Augusto Vieira da 
Silva, Matos Sequeira, Pastor de Macedo, Tinop e 
de outras figuras ilustres de Lisboa, como Duarte 
Pacheco.
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Este equipamento tem por missão:

1. Cooperar com a comunidade científica (uni-
versidades, centros de investigação, etc.) para o 
estudo e a reflexão sobre a cidade;

2. Apoiar instituições culturais, nacionais e es-
trangeiras, através de ações de estudo ou divul-
gação da história de Lisboa; 

3. Colaborar com os diversos Serviços da Câmara 
Municipal de Lisboa na resposta a questões de 
interesse para o município;

4. Organizar atividades e dinamizar uma oferta 
cultural e educativa diversificada, direcionada, 
designadamente, para as Escolas e Juntas de 
Freguesia, que contribua para valorizar o pa-
trimónio histórico e cultural da cidade junto da 
comunidade;

5. Conservar, tratar e atualizar as coleções docu-
mentais do Centro de Documentação, disponibi-
lizando informação aos utilizadores. Manter e de-
senvolver os serviços de referência, presenciais e 
à distância.

Em 2019, a atividade do GEO prosseguiu as suas 
linhas de investigação e divulgação, cooperando 
com a comunidade científica (universidades, 
centros de investigação, etc.) para o estudo e a 
reflexão sobre a cidade, apoiando instituições 
culturais nacionais e estrangeiras, através de 
ações de estudo ou divulgação da História de 
Lisboa; colaborando com os diversos Departa-
mentos da Câmara Municipal de Lisboa na res-
posta a questões de interesse para o município e 
organizando atividades, dinamizando uma oferta 
cultural e educativa direcionada para as escolas e 
Juntas de Freguesia.

BIBLIOTECA E ARQUIVO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Relativamente à área documental, salienta-se 
a integração na coleção do GEO de  1124 docu-
mentos, tendo sido assegurada a  continuidade 
na introdução de registos nas diferentes bases 
de dados, designadamente, 973 documentos na 
base de dados interna e 3329 documentos no 
catálogo das Bibliotecas de Lisboa.  

Foi ainda assegurada a introdução dos seguintes 
registos de dados Demografia de Lisboa: 12.110 
registos que compreende: Famílias; Indivíduos; 
Assentos Paroquiais; Visitações das Freguesias 

de Lisboa; Tipificação de agregados familiares de 
Lisboa, século XVI a XVIII e 10.970 registos Rol de 
Confessados.

Deu-se continuidade à inserção de dados do pro-
jeto Quotidianos Olisiponenses e a migração dos 
mesmos para nova base de dados desenvolvida 
pelo DSI. Os dados estão disponibilizados pela 
CML no projeto Dados Abertos.

No que diz respeito aos documentos de arquivo 
foram introduzidos 2247 registos no X-Arq, num 
trabalho de parceria com o Arquivo Municipal.

Refira-se ainda a digitalização de 7.373 docu-
mentos, o atendimento de 451 leitores que, no 
seu conjunto, consultaram 3.761 obras e 3.051 
documentos cartográficos.

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES  
E OUTRAS INICIATIVAS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

1. Ciclos de Conferências

1.1) Temas Olisiponenses (V) 

O V Ciclo de Conferências Olisiponenses serviu, 
tal como os dois anteriores, para desvendar a 
história imensa que se esconde atrás dos muros 
dos gabinetes, bibliotecas, universidades e até 
das casas lisboetas. Mais uma vez, existiu a preo-
cupação de que cada conferencista trouxesse 
elementos novos ou menos conhecidos sobre 
Lisboa e a sua região. 

a) José Luís Monteiro e os modelos ecléticos do 
cosmopolitismo parisiense – Paulo Baptista;

b) O rio Tejo, tesouro universal - património na-
tural e cultural a preservar e a divulgar - António 
Nabais;

c) Representações de Pedro & Inês - Annabela 
Rita;

d) Os escritores de Lisboa - Paula Oleiro;

e) A pneumónica em Lisboa. Evolução, respostas 
oficiais e atitudes da sociedade civil – Delminda 
Rijo e Eunice Relvas;

f) O meu Parque Mayer - Luís Mascarenhas;

g) A edição em papel e os novos desafios do livro 
impresso - Artur Anselmo;

h) O último comandante do Paquete Funchal - 
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António Manuel Marques Morais;

I) Cacilheiros – Luís Miguel Correia;

j) A Geografia do Infante D. Henrique - Joaquim 
Ferreira do Amaral;

k) Lisboa também tem Santos - Appio Sotto-
mayor.

1.2) Relações Luso-Italianas (9ªed)

O 9.º Ciclo de Conferências Relações Luso-Italia-
nas foi subordinado ao tema Portugal pela pena 
dos Italianos (sécs. XVI-XVIII). A passagem de 
italianos em terras portuguesas foi uma cons-
tante desde a fundação do reino de Portugal, 
o qual, com a expansão atlântica e oriental, se 
tornou um destino privilegiado por parte dos 
estrangeiros. Os italianos, fossem eles mercado-
res, artistas, diplomáticos, literatos, clérigos ou 
outros, encontraram no reino lusitano terreno 
fértil para desenvolver os seus conhecimentos, 
considerado ponto de encontro de culturas e sa-
beres “globais”. A estadia destes estrangeiros em 
Portugal deu origem a relatos e cartas contando 
uma realidade que, numa ótica interdisciplinar, 
nos apresenta uma visão “de fora” do reino de 
Portugal nos séculos XVI-XVIII. 

Numa colaboração entre a equipa do GEO, DPC e 
do CHAM | FCS, foram concretizadas as seguintes 
conferências:

a) Visão da paisagem urbana portuguesa seis-
centista por Pier Maria Baldi - João Cabeleira 
(Universidade do Minho);

b) Animais e outras maravilhas da expansão nos 
relatos dos Italianos - Cecilia Veracini (CAPP - IS-
CSP, Universidade de Lisboa);

c) Tron e Lippomani: um relato do século XVI - 
Nunziatella Alessandrini;

d) Portugal visto de Itália: de Francisco de Ho-
landa a Turriano – da utopia à construção arqui-
tetónica -  Fernando António Baptista Pereira 
(Universidade de Lisboa);

e) Itinerário da invasão de Portugal: a relação de 
Stefano Angarano (1580) - Luís Sousa (CHAM).

1.3) Colóquio Freguesia de São Vicente: História, 
Memória, Vivências | Escola-Oficina Nº. 1, Largo 
Graça | 24 > 26 de out 

Iniciativa organizada pelo GEO, CAL e Junta de 
Freguesia de S. Vicente, com o apoio da Divisão 
de Desenvolvimento e Formação e da Impren-
sa Municipal, tendo como principal objetivo o 

estudo e a divulgação da história dos territórios 
que compõem a freguesia, entendidos na sua 
dispersão no espaço e no tempo, cruzando várias 
perspetivas e dinâmicas de entendimento dos 
acontecimentos. O conhecimento mais aprofun-
dado do passado e do presente dos territórios 
contribui para a consolidação do sentimento de 
pertença à freguesia, contribuindo igualmente 
para a criação de uma consciência cívica mais 
informada e ativa.  Comunicações apresentadas:

a) Abastecimento de água a Lisboa Oitocentista 
– Uma rede de canais subterrâneos - Bárbara 
Bruno;

b) Barca e o Corvo - António Boto;

c) Becos, escadinhas, travessas, caracóis e outras 
ruas da Colina de São Vicente - Sérgio Proença;

d) O Campo de Santa Clara em Lisboa – Cidade, 
História e Memória - Elisabete Serol;

e) A Capela de Estêvão da Guarda em S. Vicente 
de Fora - Miguel Martins;

f) As colectividades da freguesia de São Vicente - 
Maria João Figueiroa;

g) O Convento de Santa Apolónia e a extinção 
das ordens religiosas: Um exemplo de desconti-
nuidade - Elisabete Gama;

h) Dr. Bernardino António Gomes (filho) - Bos-
quejo biográfico - Vitor Mendonça;

i) Entre o Termo e o Centro Urbano: a freguesia 
de Santa Engrácia no século XVII - Delminda Rijo;

j) Escola Nova, Educação popular e regeneração 
social: dois casos no bairro lisboeta da Graça 
(escola oficina nº 1 e voz do operário) - Joaquim 
Pintassilgo;

k) As histórias que o chão da freguesia conta - 
Mário Cachão;

l) O mito da Severa como pretexto para pensar as 
recentes transformações socioculturais da cida-
de de Lisboa - Marluci Menezes;

m) Ocupação Proto-Histórica na Calçada do 
Monte, Nº 2 – Ana Sofia Antunes/ Anabela Cas-
tro/ Victor Filipe;

n) São Vicente de Fora: Do Arrabalde à Paróquia - 
Manuel Fialho;

o) De São Vicente com Graça, me reencontro 
com o passado, sem perder o foco no futuro - 
José Carlos Nascimento;
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p) A Vila Operária - Ana Leonor Tomás.

Para além das apresentações e debates, o pro-
grama incluiu visitas a espaços da freguesia e a 
edição de atas para memória futura.

2. Comunicações 

2.1) Escola Nómada, sessão de balanço do pro-
jeto de continuidade Escola Nómada, no âmbito 
das Escolas Criativas do DESCOLA | Padrão dos 
Descobrimentos| 16 dez;

2.2) Hospital Real de Todos-os-Santos | Academia 
de S. Domingos de Benfica | 12 mar; 

2.3) As Judiarias da Lisboa Medieval: génese e 
evolução | (FL/UNL) | 28 fev;

2.4) Lisboa a cidade do Mestre, a cidade do Rei – 
O cerco de Lisboa de 1384 | Mosteiro da Batalha 
23 mar;

2.5) No encalce das carniçarias: dinâmicas urba-
nas na Lisboa Medieval, no colóquio Pão Carne e 
Água, decorrido na Torre do Tombo | 30 mai; 

2.6) Irisalva Moita e a construção do Museu da 
Cidade de Lisboa. Colóquio de homenagem a 
Irisalva Moita, na Sociedade Geografia Lisboa e 
Paços do Concelho | 9 > 11 mai; 

2.7) Como Descobrir os Descobrimentos em Lis-
boa. Conferência sobre museus promovida pela 
Academia de Marinha e pelo Instituto de Cultura 
Europeia e Atlântica (ICEA) | Ericeira | 8 jun

3. Efemérides

3.1) Augusto Vieira da Silva. Um percurso Acadé-
mico. 150 Anos do Nascimento. 1869-2019

Por ocasião do 150º aniversário do nascimento 
de Augusto Vieira da Silva (1869-2019), a Câmara 
Municipal de Lisboa, através do Gabinete de Es-
tudos Olisiponenses, assinalou a efeméride com 
uma exposição alusiva ao “mestre” olisipógrafo 
e um ciclo de conferências. A exposição focou 
em particular o percurso académico de Vieira da 
Silva que lhe permitiu formar-se em Engenharia 
Militar. Que escolas frequentou? Que programas 
curriculares vigoravam? Quem foram os seus 
professores? Estas foram algumas das questões 
levantadas. Uma personalidade singular e mul-
tifacetada, que, para além de engenheiro, foi 
também investigador, historiador, arqueólogo, 
colecionador, jornalista e munícipe.

a) Exposição Bíblio-iconográfica - A regoa e o 
compasso. Um percurso académico;

b) Ciclo de conferências Dispersos Olisiponenses:

b.1) Uma coleção, uma cidade, um museu - Ana 
Cristina Leite (GEO-CML);

b.2) A (re)invenção de um castelo para Lisboa 
- Paulo Almeida Fernandes (Museu de Lisboa- 
EGEAC | CEAACP-UC | IEM-NOVA- FCSH);

b.3) As termas romanas da Rua da Prata, 85 anos 
depois…- Ana Caessa e Nuno Mota (CAL-CML);

b.4) Metodologia e estilo: Augusto Vieira da Silva 
- Manuel Fialho (GEO-CML | CH-ULISBOA);

b.5) Epigrafia de Olisipo, 75 anos depois… - Ana 
Caessa (CAL-CML);

b.6) Augusto Vieira da Silva. Percurso académico 
de um engenheiro militar - Elisabete Gama (GEO-
-CML);

b.7) Cenários de Lisboa em 1755. Evasão demo-
gráfica e transformação urbana em torno do 
Rossio - Delminda Rijo (GEO-CML | CITCEM-U-
PORTO);

b.8) Vieira da Silva: colecionador ou simples ajun-
tador? – Ernesto Jana (GEO-CML);

b.9) Augusto Vieira da Silva, a Associação dos 
Arqueólogos Portugueses e a cidade de Lisboa: 
encontros e reencontros - Ana Cristina Martins 
(IHC-Nova-FCSH-Pólo U. Évora | Uniarq-ULIS-
BOA);

b.10) A importância da cartografia na obra de 
Vieira da Silva – Guilherme Cardoso (CAL-CML) e 
Carlos Didelet (CAL-CML | IAP-Nova-FCSH).

3.2) Bicentenário da Revolução Liberal de 1820

No ano de 2020 assinalar-se-á o Bicentenário 
da Revolução de 1820. Esta revolução provocou 
grandes mudanças na vida nacional, como por 
exemplo a instalação do primeiro parlamento 
liberal, a inauguração do sistema de governo 
constitucional, a aprovação da primeira Consti-
tuição Portuguesa (1822) e a separação de pode-
res (legislativo, executivo e judicial). 

O primeiro Liberalismo português proclamou 
a Liberdade (de imprensa, de associação e de 
petição) e os direitos de Cidadania (igualdade, 
propriedade e segurança), valores elementares 
na atualidade. 
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A este propósito a Câmara Municipal de Lisboa 
– Pelouro da Cultura, através da sua Direção Mu-
nicipal de Cultura e da EGEAC, em colaboração 
com outras entidades públicas, criou um grupo 
de trabalho coordenado pelo GEO que irá dese-
nhar e promover um programa de atividades cul-
turais e educativas com o objetivo de rememorar 
a Revolução de 1820 e a sua época.

Neste âmbito foi assegurada:

A coordenação do Programa Municipal das Co-
memorações Bicentenário da Revolução Liberal 
de 1820, a construção do modelo de análise da 
efeméride, o aprofundamento da problemática, 
a construção do programa, a calendarização das 
atividades que serão desenvolvidas no biénio 
2020/2021 pelos equipamentos culturais (Arqui-
vo, Hemeroteca e Gabinete de Estudos Olisipo-
nenses), com a colaboração do Museu de Lisboa 
| EGEAC, da Divisão de Gestão Cemiterial, e de 
outras entidades culturais. 

Refere-se ainda que este Programa articula-se 
com o projeto Relembrar a Revolução de 1820. 
Liberdade e Cidadania, do Instituto de História 
Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa.

 

3.3) Centenário da morte de Júlio Castilho

A pretexto da evocação dos 100 anos da morte 
de Júlio de Castilho – jornalista, poeta, escritor, 
político e distinto olisipógrafo – a CML, através 
do GEO, decidiu promover a organização de um 
programa de atividades, com os seguintes obje-
tivos: 

i. Tratar e divulgar os fundos e coleções patrimo-
niais dos equipamentos municipais culturais rela-
cionados com a vida e obra de Júlio de Castilho;

ii. Valorizar o legado da vida e obra de Júlio de 
Castilho, nas suas múltiplas valências: como 
olisipógrafo, jornalista, escritor, bibliotecário, 
diplomata, colecionador, professor e associado 
emérito de várias e prestigiadas instituições cul-
turais nacionais e estrangeiras;

iii. Promover as bibliotecas, os arquivos e demais 
equipamentos culturais municipais da CML 
enquanto espaços privilegiados de exercício do 
direito à informação, à educação e à cultura, pre-
servação da memória histórica e divulgação do 
conhecimento;

iv. Enriquecer a oferta cultural da cidade, com 
uma programação de qualidade, diversificada, 
que contribua efetivamente para a promoção 

cultural e turística de Lisboa, valorizando a sua 
identidade histórica e patrimonial.

Durante o ano de 2018 foi criado um grupo in-
formal de trabalho ao nível da DMC, coordenado 
pelo GEO, que ficou incumbido de organizar 
o programa acima referido. Do trabalho deste 
grupo, resultou um programa diversificado de 
atividades culturais e educativas (exposições, 
colóquios, conferências, digitalização e disponi-
bilização em linha de obras de Júlio de Castilho, 
requalificação da sua sepultura no cemitério do 
Lumiar, roteiros pedonais, entre outras), a realizar 
por vários equipamentos municipais culturais sob 
a tutela da DMC, num trabalho cultural transver-
sal, com início a 8 de fevereiro, de modo a assina-
lar os 100 anos da morte de Júlio de Castilho, e 
envolvendo na concretização das iniciativas pro-
postas diversas parcerias municipais e externas.

Atividades concretizadas em 2019:

a) In Memoriam: Romagem à Sepultura De Júlio 
De Castilho | Cemitério do Lumiar | 8 fev

Iniciativa em parceria com a Divisão de Gestão 
Cemiterial, o Gabinete de Estudos Olisiponenses, 
a Junta de Freguesia do Lumiar e Amigos dos 
Cemitérios de Lisboa.

b) Conferências Júlio De Castilho | Ciclo em par-
ceria com O Grémio Literário de Lisboa:

b.1) Júlio de Castilho, um Olhar - Pedro Bebiano 
Braga;

b.2) Júlio de Castilho, Mestre de todos os amigos 
de Lisboa - António Valdemar.

c) III Colóquio de Olisipografia - Júlio De Castilho 
- Centenário 1919-2019 | Teatro Aberto | 21 > 23 
nov

O III Colóquio de Olisipografia, numa organização 
conjunta do Gabinete de Estudos Olisiponenses 
da Câmara Municipal de Lisboa, da Associação 
dos Arqueólogos Portugueses, da EGEAC - Mu-
seu de Lisboa e do Grupo Amigos de Lisboa, de-
correu de 21 a 23 de novembro no Teatro Aberto, 
homenageando o fundador da Olisipografia, Júlio 
de Castilho, no centenário da sua morte. 

Esta terceira edição do colóquio pretendeu 
apresentar os mais recentes trabalhos sobre esta 
figura ímpar da historiografia sobre Lisboa, bem 
como estudos sobre temas variados da história 
da cidade, reunindo para isso um conjunto de 
especialistas que trouxeram para a atualidade a 
olisipografia fundada por Castilho. Comunica-
ções apresentadas:
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c.1) Júlio de Castilho. Alguns aspectos inéditos da 
sua vida e da sua obra - Orlando da Rocha Pinto;

c.2) Júlio de Castilho. Um publicista em fim de 
século - Álvaro Matos;

c.3) Os Jardins do Silêncio e Júlio de Castilho - 
Elisabete Rocha;

c.4) Júlio de Castilho – o Olisipógrafo singular - 
Salete Salvado;

c.5) Uma deambulação pelas “muitas Lisboas” de 
Júlio de Castilho - Eunice Relvas;

c.6) O Bairro enquanto Monumento Histórico em 
Júlio de Castilho e os antecedentes da ideia de 
Património - Paulo Simões Rodrigues;

c.7) Assoalhadas da Memória: casos de registo 
visual de interiores de Lisboa no espólio de Júlio 
de Castilho - Mário Nascimento;

c.8) Augusto Vieira da Silva - A regoa e compasso 
- na continuação dos estudos de Júlio de Casti-
lho - Elisabete Gama;

c.9) A Ribeira de Lisboa – a Génese de um pólo 
comercial e político na Idade Média - Manuel 
Fialho;

c.10) A monumentalização da Ribeira de Lisboa. 
Cidade, espaço público e frente de água - Rita 
Ochoa;

c.11) Bica dos Olhos à Rua da Boavista: singulari-
dade e memória - Inês Matoso;

c.12) As alterações no edificado e nos transportes  
na Lisboa de Júlio de Castilho - Ernesto Jana;

c.13) O património religioso da Lisboa Antiga: 
Notas inéditas a partir dos arquivos da Câmara 
Eclesiástica e Patriarcal de Lisboa - Rui Mendes;

c.14) A inacabada fonte monumental do Campo 
de Santana e o que Júlio de Castilho não disse 
sobre ela - António Barros;

c.15) O palacete e tercenas de José António Pe-
reira, nas Janelas Verdes: um ensaio de “história 
visual” - Maria Helena Barreiros e Jorge Campos.

d) Roteiro Histórico

Um itinerário pelos locais mais emblemáticos da 
Lisboa de Júlio de Castilho, no âmbito da progra-
mação do III Colóquio de Olisipografia | Percurso 
de autocarro por vários locais de Lisboa | 23 nov

3.4) Comemoração dos 500 anos de viagem de 
circum-navegação de Fernão de Magalhães (1519 
a 1522)

Colaboração com as atividades da Estrutura de 
Missão para os 500 anos da viagem de circum-
-navegação comandada por Fernão Magalhães:

a) Elaboração de textos sobre Fernão de Maga-
lhães e a sua viagem para o site: Fernão Maga-
lhães 500 anos da circum-navegação;

b) Conferências de José Manuel Garcia sobre Fer-
não de Magalhães nos seguintes eventos e locais: 

b.1) 25.º Colóquio Eça de Queiroz nos Olivais;

 b.2)Academia de Marinha; 

b.3) Amigos de Lisboa; 

b.4) Conferência internacional no Rio de Janeiro;

b.5) Auditório do Teatro Municipal de Vila Real no 
âmbito de iniciativas do Ministério da Educação; 

b.6) Grémio Literário de Lisboa; 

b.7) BNPl; 

b.8) Imprensa Nacional-Casa da Moeda; 

b.9) Associação de Defesa do Património Históri-
co e Arqueológico de Aljezur (ADPHA); 

b.10) Sociedade de Geografia de Lisboa; 

b.11) Colóquio Viagem de Circum-Navegação e 
Ciência - Diálogos à Volta do Mundo, promovido 
pela Câmara Municipal de Ponte da Barca em 
Ponte da Barca; 

b.12) Instituto de Cultura Europeia e Atlântica na 
Ericeira; 

b.13) Sociedade História da Independência de 
Portugal; 

b.14) Junta de Freguesa de Carnide; 

b.15) Palácio Nacional da Ajuda; 

b.16) Feira do Livro do Porto; 

b.17) No Chile, realização de quatro conferências 
nas cidades de Santiago, Punta Arenas e Valpa-
raíso; 

b.18) Fundação Calouste Gulbenkian; 

b.19) Livraria Parlamentar da Assembleia da Re-
pública; 

b.20) Museu da Carrapateira;
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b.22) Entrevistas sobre Fernão Magalhães: RTP; 
Sic notícias; Observador; JN; DN;

c) Publicações de artigos

c.1) Garcia, José Manuel. Documentos existentes 
em Portugal sobre Fernão de Magalhães e as 
suas viagens, Abriu: estudos de textualidade 
do Brasil, Galicia e Portugal. Voltas ao redor de 
Magalhães, n.º 8, Barcelona, Universitat de Barce-
lona, 2019, p. 15-33.

c.2) Garcia, José Manuel. A presença de Fernão 
de Magalhães nas crónicas portuguesas, in Em 
demanda da biblioteca de Fernão de Magalhães, 
coordenação científica de Rui Manuel Loureiro, 
Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, 2019, p. 
207-227. 

c.3) Garcia, José Manuel. Fernando de Magalla-
nes y Portugal, in Congreso Internacional de 
Historia: «Primus circumdedisti me», Madrid, 
Ministerio de Defensa, 2019, p. 95-109.

3.5) Projeto 25 LUGARES de ABRIL. 

Investigação, seleção de imagens, edição de tex-
tos, conteúdos para folheto.

4. Mostras bibliográficas

4.1) Mostra bibliográfica: Ofertas do Conservató-
rio Nacional de Música;

4.2) Exposição bíblio-iconográfica: A doença e as 
enfermidades em Lisboa, séc. XIX-XX;

4.3) Mostra bibliográfica Festas da Cidade;

4.4) Open House 2019: Mostra bibliográfica Palá-
cio do Beau Séjour/Gabinete de Estudos Olisipo-
nenses.

5. Visitas guiadas

5.1) Visitas ao Palácio Beau Sejour no âmbito:

a) Jornadas Europeias do Património | Dia dos 
Monumentos e Sítios; 

b) Trienal de Arquitetura Open House 2019.

5.2) Visitas guiadas organizadas pelo GEO:

a) Convento da Graça;

b) Estação Ferroviária do Rossio e Hotel Avenida 

Palace - obras de José Luís Monteiro, no âmbito 
do V Ciclo de Temas Olisiponenses.

6. Colaboração com Universidades Seniores

Continuamos a assegurar as aulas de História de 
Lisboa nas Universidades Seniores de Alcântara, 
São Domingos de Benfica, Sociedade Histórica 
da Independência de Portugal e Academia Olisi-
po.

ESTUDOS E AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Em 2019 foi dada continuidade aos projetos de 
investigação em curso e iniciaram-se novos pro-
jetos:

1. Demografia

1.1) Reconstituição de Paróquias de Lisboa: do 
Século XVI até ao Terramoto de 1755 

Projeto desenvolvido no âmbito do protocolo 
CML-GEO e CITCEM/Universidades Minho e do 
Porto. 

Neste âmbito foi assegurada a continuidade 
da integração de dados na base de dados de-
mográficos e sociais de Lisboa a partir da infor-
matização normalizada dos registos paroquiais 
(assentos de batismos, casamentos e óbitos) 
das antigas 43 paróquias de Lisboa na Época 
Moderna: Levantamento de rol de confessados 
e aplicação da tipologia P. Laslet aos agregados 
domésticos: várias freguesias; 

1.2) História da População de Lisboa

a) Levantamento de dados em arquivos – censos 
anuais de todas as freguesias de Lisboa séc. XVIII; 

b) A demografia da Freguesia de Santiago (1700-
1750): População e Sociedade; 

c) História da População de Lisboa (séculos XVI-
-XX): escravos, mulheres – organização de dados; 

d) Antigas Profissões de Lisboa (1500-1800): 

Levantamento de dados: Estudo Comparativo 
Artes, Ofícios e Tipos Sociais de Lisboa Antiga 
(Fase 1 e Fase 2). Identificação, descrição e cate-
gorização das ocupações profissionais e de tipos 
sociais da população de Lisboa (séculos XVI-XIX). 
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Levantamento iconográfico. 1.032 registos di-
ferenciados de profissões, cargos, tipos sociais, 
527 fichas síntese (caraterização sumária de cada 
profissão);

e) O Bairro Alto às Vésperas do Terramoto de 
1755: As Ruas, As Casas, as Gentes: levantamento 
de dados. 

 

2. Coletividades de Lisboa

Continuação do estudo das Coletividades de 
Lisboa e elaboração de monografias sobre as co-
letividades inseridas nas 24 freguesias de Lisboa.

 

3. Reconstituição da Lisboa Medieval e dos Des-
cobrimentos

Estudo monográfico sobre Lisboa na Idade Mé-
dia, com vista à sua reconstituição tipológica, 
arquitetónica e localização geográfica. Coor-
denação científica (parceria com a professora 
Amélia Aguiar Andrade, da FCSH-NOVA) de um 
estudo monográfico sobre Lisboa na Idade Média 
| Descobrimentos. 

Atividades desenvolvidas em 2019:

3.1) Levantamento documental (Livros da Leitura 
Nova) sobre a propriedade em Lisboa (reconsti-
tuição da malha urbana e da toponímia) na Idade 
Média e Época Moderna;

3.2) Análise dos dados resultantes do levanta-
mento documental sobre a propriedade em 
Lisboa e reconstituição da zona da Ribeira e Rua 
Nova.

4. Quotidianos Olisiponenses

Levantamento de acontecimentos decorridos em 
Lisboa, com recurso a livros e jornais da época. 
Inserção dos mesmos em base de dados.

5. Toponímia Histórica

Continuação dos estudos sobre a origem e loca-
lização dos topónimos antigos de Lisboa e inser-
ção em X-arq do ficheiro Pastor de Macedo.

6. Fornecimento de conteúdos para o site da Câ-
mara Municipal de Lisboa

Foram desenvolvidos conteúdos para a Linha do 
tempo, História de Lisboa e conteúdos para a 
Biografia dos Presidentes da Câmara Municipal 
de Lisboa.

PUBLICAÇÕES E EDIÇÕES 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3 | 4

1. Edição da Revista Rossio. Estudos de Lisboa N.º 
8;

2. Edição de folheto Augusto Vieira da Silva 
Percurso Académico – 1869-2019, 150 anos do 
nascimento;

3. Edição de roteiro histórico Muitas Lisboas de 
Júlio de Castilho (1840-1919);

4. Publicação de artigo Manter viva a memória 
dos Descobrimentos em Lisboa, in Caminhos do 
rio: rios das grandes civilizações, coordenação de 
Carlos Guardado da Silva, Lisboa, edições Colibri; 
Universidade de Lisboa; Câmara Municipal de 
Torres Vedras, 2019, p. 199-205;

5. Publicação de artigo sobre a possível autoria 
da vista de Lisboa do Castelo de Weiburg, in Pra-
ça universal de todo o orbe. Uma vista de Lisboa 
em 1619, coordenação de Pedro Flor, Lisboa, Mu-
seu de Lisboa, 2019, p. 77-85 (edição bilingue em 
português e inglês).

SERVIÇO EDUCATIVO 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3 | 4

No âmbito do Programa  de Requalificação dos 
Serviços Educativos da DMC, o Gabinete de Es-
tudos Olisiponenses participa na oferta educativa 
do DESCOLA com a atividade Escola nómada 
ou a (des)construção das evidências, decorrente 
do projeto Testemunhos da Escravatura (www.
testemunhosdaescravatura.pt). 

Tendo por base a herança histórica, esta ativida-
de aborda a temática do racismo com os jovens 
procurando criar momentos de reflexão que 
possam ser transformadores e dinamizadores 
de mentes críticas e abertas à reconstrução das 
narrativas da história.
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Durante o ano letivo 2018/2019 a Escola Nómada 
trabalhou com a turma 7º A da Escola EB 2/3 
Pintor de Almada Negreiros. Projeto ao abrigo do 
Programa Municipal de Combate ao Insucesso 
Escolar Precoce, no âmbito do POR Lisboa 2020.

3.4 GALERIA DE ARTE 
URBANA
A Galeria de Arte Urbana (GAU) desenvolve uma 
estratégia municipal para a Arte Urbana, enquan-
to processo de promoção da salvaguarda do 
património cultural da cidade de Lisboa, não ape-
nas para prevenir atos vandálicos, mas também 
no sentido de promover o trabalho desta comu-
nidade artística. Deste modo, a GAU centra a sua 
atuação num conjunto de áreas essenciais à boa 
prossecução das suas prioridades:

1. Pensar o papel que a Arte Urbana desempenha 
na cidade, atendendo em particular aos riscos 
que o sucesso e o mediatismo deste fenómeno 
podem representar para a cidade, designada-
mente ao nível da proliferação de intervenções e 
saturação da paisagem urbana; 

2. Divulgar as grandes linhas da atuação munici-
pal neste domínio, promovendo as boas práticas 
da intervenção artística e do graffiti, com vista a 
uma vivência harmoniosa e ao melhor usufruto 
do espaço público da cidade.

A partir destas prioridades a GAU enquadra a sua 
ação na prossecução dos seguintes objetivos 
específicos:

1. Reforçar e disseminar uma consciência patri-
monial; 

2. Sensibilizar para as questões e problemas da 
regeneração urbana; 

3. Promover a proteção do património; 

4. Estimular o respeito pelos múltiplos discursos 
criativos existentes na cidade; 

5. Estimular a pesquisa, o conhecimento e o re-
conhecimento da arte urbana; 

6. Desconstruir estereótipos e preconceitos asso-
ciados; 

7. Estimular a fruição dessas formas de expressão 
cultural; 

8. Promover a renovação da intervenção artística 
no espaço público; 

9. Promover a cidadania artística; 

10. Promover a inclusão social.

COMBATE AO USO DESORDENADO E 
INDISCRIMINADO DO GRAFFITI NA CI-
DADE

Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
criativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Em 2019, a GAU deu continuidade ao trabalho de 
valorização da prática de graffiti enquanto Arte 
Urbana, com a definição de regras e espaços 
próprios para as intervenções artísticas. Acom-
panhou também o processo de criação e im-
plementação de um compromisso público de 
limpeza relativo às inscrições ilegais, que implica 
o reforço da sua atuação na vertente de interven-
ção artística, nomeadamente através da expan-
são dos espaços de pintura livre na cidade.

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
criativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

1. Comunicação social

A GAU teve presença em vários meios de comu-
nicação social, desigadamente: Ambitur Online; 
C & H; Correio da Manhã; Cultura de Borla; Destak 
Online; Destak; Diário de Notícias; Diário Imobi-
liário; Expresso do Oriente; Fuel TV;  Gerador On-
line; Incomum Magazine; LUSA; Mais Educativa; 
Marketeer; NiT; Noticias ao Minuto; O Jogo; Ob-
servador; Porto Canal; Radio Observador; Rádio 
Oxigénio; Revista Bica; Revista Frontline; Revista 
Lisboa; Revista Time Out; Revista Visão; RTP No-
tícias; RTP; SAPO 24; TSF; Viagens & Resorts.

No âmbito do MURO | Festival de Arte Urbana 
LX_2019, a equipa da GAU foi também entre-
vistada e acompanhou visitas com jornalistas 
nacionais e internacionais, acerca do trabalho 
desenvolvido pela GAU, pelos seguintes meios de 
comunicação social: Revista Sábado, Ambitur e 
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RAI 3, Itália.

2. Redes Sociais

2.1) Facebook: 51.882 seguidores (acréscimo de 
2% em relação a 2018);

2.2) Instagram: 17 900 seguidores (acréscimo de 
26% em relação a 2018);

2.3) Youtube: 12 900 visualizações (decréscimo 
de 10% em relação a 2018).

 

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
criativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

No âmbito da intervenção artística decorreram 
as seguintes ações:

1. Centro Cultural de Cabo Verde | Freguesia da 
Estrela | jul

Intervenção dos artistas Frederico Draw e Ergo 
Bandits, no âmbito da inauguração da Casa da 
Cultura de Cabo Verde, na Rua de São Bento, 
junto ao Largo Hintze Ribeiro.

2. Médicos do Mundo | Freguesia da Misericórdia 
| fev > mar

Intervenção de arte urbana e realização de uma 
serigrafia para assinalar os 150 anos da abolição 
da Pena de Morte em Portugal. Artista: Mário Be-
lém (freguesia de Penha de França) – Realização 
de uma serigrafia a partir do mural, em parceria 
com o CPS (Centro Português de Serigrafia).

3. Monstra 2019 | Freguesia de Santo António | 20 
> 31 mar

Intervenção de Arte Urbana no âmbito do Festi-
val Monstra 2019, com a pintura de três vidrões, 
pelo artista Tomás Lucas, com os alunos da Esco-
la Artística António Arroio e pelos alunos da CED 
D. Maria Pia.

4. Parceria com a Galeria Underdogs, para o Pro-
grama de Arte Pública

4.1) Campo de jogos do Campo Mártires da Pátria 
| Freguesia de Arroios | jun

Intervenção no campo de jogos do Campo 
Mártires da Pátria pelo artista AKACORLEONE. 
Trata-se de uma peça icónica da cidade de 
Lisboa e de Portugal, por ser o primeiro polides-
portivo com uma intervenção de Arte Urbana 
com estas características. Esta peça tem como 
título BALANCE e o seu impacto procura recair 
sobre o aspeto mais lúdico e comunitário de um 
local que reúne diariamente pessoas diferentes, 
de idades diferentes e contextos diferentes, para 
praticar desporto.

4.2) Cintura do Porto de Lisboa | Freguesia de 
Misericórdia | jul

No seguimento da sua exposição individual Igno-
rantism, patente na Galeria Underdogs, 10 Capsu-
le, o artista italiano Fuzi realizou uma intervenção 
na rua da Cintura do Porto de Lisboa, junto ao 
Cais do Sodré.

4.3) Festival Iminente | Freguesia de Benfica | set

Este Festival é composto por cinco palcos, com 
artistas musicais e visuais, b-boys, performers, 
bailarinos e debates. Ao todo são mais de 100 ar-
tistas, de 11 nacionalidades das artes visuais, das 
artes performativas e da música, talentos firma-
dos ou ainda a despontar, num festival urbano de 
arte e música, com a curadoria de Alexandre Far-
to, aka Vhils, e da plataforma Underdogs, coorga-
nizado com a Câmara Municipal de Lisboa.

5. Passagem Pedonal e elevador de Entrecampos 
| Freguesias de Areeiro, Alvalade e Avenidas No-
vas | mai

Intervenção na passagem pedonal e elevador da 
Rua de Entrecampos /Av. Infante D. Pedro que 
faz a passagem por cima da linha férrea. 

A artista escolhida foi a portuguesa Vanessa 
Teodoro que intervencionou em todo o elevador 
(incluindo rampas e escadas de acesso) e muros 
anti-ruído envolventes, criando mais um marco 
na paisagem urbana da cidade.
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6. Respiradouros do Metro no Bairro das Amen-
doeiras | Freguesia de Marvila | jun

No âmbito das celebrações do aniversário da As-
sociação de Moradores do Bairro das Amendoei-
ras, o artista venezuelano Flix foi convidado a fazer 
uma intervenção nos respiradores da estação de 
metro de Chelas.

7. Terminal Fluvial Cais Do Sodré | Freguesia de 
Misericórdia | set

Andorinha: Intervenção de Arte Urbana da artista 
J de Montaigne (UK). 

INVENTARIAÇÃO 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Deu-se continuidade ao trabalho de inventaria-
ção, que visa a preservação da memória da Arte 
Ubana, através da realização sistematizada de 
registos fotográficos das obras executadas em 
Lisboa desde o 25 de abril de 1974. 

A informação recolhida, essencial para o enten-
dimento e a investigação deste fenómeno, foi 
introduzida na base de dados InPatrimonium, 
tendo sido assegurada a sua divulgação, nomea-
damente no site da GAU e nas redes sociais.

MURO - FESTIVAL DE ARTE URBANA

Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
criativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Tendo em conta os objetivos específicos da GAU, 
identificados na página 59, o MURO  - Festival 
de Arte Urbana, foi desenhado, desde a edição 
de 2016, para ser um festival bienal que promove 
simultaneamente a Arte Urbana, um processo 
de regeneração urbana e a criação de polos de 
atração cultural descentralizados pela cidade de 
Lisboa.

Desta forma, e utilizando a Arte Urbana como 
ferramenta, pretende-se contribuir para a criação 
de novas centralidades urbanas, fator que deter-
mina a escolha de áreas periféricas do território 

municipal - geográfica e socialmente falando 
- como destino mais propício e útil a dar aos 
projetos da GAU.

Metodologicamente a intervenção no âmbito do 
Festival MURO LX baseia-se num modelo colabo-
rativo entre a GAU, outras unidades orgânicas da 
DMC, nomeadamente a DAC, a GEBALIS, a Junta 
de Freguesia do território escolhido, a Unidade 
de Intervenção Territorial (Urbanismo), a Direção 
Municipal de Higiene Urbana e os líderes, organi-
zações e associações comunitárias, procurando 
uma estratégia de produção participada e parti-
cipativa.

O território escolhido para a edição de 2019 foi 
a freguesia do Lumiar, tendo neste âmbito sido 
concretizadas:

1. Visitas guiadas  

2. Workshops (página 62);

3. Projeto Pedagógico - Incursões pela Arte (pá-
gina 62);

4. Intervenções de arte urbana 

Foram concretizadas 50 intervenções com 20 
artistas, designadamente: Costah (PT), Flix (VEN), 
Fulviet (ITA), Glam (PT), Miguel Brum (PT), Mosaik 
(PT), Muzai (BR), MynameisnotSEM (PT), NSN997 
(ESP/ ITA), Ozearv (PT), Pantónio (PT), Peeta 
(ITA), RAF (PT), Regg (PT), Samina (PT), San Spiga 
(ARG), Tamara Alves (PT), Third (PT), Tufer (PT), 
Utopia (PT).

5. Artes Performativas 

Foi concretizado um conjunto de espetáculos 
nomeadamente: Chapitô (PT), Joana Grupo de 
Teatro (PT), NBC (PT), Orquestra de Câmara 
Portuguesa (PT), Rádio Quântica (PT), Sons da Lu-
sofonia (PT), Surma (PT), Tó Trips (PT). 

6. Fotografia

Intervenções da Agência Calipo (PT, LUX, AUS)
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PROJETOS DE INTERVENÇÃO COMUNI-
TÁRIA EM BAIRROS MUNICIPAIS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

1. Bip/Zip

Durante 2019 foi assegurada a colaboração com 
os diferentes projetos Bip/Zip:

1.1) Quinta do Cabrinha e Bairro do Loureiro

Acompanhamento de intervenções de arte 
urbana promovidas pelo Bip/Zip Casal Ventoso 
Sempre, da Associação PROJECTO ALKANTARA 
- Associação de Luta Contra a Exclusão Social 
(Promotora), Junta de Freguesia de Alcântara 
(Parceira), Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
(Parceira), Pró-Comissão de Moradores do Bairro 
do Cabrinha (Parceira), Junta de Freguesia de 
Campo de Ourique (Parceira), Pró-Comissão de 
Moradores do Bairro do Loureiro (Parceira);

1.2) Alto do Lumiar e Bairro da Cruz Vermelha

Apoio e formação na área das visitas guiadas a 
peças de Arte Urbana promovidas pelo grupo 
comunitário Cultura Urbana Alta Lx. Este grupo 
surge na sequência de um projeto Bip/Zip das 
Associações ARAL (Associação de Residentes do 
Alto do Lumiar) e Associação de Moradores do 
PER 11.

SERVIÇO EDUCATIVO 

Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
criativa

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3

Com uma estratégia vocacionada para a pro-
moção da Arte Urbana e, simultaneamente, 
para a salvaguarda do património e prevenção 
do aparecimento de intervenções vandálicas, a 
componente pedagógica das atividades desen-
volvidas pela GAU assenta na realização de ofici-
nas, workshops e visitas guiadas de arte urbana, 
direcionados para a população escolar, para a 
comunidade local e público em geral. 

Nestas iniciativas procurou-se trabalhar a rte 
como forma de estimular a aprendizagem, pos-
suindo como bases o autodesenvolvimento, o 
lúdico, a expressão, a criatividade, a espontanei-
dade e a relação emocional.

Entre as várias atividades concretizadas em 2019 
destacam-se: 

1. O projeto Incursões pela Arte, que este ano 
realizou-se no âmbito do MURO | Festival de Arte 
Urbana LX_2019 nas escolas situadas na Junta de 
Freguesia do Lumiar incluindo assim a população 
escolar e a comunidade envolvente. A equipa 
trabalhou com o Agrupamento de Escolas Alto 
do Lumiar, designadamente:

1.1) Escola Secundária do Lumiar;

1.2) EB Nuno Cordeiro Ferreira;

1.3) EB Padre José Manuel Rocha e Melo.

Ao todo, este projeto trabalhou com sete turmas 
destas escolas, tendo realizado sete workshops e 
sete visitas guiadas para 160 alunos.

2. Workshops 

2.1) Workshop de Arte Urbana, denominado Há 
Festa no Parque, realizado com o artista Hi-
bashira, no âmbito das Comemorações do 25 de 
Abril, no Parque Mário Soares, com cerca de 30 
pessoas;

2.2) No âmbito do MURO | Festival de Arte Urba-
na LX_2019 realizaram-se oito workshops com a 
comunidade e a população em geral. 

2.3) Workshops alusivos aos dias comemorativos 
do Calendário da ONU | Freguesia da Misericórdia 
| out >  dez

a) Dia Internacional do Idoso | 1 out

No âmbito das comemorações do Dia Interna-
cional do Idoso, a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa associou-se à Galeria de Arte Urbana 
e ao artista Miguel Brum na realização de um 
workshop de pintura nos painéis na Calçada da 
Glória, que contou com cerca de 40 pessoas;

b) Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 
| 3 dez

No âmbito das comemorações do Dia das 
Pessoas com Deficiência, a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lisboa associou-se à Galeria de Arte 
Urbana e ao artista Ozearv na realização de um 
workshop de pintura nos painéis na Calçada da 
Glória. 20 participantes.
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c) Dia Internacional do Voluntário para o Desen-
volvimento Económico e Social | 5 dez 

No âmbito das comemorações do Dia Internacio-
nal do Voluntário, a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa associou-se à Galeria de Arte Urbana 
e à artista Maria Imaginário na realização de um 
workshop de pintura nos painéis na Calçada da 
Glória. 20 participantes.

d) Dia Internacional dos Direitos Humanos | 10 
dez

No âmbito das comemorações do Dia Interna-
cional dos Direitos Humanos, a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa associou-se à Galeria de 
Arte Urbana e ao artista Utopia na realização de 
um workshop de pintura nos painéis na Calçada 
da Glória. 30 participantes.

3.5 TOPONÍNIA
O Departamento de Património Cultural é a 
Unidade Orgânica com a competência da gestão 
técnica dos assuntos ligados à toponímia da 
cidade.

De acordo com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, compete à Câmara Municipal de Lisboa es-
tabelecer a denominação (topónimo) das ruas e 
praças do município, após parecer da correspon-
dente Junta de Freguesia. A Postura Municipal 
de Toponímia e Numeração e Polícia publicada 
no Boletim Municipal nº 1076, 2º Suplemento, de 
2 de outubro de 2014, veio regulamentar essa 
competência, nomeadamente, no âmbito dos 
trabalhos da Comissão Municipal de Toponímia 
(CMT).

A CMT, criada em 1943, é o órgão consultivo da 
CML para a área da toponímia. É constituída por 
várias personalidades de reconhecido mérito, por 
representantes de entidades ligadas à cidade, 
bem como dos serviços camarários, sendo presi-
dida pela Vereadora do Pelouro da Cultura. 

Neste âmbito, foi garantido o apoio técnico às 
três reuniões da CMT que ocorreram em 2019. 

O NT instruiu 10 processos de pedidos de atri-
buição toponímica, identificou 30 arruamentos, 
efetuou o levantamento dos 69 jardins da cidade 
e deu andamento às propostas da Comissão, que 
resultaram na oficialização de nove topónimos 
em nove editais. 

Para o ano de 2019 o Núcleo de Toponímia (NT) 

concretizou as seguintes atividades alinhadas 
com o OE4.

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

1. Comunicação Social

No ano de 2019 o NT foi solicitado a colaborar 
com os media em várias ocasiões, nomeadamen-
te:

1.1) Fundação Vox Populi – Palestra, disponível 
em: www.fvp.pt/fvp/HomePage.aspx;

1.2) Lisboa Romana em colaboração com o 
Centro de Arqueologia de Lisboa, disponível 
em: toponimialisboa.wordpress.com/category/
lisboa-romana/;

1.3) Jornal Público – O 25 de Abril também revo-
lucionou os nomes das ruas de Lisboa, em par-
ceria com o Gabinete de Estudos Olisiponenses, 
disponível em: www.publico.pt/2017/04/25/lo-
cal/noticia/a-vontade-de-afirmar-abril-tambem-
-se-ve-nos-nomes-das-ruas-de-lisboa-1769580;

1.4) MURO-Festival de Arte Urbana em colabo-
ração com o Centro de Arqueologia de Lisboa, 
disponível em: toponimialisboa.wordpress.
com/2019/05/01/maio-e-mes-de-muro-festival-
-de-arte-urbana-de-lisboa-e-da-musica/;

1.5) Olisipógrafos na Toponímia de Lisboa, em 
parceria com o Gabinete de Estudos Olisiponen-
ses, disponível em: toponimialisboa.wordpress.
com/category/olisipografos/;

1.6) Produtora Panorâmica 35 - Ruas com história 
e memória em parceria com o Gabinete de Estu-
dos Olisiponenses, disponível em: www.rtp.pt/
programa/tv/p37124.

2. Sites e Redes Sociais

2.1) Site da CML

Foi dada continuidade ao trabalho de divulgação 
em linha da temática toponímica, Toponímia de 
Lisboa no site da CML, através da disponibiliza-
ção de informação e investigação toponímica 
sobre os arruamentos de Lisboa em: www.cm-
-lisboa.pt/toponimia;
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2.2) Facebook

Foi também assegurada a disponibilização de 
informação e investigação toponímica sobre os 
arruamentos de Lisboa no Facebook Toponímia 
de Lisboa, disponível em: www.facebook.com/
toponimiadeLisboa/;

O Facebook Toponímia de Lisboa contava em 
2018 com 8.123 seguidores e 1.503 gostos.

2.3) Blogue

A disponibilização em linha de informação e 
investigação toponímica sobre os arruamentos 
de Lisboa foi igualmente assegurada no Blogue 
Toponímia de Lisboa, disponível em: toponimia-
lisboa.wordpress.com/.

2.4) Lisboa Aberta 

Possibilita a consulta e o download de informa-
ção da toponímia em formato “csv”, disponível 
em: geodados.cm-lisboa.pt/datasets/cultura-to-
ponimia.

INAUGURAÇÃO DE ARRUAMENTOS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Foi prestado pelo NT o apoio necessário à inau-
guração dos seguintes arruamentos:

1. Coronel Marques Júnior;

2. Filipe Valsassina;

3. Padre Filipe Carreira Rosário;

4. República da Colômbia.

PUBLICAÇÕES 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Em 2019 foram publicadas as seguintes bro-
churas evocativas e biográficas: Padre Filipe 
Carreira Rosário, República da Colômbia, Coronel 
Marques Júnior e Filipe Valsassina num total de 
quatro brochuras.

Estas brochuras encontram-se em linha para 
consulta ou para download em:

www.cm-lisboa.pt/publicacoes-digitais/por-te-
matica

toponimialisboa.wordpress.com/

geodados.cm-lisboa.pt/datasets/cultura-topo-
nimia

TOPONÍMIA 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

1. Neste âmbito foram Instruídos 14 processos de 
denominação de rua para efeitos de certidão de 
toponímia. 

2. Relativamente à gestão do parque de placas 
toponímicas na base de dados foi solicitada pelos 
serviços a colocação de 13 novas placas topo-
nímicas e registadas as placas que as Juntas de 
Freguesia informaram ter colocado.

3. No que diz respeito à publicação de edital de 
novo topónimo foram publicados nove editais e 
oficializados nove topónimos, em outros tantos 
arruamentos.

4. Finalmente, no que concerne à colaboração 
com as Juntas de Freguesia, tiveram lugar vários 
tipos de ações, designadamente, na área das 
placas toponímicas e nas inaugurações de arrua-
mentos.
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Fotografia da princesa Margarida de Inglaterra utilizada na divulgação  
das comemorações do Dia Mundial da Fotografia em 2019 

© CML | DMC | DPC | DAM | Amadeu Ferrari (1909-1984)
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A Divisão de Arquivo Municipal (DAM) está integrada 
no Departamento de Património Cultural, tendo 
como missão recolher, guardar, tratar, preservar e 
divulgar a documentação relativa à memória da cida-
de e promover a gestão integrada dos documentos 
produzidos pela Câmara Municipal de Lisboa. A figura 
abaixo reflete a estrutura da DAM, a qual se encontra 
dispersa por cinco locais da cidade de Lisboa.

Durante o ano de 2019, a DAM contou com 126 
trabalhadores (60 técnicos superiores, 45 assis-
tentes técnicos e 15 assistentes operacionais), 
tendo sido realizadas 152 ações de formação, en-
tre as quais, 49 formações internas, 92 formações 
externas e 11 autoformações.

A DAM acolheu, através da Rede Colaborativa, 
dois colaboradores e proporcionou a participa-

ção de outros dois em duas unidades orgânicas 
distintas.

Ao nível do envolvimento com a comunidade 
académica, a DAM acolheu seis estágios curricu-
lares, cinco estágios de valorização profissional e 
ainda dois voluntários.

Do conjunto de atividades concretizadas em 
2019, merecem destaque:

1. Exposição Pão, Carne e Água: Memórias de 
Lisboa Medieval, patente ao público entre 23 de 
abril e 30 de agosto na galeria do Arquivo Nacio-
nal Torre do Tombo, resultante de uma parceria 
entre o Arquivo Municipal de Lisboa e o Instituto 
de Estudos Medievais (NOVA FCSH);

2. Exposição Jorge Guerra | Saudade de Pedra 
patente ao público entre 4 de abril e 29 de junho, 
na sala de exposições do Arquivo Fotográfico; 

3. Terceira edição do ciclo O que é o Arquivo, 
centrado no encontro entre a Cidade e o Arquivo 
desenvolveu-se entre 15 e 17 de maio na Bibliote-
ca Municipal de Marvila;

4. Estratégia para a Gestão de Documentos na 
CML, em parceria com a Equipa de Projeto de 
Implementação do Regulamento Geral de Prote-
ção de dados (EPIRGPD).  

De seguida elencam-se as atividades executadas 
pela Divisão de Arquivo Municipal em 2019, nas 
quais é identificado o seu alinhamento com os 
Eixos do Programa de Governo da Cidade e com 
os Objetivos Estratégicos da DMC.

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

A gestão do acervo bibliográfico de apoio às 
atividades do Arquivo compreende a gestão 
e manutenção das salas de depósito, onde se 
insere este acervo, assim como a gestão das 
publicações disponíveis nas salas de leitura e a 
organização de mostras bibliográficas. 

Neste âmbito, garantiu-se o apoio ao tratamento 
e organização da documentação e à gestão de 
fontes de informação, resultante da Política de 
Aquisições de Suporte à Investigação, designa-
damente: 

1. Acervo bibliográfico – 2298 aquisições;

2. Tratamento documental de recursos biblio-

4. DIVISÃO DE 
ARQUIVO MUNICIPAL

Arquivo Municipal de Lisboa - 
Fotográfico

Arquivo Municipal de Lisboa - 
Videoteca

Arquivo Municipal de Lisboa - 
Alto da Eira

Arquivo Municipal de Lisboa - 
Bairro da Liberdade

Arquivo Municipal de Lisboa - 
Arco do Cego

Divisão de Arquivo Municipal Núcleo de Comunicação
Núcleo de Recursos Humanos
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gráficos - 2458 documentos catalogados, 850 
documentos indexados, 230 documentos classi-
ficados;

3. Documentos consultados pelo público - 1.288;

4. Divulgação biblioteca - cinco listas de novida-
des elaboradas (uma divulgada), quatro mostras 
bibliográficas.

ACESSO À INFORMAÇÃO E  
CONTEÚDOS

 Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

O acesso à informação no AML concretiza-se 
através de resposta a pedidos de acesso à infor-
mação e de documentos, sejam eles:

1. Pedidos de consulta, formulados em contexto 
de Sala de Leitura, através da consulta online, por 
leitores internos e externos à CML independente-
mente do fim a que se destinam;

2. Pedidos de reprodução de documentos, a 
partir de imagens digitalizadas ou com recurso à 
digitalização, em respeito pelas regras técnicas e 
administrativas correspondentes;

3. Pedidos de requisição de documentos por par-
te de serviços da CML, viabilizando por esta via a 
instrução de processos administrativos em curso.

Neste âmbito, em 2019, foi assegurada: 

a) A resposta a 20.872 pedidos, os quais se subdi-
videm em:

a.1)  9.058 pedidos de consulta;

a.2) 6.119 pedidos de reprodução;

a.3) 2.816 pedidos de certidão;

a.4) 2.879 pedidos de requisição.

b) Nas quatro salas de leitura do Arquivo Muni-
cipal (Bairro da Liberdade, Arquivo Fotográfico, 
Arco do Cego e Videoteca) foram atendidos 
5.652 utilizadores que consultaram 9.275 docu-
mentos;

c) A receita cobrada pelo Arquivo Municipal 
em resposta a pedidos de reprodução foi de 
77.063, 21€, o que se traduz num decréscimo de 
13.821,56€ (cerca de 15%) em relação ao ano de 
2018. A entrada em vigor da Lei n.º 31/2019, de 31 
de maio, que regula a utilização de dispositivos 

digitais de uso pessoal e permite a fotografia di-
gital nas bibliotecas e arquivos públicos, justifica 
esta redução da receita cobrada.

AVALIAÇÃO E GESTÃO  
DE DOCUMENTOS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

1. Avaliação Documental

No âmbito da gestão e implementação de meca-
nismos de avaliação de documentação produzida 
pela CML, com o intuito de racionalizar a pro-
dução documental e garantir o controlo do seu 
destino final foram, em 2019, intervencionadas 16 
unidades orgânicas. 

Decorrente das operações de avaliação foram:

a) Eliminados 1.222,84 metros lineares  (ml) de 
documentação;

b) Transferidos para a DAM um total de 90,96 ml 
de documentação, oriundos das seguintes orgâ-
nicas:

b.1) Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) - 
16,64 ml;

b.2) Direção Municipal de Ambiente Urbano 
(DMAU) - 74,32 ml.

No âmbito do Projeto de Implementação do 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
(RGPD), a DAM tem trabalhado em estreita 
colaboração com a equipa de projeto, no que 
respeita à definição dos prazos de conservação 
administrativa e destino final dos processos no 
momento da sua produção ou receção.

2. Estruturas Classificativas 

No que diz respeito à gestão e implementação 
de estruturas classificativas, com base em mo-
delos conceptuais de organização intelectual de 
documentação, destaca-se:

2.1) A continuidade na colaboração no âmbito do 
Programa Administração Electrónica e Intero-
perabilidade Semântica (PAEIS) com a Direção-
-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 
(DGLAB), integrando a DAM o grupo das autar-
quias. Neste contexto, deu-se continuidade à 
elaboração dos subprodutos da Lista Consolida-
da (LC), tendo, nesse âmbito, concluído as tarefas 
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preparatórias para a elaboração da Portaria de 
Gestão Documentos (PGD) para a Administração 
Local que aguarda publicação;

2.2) A continuidade da manutenção do Plano de 
Classificação do Arquivo Municipal, assegurando 
a sua coerência, de acordo com os critérios defi-
nidos e seu adequado crescimento, consideran-
do as necessidades decorrentes da identificação 
de novas séries documentais, existentes ou 
adquiridas.

2.3) O apoio ao desenvolvimento e implemen-
tação de projetos de informatização na CML, 
nomeadamente:

a) Gescor, assegurando o conveniente enqua-
dramento dos vários assuntos identificados na 
respetiva estrutura classificativa;

b) Projetos de Urbanismo Digital | Direção Muni-
cipal de Urbanismo, ao nível da definição dos re-
quisitos de gestão documental, nomeadamente, 
no que respeita à classificação e avaliação;

c) Organização de processos individuais | Direção 
Municipal de Recursos Humanos, ao nível da 
definição de prazos de conservação, tendo um 
impacto no decréscimo dos documentos acumu-
lados nas várias unidades orgânicas da CML.

3. Conferência, registo e entrada de documentos 
em arquivo

No decorrer de 2019 foi assegurada a entrada, 
conferência e registo de 32.367 processos 
enviados ao Arquivo pelos vários serviços da 
Câmara, tendo-se realizado o ingresso de 6.324 
processos em macroprocessos (obras e jazigos) e 
organizado 3.168 processos de obra, garantindo a 
construção do respetivo índice web e o respetivo 
acesso remoto aos conteúdos digitais.

4. Organização, descrição e indexação

4.1) Deu-se continuidade aos trabalhos de organi-
zação da documentação, atendendo à reestrutu-
ração do Plano de Classificação, e validação das 
descrições já existentes ao nível de documento 
e de unidade de instalação, com vista ao esva-
ziamento do anterior plano de classificação e 
consolidação do novo;

4.2) Foi igualmente assegurada a organização 
e descrição da documentação de urbanismo 
enviada para o AML, no âmbito do despacho 
147/P/11 (obras em organização e processos em 

tratamento);

4.3)  Deu-se continuidade à descrição do material 
bibliográfico e material não-livro (cartazes, mupis 
e folhetos), com vista à disponibilização deste 
acervo;

4.4) Relativamente ao trabalho efetuado ao nível 
da descrição documental, foram criados 71.718 
novos registos na base de dados X-Arq;

4.5) Foi elaborado um diagnóstico sobre o tra-
balho de indexação desenvolvido, a partir do 
qual se percebeu que será necessário efetuar 
alterações estruturantes no Módulo de Gestão de 
Thesaurus, assim como pensar na conceção de 
um novo Módulo, uma vez que este apresenta 
erros de sistema difíceis de serem ultrapassados.  
Foram indexados 850 documentos.

COMUNICAÇÃO 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3

Em alinhamento com o plano de atividades da 
Divisão de Arquivo Municipal, foram divulgadas 
cerca de 70 iniciativas ao longo do ano de 2019, 
recorrendo a meios próprios e externos.

1. Meios off-line

Foram distribuídos cerca de 40 000 folhetos, 
postais, cartazes e brochuras por vários locais da 
cidade ligados à Cultura (equipamentos munici-
pais, equipamentos culturais externos, postos de 
turismo).

2. Meios on-line 

2.1) Meios on-line próprios: site, newsletter; redes 
sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. 
Mailing personalizado para listas específicas or-
ganizadas por temáticas.

2.2) Meios on-line externos: Agenda Cultural 
de Lisboa, site da autarquia (CML), Associação 
de Turismo de Lisboa, tomis, rede de mupis e 
grimshaws (CML), CP / Alfa Pendular, revistas 
Bica, Umbigo, Gerador, RTP.

3. Newsletter

A newsletter mensal, Notícias do Arquivo, contou 
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com 11 publicações, 1489 subscritores e 135 novas 
subscrições.

4. Redes Socais

Destaca-se em 2019 a criação de uma conta Twi-
tter e o aumento da visibilidade do Arquivo de-
vido ao uso cada vez mais frequente das nossas 
imagens nas redes sociais da Câmara Municipal 
de Lisboa, nomeadamente Facebook, Instagram 
e Twitter.

Estatisticamente, ressalvam-se os seguintes 
dados:

4.1) Facebook: 10 345 seguidores; 336 publica-
ções;

4.2) Facebook TRAÇA – Mostra de Filmes de 
Arquivos Familiares: 2428 seguidores; 15 publica-
ções;

4.3) Facebook O que é o Arquivo?: 1435 seguido-
res: 1 435; 35 publicações

4.4) Facebook Topografias Imaginárias: 1766 se-
guidores; 34 publicações (2 pagas);

4.5)  Instagram: 1185 seguidores; 229 publicações;

4.6)  Twitter: 281 seguidores; 100 publicações;

4.7) Youtube Videoteca: 751 seguidores; 9 publi-
cações; 1780 visualizações.

5. Sites

5.1) Site AML

a) Visitas: 107.994;

b) Visitantes: 64.196;

c) Páginas visitadas: 224.926.

5.2) Site AML / Sala de leitura (pesquisa x-arq)  

a) Visitas: 232.960;

b) Visitantes: 94.407;

c) Páginas visitadas: 33.861.612.

5.3) Site Videoteca: 

a) Visitas: 4.489;

b) Visitantes: 1.988;

c) Páginas visitadas: 16.010.

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

1. Documentos gráficos

O gabinete de restauro de documentos gráficos 
realizou intervenções de conservação e restauro 
em livros, desenhos e foto-reproduções. Foram 
ainda realizados tratamentos pontuais, de caráter 
preventivo, em documentação dos processos de 
jazigos e processos de obra. No total foram inter-
vencionadas 498 espécies documentais.

2. Documentos fotográficos

No âmbito do trabalho realizado pela equipa de 
conservação e restauro de fotografia destacam-
-se as intervenções ao nível da estabilização e/
ou preservação das espécies fotográficas, onde 
se incluem as ações de higienização e reacondi-
cionamento, bem como o restauro das espécies 
danificadas, onde se englobam consolidações de 
rasgões, retoques, preenchimento de lacunas, 
reintegração com papel janonês e tylose, restau-
ro de negativos partidos. Foram intervencionadas 
um total de 59.319 espécies fotográficas.

CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES  
E OUTRAS INICIATIVAS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3 | 4 

1. Conferências e Seminários

1.1) Colóquio Pão Carne e Água: memórias de Lis-
boa medieval | Arquivo Nacional Torre do Tombo 
| 30 mai

Integrado na exposição Pão Carne e Água: me-
mórias de Lisboa medieval, foi organizado no 
dia 30 de maio um colóquio sobre a temática, 
contando com a participação dos seguintes es-
pecialistas: Amélia Aguiar Andrade, Mário Farelo, 
Manuel Fialho da Silva, Carlos Guardado da Silva, 
Ana Cláudia Silveira, Iria Gonçalves e Hermenegil-
do Fernandes.

1.2) Conversas Foto-Fílmicas | Videoteca e Arqui-
vo Fotográfico | 31 jan > 12 dez

Projeto em parceria com o Observatório de 
Estudos Visuais e Arqueologia dos Média da 
FCSH | NOVA, que pretende levar a cabo uma 
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linha de investigação orientada pela professora 
doutora Margarida Medeiros, através de um ciclo 
de conversas intitulado Conversas foto-fílmicas, 
apresentando e refletindo sobre os trabalhos de 
artistas contemporâneos e académicos na área 
da fotografia e do cinema. Foram desenvolvidas 
as seguintes sessões de conversas: 

a) André Príncipe: Fundada numa insistente prá-
tica diarística, a obra de André Príncipe interroga 
a deriva das imagens entre a fotografia, o cinema 
e o livro. Com a Pierre von Kleist, editora de que 
é fundador e coeditor, dedica-se igualmente à 
exploração dessas linguagens. Realizada a 31 de 
janeiro, na Videoteca;

b) Helena Correa de Barros: Fotografia, a minha 
viagem preferida. A prática fotográfica de Hele-
na Corrêa de Barros (1947-1972), inspirou vários 
pontos de discussão e reflexão: a história das 
tecnologias fotográficas, a relação entre amado-
rismo e profissionalismo, o papel das mulheres 
na fotografia, as confluências e diferenças entre 
o vídeo e a fotografia. Realizada a 21 de fevereiro 
no Arquivo Fotográfico;

c) Ana Gandum & Daniela Rodrigues: Coisas de lá 
/ aqui já está sumindo eu. A partir de duas inves-
tigações académicas distintas, com um universo 
de pesquisa comum: a circulação de coisas [ob-
jetos e fotografias] no contexto transnacional de 
migrações portuguesas para o Brasil.  Realizada a 
22 de março no Arquivo Fotográfico;

d) Françoise Poos: A convidada desta sessão foi 
a investigadora e curadora Françoise Poos, que 
examinou a localização da memória na exposi-
ção Hidden Images e discutiu a importância de 
envolver o público através de uma abordagem 
sensorial. Realizada a 20 de maio na Videoteca;

e) Projeto Traça | Filmes de Família – Do arquivo 
à reinscrição: Sessão que se debruçou sobre a 
TRAÇA – projeto de recolha, estudo e exposição 
de filmes de família – apresentado pelas progra-
madoras Inês Sapeta Dias e Fátima Tomé, para 
falar sobre cruzamentos entre o particular e o 
universal na imagem fílmica vernacular e a im-
portância da sua preservação e mostra. Realizada 
a 30 de maio na Videoteca;

f) Rui Mourão: Para esta sessão propôs-se um 
encontro com o artista Rui Mourão, cujo trabalho 
abrange a fotografia, a instalação, a performance 
e o vídeo, medium que constitui o corpo central 
do seu trabalho. Realizada a 19 de junho na Vi-
deoteca;

g) Pauliana Valente Pimental: A conversa teve 

como ponto de partida as imagens da exposição 
O narcisismo das pequenas diferenças, para 
abordar algumas das temáticas que Pauliana 
Valente Pimentel tem elaborado ao longo do seu 
percurso, como as relações entre indivíduos e 
grupos sociais, tocando em questões de liberda-
de, género e pertença. Realizada a 26 de outubro 
no Arquivo Fotográfico;

h) Georges Didi-Huberman: Nesta sessão falou-
-se sobre  A Política da Montagem na Obra de 
Georges Didi-Huberman, sendo convidado Stijn 
de Cauwer (KU Leuven). Realizada a 12 de de-
zembro na Videoteca.

1.3) O que é o Arquivo? | Espaço Expectante, 
Laboratório 3: Cidade | Arquivo | Biblioteca de 
Marvila | 15 > 17 mai

Dando continuidade ao debate já iniciado no 
ciclo O QUE É O ARQUIVO?, nomeadamente em 
torno da definição contemporânea de Arquivo, 
o terceiro e último Laboratório concentrou-se 
no encontro entre Cidade e Arquivo. A proposta 
deste laboratório surgiu do confronto com uma 
zona da cidade de Lisboa em intensa transfor-
mação, Marvila, onde parece ser particularmente 
premente levantar questões sobre o Arquivo. 
Trata-se de um território amplo, complexo e he-
terogéneo, dificilmente agregável numa unidade, 
que reúne vários bairros atravessados por vias 
rápidas que os tornam ilhas. É também uma área 
social e topograficamente sensível, onde um 
passado rural e industrial, visível enquanto ruína, 
convive com a construção de bairros sociais 
ou com uma recente renovação das atividades 
económicas, acompanhada por uma alteração 
no tecido social da população e uma progressiva 
valorização imobiliária. Este laboratório, desen-
volvido em parceria com o IFILNova – Instituto de 
Filosofia da Universidade Nova de Lisboa, organi-
zou-se em torno de várias mesas redondas, con-
tando com a participação de especialistas como 
Alexandra do Carmo, Eduardo Ascensão, Joana 
Braga, Paulo Catrica, Ana Alcântara, Luís Santiago 
Baptista, Maria Filomena Molder, Fernanda Fra-
gateiro, Carla Filipe, Catarina Alves Costa, José A. 
Bragança de Miranda e Susana Ventura. 

1.4) Topografias Imaginárias | O som da cidade | 
Sinfonia Urbana | Vários Locais | 28 set > 7 dez

A 6.ª edição do ciclo Topografias Imaginárias 
foi dedicada ao lado mais esquecido da criação 
cinematográfica e da vivência da cidade: o som. 
Ao longo de quatro sessões organizadas entre 
setembro e dezembro, numa sessão por mês, 
este ciclo de visionamentos comentados fez um 
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percurso pela cidade e pelo cinema, obedecendo 
ao seguinte calendário: 

a) 28 setembro | AML– Videoteca Lisboa | Crónica 
Anedótica (1930), 88’, de José Leitão de Barros;

b) 19 outubro | Grupo Desportivo da Mouraria 
(Travessa da Nazaré) | Belarmino (1964) 80’, de 
Fernando Lopes;

c)  9 novembro | Casa do Alentejo | Kilas, o mau 
da fita (1980), 124’, de José Fonseca e Costa;

d)  7 dezembro | Grupo Excursionista Vai Tu (Rua 
da Bica de Duarte Belo) | A janela (maryalva mix) 
(2001), 104’, de Edgar Pêra.

2. Exposições

2.1) A minha viagem preferida | AML-Fotográfico | 
18 out  > 23 fev 2019

Esta exposição apresentou uma coleção privada  
de fotografia da autoria de Helena Corrêa de Bar-
ros (1910-2000). A coleção de fotografias, doada 
ao Arquivo Municipal de Lisboa pela família em 
2003, é constituída por álbuns, negativos a pre-
to e branco, provas a preto e branco de vários 
formatos e diapositivos a cores, e já se encontra 
disponível ao público. 

A exposição apresenta um conjunto de imagens 
digitais a cores, de 1947 a 1972, a partir de diapo-
sitivos Kodachrome, numa sequência cromática 
referenciada por espaços distintos, das suas 
diversas viagens, e por uma história pessoal, bem 
como por um conjunto de fotografias a preto  
branco, da década de 1950. Algumas fotografias 
foram apresentadas em concursos e exposições 
fotográficas promovidos pelo Salonismo, mo-
vimento  artístico fotográfico que organizava 
excursões fotográficas e exposições. Com a 
exposição da autora, ainda pouco conhecida, 
apresenta-se um valioso conjunto de imagens de 
qualidade e interesse para a história da fotografia 
em Portugal. 

A exposição contou com 2283 visitantes.

2.2) HIKARI Luz, Light | Pedro Medeiros |Arquivo 
Fotográfico | 25 jul >  28 set

Entre 2015 e 2017, Pedro Medeiros viveu em 
Kyoto. Desde o início, mais do que fotografar no 
Japão, ou constituir um arquivo de imagens des-
sa experiência, o objetivo assumido por Pedro 
Medeiros foi o de produzir uma obra fotográfica, 
estabelecendo o preto e branco como lingua-

gem estética. Nesta exposição, que apresentou 
imagens captadas pelo autor entre agosto de 
2015 e março de 2017, o Japão contemporâneo 
é apresentado sem tabus e sem impedimentos 
nem obstáculos, proporcionando um olhar pro-
fundo que se detém com precisão sobre temas 
tão complexos como a memória e o lugar dos 
contextos patrimoniais, a solidão humana e as 
transformações provocadas pela tecnologia, 
num estilo de registo que adquire uma outra 
dimensão, centrando-se sobre o Japão milenar 
e os seus rituais quotidianos mais simbólicos. 
Foram expostas 30 fotografias, apresentadas em 
molduras de madeira. A exposição contou com 
1205 visitantes.

2.3) Imagem Contextualizada 1 | AML-Fotográfico 
| 8 out >  15 de nov

O projeto Imagem Contextualizada tem o propó-
sito de apresentar a obra de jovens fotógrafos e 
desenvolve-se em articulação com instituições 
ligadas ao ensino de Fotografia. A edição deste 
ano, moderada por Mariana Pessoa, contou com 
a participação de jovens artistas da Faculdade 
de Belas Artes do Porto que apresentaram os 
seguintes trabalhos:  

a) Anita Marante | around what is almost not 
happening; 

b) Francisca Soares | paisagem-memória;

c) Juliana Campos | sem título;

d) Rita Leite | luz oblíqua, 2018-2019;

e) Sebastião Costa | 2btitled;

A exposição contou com 496 visitantes.

2.4) Miradas paralelas - Irão-Espanha: Fotógrafas 
no espelho | Arquivo Fotográfico | 25 jul >  28 out 

Em parceria com a Associação Cultural do Me-
diterrâneo Ocidental, a exposição explora as 
afinidades artísticas e culturais existentes entre 
Espanha e o Irão. O projeto Miradas Paralelas. 
Irão-Espanha: Fotógrafas no Espelho, proporciona 
o encontro de mulheres criadoras de ambos os 
países com seis pares de fotógrafas, que sur-
preendem inequivocamente com suas afinidades, 
e com outra perspetiva: o olhar dos curadores, 
Zara Fernández de Moya e Santiago Olmo. A ex-
posição contou com 1205 visitantes.
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2.5) Narcisismo das Pequenas Diferenças | Paulia-
na Valente Pimentel | Arquivo Fotográfico | 17 out 
2019 > 11 jan 2020

Realizada a partir da obra de Pauliana Valente 
Pimentel, esta exposição retrata a juventude de 
S. Miguel - Açores, no seu contexto social e paisa-
gístico. As 27 imagens expostas apresentam uma 
narrativa visual centrada na vivência de alguns jo-
vens açorianos, sendo território insular a temática 
dominante, com preponderância nos comporta-
mentos, na procura do belo e nas múltiplas situa-
ções do quotidiano onde se abordam conceitos 
como diferença, tolerância ou transgressão. As 
pessoas fotografadas pela autora questionam a 
“diferença” numa imagética distante do precon-
ceito. A cumplicidade entre quem fotografa e é 
fotografado é potenciada pela vivência em comu-
nidade e a aceitação do outro. A exposição contou 
com 1921 visitantes.

2.6) Pão, carne e água: Memórias da Lisboa Me-
dieval | Torre do Tombo | 23 abr >  30 ago

Em parceria com o Instituto de Estudos Medie-
vais da Universidade Nova, e partindo de um 
projeto de investigação dotado de uma forte 
componente científica de pesquisa e levanta-
mento de documentação, foi apresentado o rico 
património documental sobre a Idade Média, 
conservado pela Câmara Municipal. Nessa medi-
da, foram  expostos vários documentos originais 
do Arquivo Municipal de Lisboa, assim como 
peças do Museu de Lisboa, do Castelo de São 
Jorge e do Centro de Arqueologia de Lisboa, do 
Museu de Metrologia, do Archivo Real y General 
de Navarra, e do Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, bem como réplicas de imagens cedidas 
pela Biblioteca Nacional de Portugal, Biblioteca 
Nacional de Espanha, Museu de Arte Antiga e 
pela Biblioteca da Universidade de Leiden. 

A exposição pretendeu recuperar quotidianos as-
sociados ao abastecimento alimentar da cidade 
de Lisboa medieval, tendo como protagonistas o 
pão, a carne e a água. 

O percurso expositivo foi plasmado num catá-
logo científico ilustrado, composto por textos 
científicos de enquadramento dos diferentes nú-
cleos e subnúcleos pela reprodução fotográfica 
das peças expostas e a sua descrição sumária. O 
lançamento do catálogo ocorreu a 30 de maio e 
foi enquadrado por um colóquio subordinado ao 
tema, contando com a presença de vários espe-
cialistas.

Foram promovidas visitas guiadas tendo a expo-

sição contado com 2669 visitantes.

2.7) Saudade de Pedra | Jorge Guerra | AML- Fo-
tográfico | 4 abr >  29 jun

Pretendeu-se mostrar pela primeira vez a série 
completa Lisboa anos 60, de Jorge Guerra. O 
conjunto das imagens expostas, produzidas entre 
dezembro de 1966 e janeiro de 1967, apresenta 
uma narrativa da cidade na segunda metade do 
século XX, refletindo uma imagética melancólica 
da cidade. Esta exposição teve como ponto de 
partida o corpus de 100 imagens da série Lisboa, 
Cidade de Sal e Pedra, adquirida pelo Arquivo 
Municipal ao autor em 1998, com seleção de Luí-
sa Costa Dias. Jorge Guerra (Lisboa, 1936). Jorge 
Guerra é um nome incontornável na história da 
fotografia portuguesa e canadiana, detentor de 
um percurso profissional associado à fotografia 
documental e social, cujo trabalho denuncia tra-
ços marcantes de um passado recente da nossa 
história, com prenúncio de modernidade. 

O conjunto das imagens expostas, produzidas 
entre dezembro de 1966 e janeiro de 1967, reflete 
uma estratégia autoral que, com recurso a uma 
máquina fotográfica de pequeno formato com 
teleobjetiva, permitiu fotografar as pessoas de 
longe, sem que elas o vissem.

No âmbito desta exposição, foram promovidas 
várias visitas guiadas, conversas com o autor, 
tendo sido ainda editado o respetivo catálogo, 
que conta com textos de Jorge Calado, a enqua-
drar o trabalho autoral de Jorge Guerra no con-
texto, não só da história da fotografia, como da 
história de Portugal e de outros países europeus, 
africanos e latino-americanos.

A exposição contou com 1818 visitantes.

3. Exposições em Itinerância

3.1) Mundos do Sul_ Artur Pastor | Tavira | 30 mar 
> 22 de nov 

Exposição resultante de um Acordo de Colabo-
ração com a Câmara Municipal de Tavira, que 
pretendeu evidenciar a presença de Artur Pastor 
na zona do sotavento algarvio, retratando ativi-
dades de pesca e de trabalho agrícola, nos anos 
1940/1950.

3.2) Paisagens Urbanas no Alentejo de Artur Pas-
tor_ Artur Pastor | Évora | 14 fev > 18 abr 

A exposição esteve patente ao público entre 14 
fevereiro e 18 abril em Évora, na Galeria de Expo-
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sições Casa de Burgos e foi uma coprodução que 
resultou de um Acordo de Colaboração entre a 
Direção Regional de Cultura do Alentejo, Uni-
versidade de Évora (CIDEHUS) e o Município de 
Lisboa através do Arquivo Municipal de Lisboa. A 
exposição contou com 820 visitantes.

3.3) Um Alentejo Distante_ Artur Pastor | Beja | 7 
dez 2019 >  17 mar 2020

A exposição resultou de um Acordo de Colabora-
ção com a Câmara Municipal de Beja, através do 
Centro UNESCO para a Salvaguarda do Patrimó-
nio Cultural Imaterial, e incidiu numa seleção 
de imagens focada nos ofícios e nas gentes do 
Alentejo.

4. Mostras bibliográficas

Esta iniciativa, denominada de Vale a Pena Ler, 
tem como objetivo divulgar o acervo bibliográfi-
co à guarda do Arquivo. Paralelamente às mos-
tras é disponibilizada no sítio do Arquivo a lista 
de referências bibliográficas sobre o tema de 
cada mostra. Em 2019 foram organizadas quatro 
mostras bibliográficas no Arquivo do Bairro da 
Liberdade, com os seguintes temas:

4.1) Obras da autoria de Júlio Castilho e de outros 
autores que escreveram sobre Júlio Castilho | fev 
> mar;

4.2) Obras referentes ao 25 de abril | abr > mai;

4.3) Obras sobre a Lisboa na Idade Média | jun >  
jul;

4.4) Obras sobre o Teatro Municipal de São Luiz | 
out > dez.

5. Feira do Livro de Fotografia de Lisboa- Lisbon’s 
Photobook Fair | Arquivo Fotográfico | 29 > 30 
nov 

Em parceria com a organização Novos Suspeitos 
e o AML|Fotográfico, a 10ª edição da Feira do 
Livro de Fotografia apresentou uma exposição de 
maquetes e foram promovidas várias conversas 
em torno dos seguintes temas:  

5.1) Autores e edição de fotolivros: evolução 
e potencialidades de um setor criativo ligado 
à fotografia, contando com a participação de 
Augusto Brázio, Eduardo Sousa Ribeiro, Fábio 
Cunha, Fábio Miguel Roque com a moderação de 
Fabrice Ziegler; 

5.2) O setor editorial e a distribuição do livro de 
fotografia: evolução sobre os últimos 10 anos e 
as suas expectativas futuras, contando com a 
participação de Void (editor), João Linneu, Pierre 
von Kleist editions (editor), André Príncipe, XYZ 
Bookshop Lisbon (editor), Tiago Casanova e a 
moderação de Pedro dos Reis; 

5.3) 10 anos de feira: balanço e o que poderia vir 
a seguir, com a participação de Fabrice Ziegler, 
João Miguel Baptista, Maria Lopes e Pedro dos 
Reis; 

5.4) Eventos e festivais ligados à fotografia na 
cidade de lisboa: por que razão Lisboa não tem 
um grande evento relacionado com Fotografia? 
Com a participação de Nuno Ricou Salgado 
(PARALLEL - European Photo Based Platform), 
Rui Prata (Imago Lisboa), Sandra Vieira Jürgens 
(BF18 - Bienal de Fotografia de Vila Franca de 
Xira) e Tobi Maier (Galerias Municipais de Lisboa) 
e moderação de Pedro dos Reis.

DIGITALIZAÇÃO E  PRESERVAÇÃO  
DIGITAL 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

No que diz respeito à digitalização e preservação 
digital foi assegurada em 2019:

A digitalização de 249.015 documentos, incluindo 
documentos gráficos, fotográficos e videográ-
ficos, tendo-se assegurado o respetivo controlo 
de qualidade. A digitalização de documentos 
permite a disponibilização online de imagens, a 
agilização no acesso à informação e à resposta a 
pedidos de reprodução

ESTUDOS E AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Em 2019 foram desenvolvidos projetos com 
entidades académicas e congéneres, através do 
estabelecimento de protocolos e acordos de par-
ceria, entre os quais se destacam:

1. Protocolo de colaboração com a Sociedade 
Promotora de Educação Popular (SPEP)

O protocolo de colaboração visou o estudo, tra-
tamento, preservação, valorização e divulgação 
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da memória histórica da associação, prevendo-se 
o desenvolvimento de iniciativas com vista à 
recolha de memórias sobre a SPEP numa perspe-
tiva educativa e de restituição dessa memória à 
comunidade. Este protocolo encontra-se em fase 
de desenvolvimento, prevendo-se que possam 
ser apresentados alguns resultados no decorrer 
de 2020. 

2. Conversas Foto-Fílmicas

Projeto em parceria com o Observatório de Es-
tudos Visuais e Arqueologia dos Média da FCSH 
| NOVA, no âmbito de uma linha de investigação 
orientada pela professora doutora Margarida 
Medeiros, que pretende levar a cabo um ciclo 
de conversas intitulado Conversas foto-fílmicas 
sobre os trabalhos de artistas contemporâneos e 
académicos na área da fotografia e do cinema.

3. Hospital Real de Todos-os-Santos

No âmbito deste projeto do Departamento de 
Património Cultural (DPC), que assinala a impor-
tância deste hospital para a cidade durante a 
Idade Moderna, a DAM contribuiu com:

3.1) Pesquisa;

3.2) Recolha documental, assegurando a siste-
matização de informação existente no Arquivo 
sobre o Hospital Real de Todos-os-Santos e ou-
tros hospitais existentes na mesma época.

4. Lisboa – Mãos que costuram e vestem livros

Em parceria com o Instituto de Estudos de Lite-
ratura Tradicional (IELT), foi iniciado um projeto 
que representa, através de imagens, a evolução 
do ofício dos encadernadores, outrora bem 
implantado na cidade de Lisboa, dando a ver 
práticas em que o saber intelectual e artístico e o 
sistema sensorial formam um gesto técnico úni-
co. Em resultado desta parceria serão produzidos 
um documentário e uma curta metragem sobre 
o tema, esta a apresentar no Festival Literário 5L.

5. Revolução Liberal

A Divisão de Arquivo Municipal foi convidada a 
integrar o grupo de trabalho para as comemora-
ções dos 200 anos da Revolução Liberal, consti-
tuído por elementos de outros serviços da CML 
e da EGEAC. Neste sentido, foram organizadas 
várias reuniões e elaborado um programa de 

atividades a desenvolver durante o ano de 2019 e 
a realizar em 2020. 

Paralelamente, o professor José Subtil fez um 
convite ao Arquivo para a preparação conjunta 
de um número dos Cadernos do Arquivo Muni-
cipal que assinale este acontecimento, ao que a 
DAM acedeu. Em junho de 2019 foi então cons-
tituído um grupo de trabalho responsável pela 
recolha, seleção e tratamento documental da do-
cumentação à guarda do Arquivo relacionada, de 
forma direta ou indireta, com a efeméride. Esta 
recolha constituirá o suporte documental das 
seguintes iniciativas a realizar no âmbito destas 
comemorações: 

5.1) Disponibilização online, a partir do sítio web 
do Instituto de História Contemporânea/FCSH/
NOVA, do conjunto documental produzido nos 
primeiros anos do período liberal pela Câmara de 
Lisboa;

5.2) Publicação do número 5 do Jornal ArKivo 
sobre este tema; publicação, impressa e digital, 
de número especial dos Cadernos do Arquivo 
Municipal sobre os 200 anos da Revolução;

5.3) Edição do nº 14 da revista científica Cadernos 
do Arquivo Municipal. 

6. ROSSIO: Ciências Sociais, Artes  
e Humanidades

Este projeto, que visa a criação de uma infraes-
trutura digital de investigação de referência e de 
interesse estratégico para as Ciências Sociais, 
Artes e Humanidades em Portugal, é financiado 
no âmbito do concurso público para a seleção de 
Infraestruturas de Investigação a integrar no Ro-
teiro Nacional de Infraestruturas de Investigação 
de Interesse Estratégico, promovido pela Funda-
ção para a Ciência e Tecnologia.

Nesse sentido, durante o ano de 2019, deu-se 
continuidade a algumas atividades inscritas no 
âmbito do projeto, designadamente, à adequa-
ção de algumas infraestruturas tecnológicas na 
DAM de modo a responder às solicitações do 
projeto.
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PARCERIAS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4 | 6

1. Acordo de Parceria com Joshua Ruah

Acordo de parceria entre o Município de Lisboa e 
Joshua Ruah, neto do fotógrafo Joshua Benoliel 
e sobrinho do fotógrafo Judah Benoliel, com 
vista à publicação de um livro inédito, em regime 
de coedição, que retrata a evolução da cidade 
de Lisboa ao longo de aproximadamente 100 
anos, através do olhar diferenciado de quatro 
gerações de fotógrafos da família Ruah: Joshua 
Benoliel (1873-1932), Judah Benoliel (1890-1968), 
(fotógrafos profissionais), Joshua Ruah (médico e 
fotógrafo amador) e Clara Ruah (filha de Joshua 
Ruah e também fotógrafa amadora). 

No âmbito deste acordo, foi editado o livro 4 Ge-
rações em Lisboa que conta a história de Lisboa 
através das fotografias dos referidos autores, 
quatro gerações da mesma família, que testemu-
nham de forma visual as transformações vividas 
pela cidade e pelas suas gentes, desde o final da 
monarquia até ao século XXI. O livro conta com 
textos da jornalista Maria Júlia Fernandes.

2. Acordo de Colaboração entre a Direção Regio-
nal de Cultura do Alentejo | CIDEHUS - Universi-
dade de Évora | 14 fev > 18 abr 

O acordo visou a coprodução de uma exposição 
patente ao público entre 14 fevereiro e 18 abril em 
Évora, na Galeria de Exposições Casa de Burgos, 
tendo esta incidido numa seleção de imagens da 
coleção Artur Pastor.

3. Acordo de Colaboração entre a Câmara Muni-
cipal de Beja através do Centro UNESCO Salva-
guarda do Património Cultural Imaterial

O acordo visou a realização de uma exposição 
em Beja e incidiu numa seleção de imagens da 
coleção Artur Pastor focada nos ofícios e nas 
gentes do Alentejo.

4. Acordo de Colaboração com a Câmara Munici-
pal de Tavira

O acordo visou a realização de uma exposição 
em Tavira, onde se pretendeu representar a 

presença de Artur Pastor na zona do sotavento 
algarvio (pescas, trabalho agrícola, relação com 
a cidade e o posto agrário de Tavira nos anos 
40/50).

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4 | 6

A atividade de produção audiovisual tentou dar 
resposta aos vários projetos organizados pela Di-
reção Municipal de Cultura, produzindo conteú-
dos de divulgação e promoção e constituindo, si-
multaneamente, uma memória e um património 
audiovisual sobre a cidade.

 Durante o ano de 2019 o AML - Videoteca reali-
zou as seguintes produções audiovisuais:

1. Cimeira World Cities Culture Forum | Registo 
vídeo;

2. Conferências O que é o Arquivo | Realização de 
três vídeos;

3. Exposição Helena Correa Barros | Spot publici-
tário;

4. Exposição Lisboa Medieval – Água, Pão e Car-
ne;

5. Exposição Jorge Guerra – Saudade de Pedro | 
Spot e filmagens da montagem da exposição;

6. Feira do Livro de Fotografia | Spot publicitário;

7. Festival Muro 2019 – GAU | Registo vídeo;

8. Histórias e Memórias – Rossio de Palma  no 
âmbito do projeto Uma Praça em cada Bairro 
- intervenções em espaço público | Filmagens, 
digitalização e realização do vídeo;

9. Mãos que costuram e vestem livros - Encader-
nadores de Lisboa | Filmagens e pré-produção;

10. O que é o Arquivo? | Spot publicitário;

11. Projeto LX Romana | Filmagens de entrevista;

12. Projeto Promotora, Memórias de Alcântara | 
Registo áudio;

13. Projeto Rock/Projeto Relâmpago | Filmagens, 
teaser e realização do vídeo;

14. Projeto Turismo na cidade de Lisboa | Registo 
vídeo;
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15. Topografias Imaginárias | Spot publicitário;

16. Todos 2019 | Spot publicitário.

PUBLICAÇÕES E EDIÇÕES 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4 | 6

1. Cadernos do Arquivo Municipal – 2ª série

1.1) Edição Nº 11 | janeiro - junho 2019, O Hospital 
Real de Todos-os-Santos: a Saúde e a Cidade na 
Época Moderna;

1.2) Edição Nº 12 | julho - dezembro 2019, Bairros 
de Lisboa;

Destes dois números publicados resultaram: 15 
artigos científicos; três artigos divulgação; dois 
documenta; cinco recensões críticas.

2.  Quatro Gerações em Lisboa, em regime de 
coedição com Joshua Benoliel Ruah.

Quatro gerações, a mesma família, uma única ci-
dade. A história que este livro nos conta, através 
das fotografias destes quatro nomes de dife-
rentes gerações, é um dos mais fiéis e originais 
testemunhos visuais das transformações vividas 
por Lisboa e pelas suas gentes, desde os finais da 
monarquia até ao século XXI.

3. Um mapa de Lisboa no Cinema, em coedição 
com Dafne Editora. 

O livro apresenta uma deambulação pela cida-
de através das imagens e ideias de uma série 
de filmes. Construído a partir da transcrição 
de intervenções em sessões de visionamento 
dedicadas à arquitetura do ciclo Topografias Ima-
ginárias — organizado desde 2015 pela Videoteca 
do Arquivo Municipal de Lisboa —, o mapa resulta 
da sobreposição de duas topografias: a topo-
grafia dos filmes e a topografia da cidade. Num 
método próximo da montagem cinematográfica, 
reordenaram-se fragmentos das intervenções 
e reorganizaram-se as imagens projetadas nas 
sessões. Este livro é um mapa, simultaneamente 
real e imaginário, espacial e temporal, da cidade 
de Lisboa.

4. Catálogos

4.1) Artur Pastor e os Mundos do Sul, publicação 
editada no âmbito da exposição em coorganiza-
ção pelo Arquivo Municipal de Lisboa e o Municí-
pio de Tavira;

4.2) Pão, Carne e Água: memórias de Lisboa 
medieval - Esta publicação foi editada no âmbito 
da exposição Pão Carne e Água: Memórias de 
Lisboa Medieval, uma parceria entre o Arquivo 
Municipal de Lisboa e o Instituto de Estudos Me-
dievais (NOVA FCSH);

4.3) Jorge Guerra: Saudade de Pedra - Esta publi-
cação foi editada no âmbito da exposição Jorge 
Guerra Saudade de Pedra de Jorge Guerra; pa-
tente ao público no Arquivo Municipal de Lisboa;

4.4) O narcisismo das pequenas diferenças - Esta 
publicação foi editada no âmbito da exposição O 
Narcisismo das pequenas diferenças de Pauliana 
Valente Pimentel, patente ao público no Arquivo 
Municipal de Lisboa .

SERVIÇO EDUCATIVO 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 4

Em 2019, o Serviço Educativo envolveu 9.647 
pessoas, em 377 atividades. A equipa educativa 
continuou a deslocar-se às escolas e disponi-
bilizou um calendário de quatro dias/semana 
de marcações para as atividades durante o ano 
letivo. Também as visitas guiadas às exposições 
(para o público adulto e infantil) têm sido uma 
aposta do serviço.

Esta metodologia tem resultado num aumento 
progressivo de público não escolar desde 2017, e 
verificou-se a manutenção ou ligeiro aumento do 
público escolar. Esta variação resultou também 
do tipo de exposições apresentadas pelo AML 
que permitem ou não a realização de diferentes 
propostas para captação de novos públicos. 

Ao longo de 2019, foi consolidada a participação 
no grupo de Serviços Educativos da Cultura, que 
integra os Serviços Educativos dos equipamentos 
da DMC e EGEAC. No âmbito do Programa DES-
COLA (Aprendizagens Criativas), dois elementos 
da equipa do serviço educativo do Arquivo rece-
beram formação específica na área e foi prepara-
da uma nova atividade pedagógica (Passo a Pas-
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so pelo bairro da minha escola: Transformações 
e Permanências), em conjunto com a restante 
equipa do Serviço Educativo e com uma tutora 
especificamente designada. 

É de realçar que o AML | Fotográfico continua a 
ser o local que recebe o maior número de ativi-
dades e de público de todas as idades, sobretudo 

adultos. 

Em outubro de 2019 a relevância do papel do 
Serviço Educativo do AML foi sublinhada com 
a nomeação de um membro para a equipa de 
coordenação do projeto europeu Urbact Access 
(página 22). 

Atividades do Serviço Educativo - distribuição pelas freguesias de Lisboa
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126 126 
TRABALHADORESTRABALHADORES

DAMDAM  16 16 
UNIDADES  UNIDADES  

ORGÂNICAS  ORGÂNICAS  
AVALIADASAVALIADAS

91 ML91 ML    
DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO 

TRANSFERIDATRANSFERIDA

32.367 32.367 
PROCESSOS  PROCESSOS  
REGISTADOSREGISTADOS

9 9 
PUBLICAÇÕESPUBLICAÇÕES

16 16 
PRODUÇÕES  PRODUÇÕES  

AUDIOVISUAISAUDIOVISUAIS

  
2.816 2.816 

PEDIDOS  PEDIDOS  
CERTIDÃOCERTIDÃO

5.136 5.136 
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

SITES  SITES  
345.443  345.443  

VISITANTES VISITANTES 

34.102.548 34.102.548 

PÁGINAS VISITADASPÁGINAS VISITADAS

2.616  2.616  
PEDIDOS  PEDIDOS  

REQUISIÇÃOREQUISIÇÃO

49.015   49.015   
DOCUMENTOS  DOCUMENTOS  
DIGITALIZADOSDIGITALIZADOS

59.817  59.817  
DOCUMENTOS DOCUMENTOS 
CONSERVAÇÃO  CONSERVAÇÃO  

E RESTAUROE RESTAURO

7  7  
EXPOSIÇÕESEXPOSIÇÕES

71.718 71.718 
  NOVOS  NOVOS  

REGISTOS NA BASE  REGISTOS NA BASE  
DE DADOSDE DADOS

1.223 ML   1.223 ML   
  

DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO 
 ELIMINADA ELIMINADA

D I V I S Ã O  D I V I S Ã O  
D E  A R Q U I V O  D E  A R Q U I V O  
M U N I C I P A LM U N I C I P A L

294  294  
ATIVIDADES  ATIVIDADES  

SERVIÇO EDUCATIVOSERVIÇO EDUCATIVO

REDES SOCIAIS  REDES SOCIAIS  
16 756  16 756  

SEGUIDORESSEGUIDORES

NEWSLETTER NEWSLETTER 
1.624 1.624 

SUBSCRITORESSUBSCRITORES

9.275  9.275  
DOCUMENTOS DOCUMENTOS 
CONSULTADOSCONSULTADOS

11.597  11.597  
VISITANTESVISITANTES

REDES SOCIAIS  REDES SOCIAIS  
723 723 

PUBLICAÇÕESPUBLICAÇÕES

6.119  6.119  
PEDIDOS  PEDIDOS  

REPRODUÇÃOREPRODUÇÃO

5.652  5.652  
UTILIZADORES  UTILIZADORES  
(SALA LEITURA)(SALA LEITURA)

9.058  9.058  
PEDIDOS  PEDIDOS  

CONSULTACONSULTA

  
77.063 € 77.063 € 
RECEITARECEITA

6 6 
PROJETOS DE PROJETOS DE 

INVESTIGAÇÃOINVESTIGAÇÃO
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DIVISÃO  DIVISÃO  
DE SALVAGUARDA  DE SALVAGUARDA  
DO PATRIMÓNIO  DO PATRIMÓNIO  
CULTURALCULTURAL
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A Divisão de Salvaguarda do Património Cultural 
(DSPC) está integrada no DPC. 

Para a concretização da sua atividade esta Unida-
de Orgânica contou, em 2019, com a colaboração 
de 15 trabalhadores.

 A ação da DSPC deu continuidade àquela 
que tem sido a linha norteadora desta Divisão: 
promover a proteção da memória coletiva e a 
conservação do património construído, a partir 
do desenvolvimento de diversas ações e in-
tervenções nas áreas identificadas como mais 
relevantes: 

a) Reabilitação/valorização de equipamentos 
culturais;

b) Inventariação e classificação de imóveis como 
de Interesse Municipal;

c) Colocação e conservação/restauro de obras de 
arte pública: estatuária e azulejaria.

Tal como previsto no plano de atividades, a DSPC 
deu particular atenção à qualidade, acessibili-
dade e densidade da rede pública municipal de 
equipamentos culturais de proximidade.

De seguida elencam-se as atividades executadas 
em 2019, nas quais é identificado o seu alinha-
mento com os Eixos do Programa de Governo da 
Cidade e com os Objetivos Estratégicos da DMC.

ARTE EM ESPAÇO PÚBLICO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

No que diz respeito à arte em espaço público, 
e em conformidade com o previsto no plano de 
atividades para 2019, foram concretizadas as 
seguintes ações:

1. Colocação de peças 

1.1) 25 de Abril em Lisboa 

Colocação de oito lápides evocativas a episódios 
do 25 de Abril em Lisboa / Colaboração com As-

sociação 25 de Abril;

1.2) Espaço entre a palavra e a cor 

Memorial evocativo do centenário do nascimen-
to de Sophia de Mello Breyner Andresen com 
azulejos de Menez;

1.3) Memorial aos presos e perseguidos políticos

Instalação de memorial aos presos e perseguidos 
políticos em pórtico montado sobre a entrada no 
Chiado da estação de Metropolitano da Baixa-
-Chiado.

2. Execução de ações de limpeza, conservação 
e manutenção e restauro, nomeadamente, em 
peças objeto de inscrições vandálicas

2.1) Bustos diversos - Jardim de S. Pedro de Al-
cântara;

2.2) Cadeira do Poder – Alameda D. Afonso Hen-
riques;

2.3) D. João I - Praça da Figueira;

2.4) Estátua do St.º António de Lisboa - Praça de 
Alvalade;

2.5) Figura feminina - Parque Eduardo VII;

2.6) Girafa - Parque das Nações;

2.7) Infância - Jardim Campo Grande;

2.8) Luís de Camões - Largo Luís de Camões;

2.9) Marquês Sá da Bandeira - Praça D. Luís I;

2.10) Monumento ao Emigrante - Santa Apolónia;

2.11) Nayade - Parque Eduardo VII;

2.12) Santo António - Largo de Santo António da 
Sé;

2.13) Segredo - Jardim Amália Rodrigues;

2.14) “Sem título” – Av. Conde Valbom;

2.15) Sete Rios - Interface de Sete Rios.

3. Acompanhamento técnico de limpeza e con-
servação e restauro

3.1) Chafariz da Praça de S. Paulo;

3.2) Jazigo dos Viscondes de Valmor.

5. DIVISÃO DE 
SALVAGUARDA 
DO PATRIMÓNIO 
CULTURAL
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4.Orçamento Participativo

No âmbito do Orçamento Participativo foram 
desenvolvidos estudos e diligências várias rela-
cionadas com os seguintes projetos:

4.1) Memorial à escravatura;

4.2) Portugal em Lisboa;

4.3) Monumento ao Pupilo;

4.4) Homenagem ao Cônsul Aristides de Sousa 
Mendes.

5. Base de Dados InPatrimonium

Foi igualmente garantida a atualização da Base 
de Dados InPatrimonium com a introdução de 
registos relativos à Arte em Espaço Público.

PATRIMÓNIO AZULEJAR

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

1. Programa de Investigação e Salvaguarda do 
Património Azulejar (PISAL)

Em 2019 foi assegurada a continuidade na im-
plementação do Programa de Investigação e 
Salvaguarda do Património Azulejar (PISAL), nas 
suas diversas vertentes, sendo de destacar a 
identificação e o início da intervenção de adap-
tação de um armazém para o acolhimento do 
espólio do futuro Banco do Azulejo e a criação de 
uma oficina de conservação e restauro.

2. Intervenção em peças azulejares

Em 2019 foram executadas oito ações de lim-
peza, conservação, restauro e manutenção em 
painéis azulejares dispersos pela cidade, a saber: 

2.1) Composições azulejares - Parque das Na-
ções;

2.2) Espaldar de banco de jardim com painel de 
Jorge Barradas – Alameda D. Afonso Henriques;

2.3) Painel de Eduardo Nery - Av. Infante Santo;

2.4) Painel de Carlos Botelho - Av. Infante Santo;

2.5) Painel de homenagem ao Padre António 
Vieira, na Calçada do Correio Velho; 

2.6) Painel setecentista “Diana e Acteon”, no Lar-
go das Alcaçarias;

2.7) Painel setecentista “Perseu e Andrómeda”, 
no Largo das Alcaçarias;

2.8) Palácio da Mitra - painéis azulejares.

3. Acompanhamento técnico a intervenções de 
conservação e/ou restauro em azulejaria em 
espaço público 

3.1) Calçada do Combro, 35 – 39: Colaboração 
com a UIT Centro;

3.2) Estrada de Benfica, 612 – 616: Colaboração 
com a UCT/DGEP;

3.3) Largo da Anunciada, 1: Colaboração com a 
UCT/UICT;

3.4) Largo do Galvão, 3: Colaboração com a Polí-
cia Municipal;

3.5) Largo do Intendente Pina Manique, 40: Cola-
boração com a UIT e Junta Freguesia dos Anjos;

3.6) Largo do Rato, 16: Colaboração com a UIT 
Centro;

3.7) Largo dos Trigueiros, 16: Proc. 15004/
OTR/2019, colaboração com a UCT/DGEP;

3.8) Palácio do Machadinho – Proc. 1588/
EDI/2019: colaboração com a DMU;

3.9) Poço do Borratém, 1: Colaboração com a UIT 
Centro;

3.10) Rua Augusto Rosa, 60 – 72: Colaboração 
com a UIT Centro;

3.11) Rua Bernardim Ribeiro, 23: Colaboração com 
a UIT Centro;

3.12) Rua Cidade de Cardiff, 19: Colaboração com 
a UIT Centro;

3.13) Rua da Esperança, 106 – 110 – Proc. 13327/
OTR/2019: Colaboração com a UCT/DGEP;

3.14) Rua das Parreiras, 16 – 18: Colaboração com 
a UCT/DGEP;

3.15) Rua de São Mamede, 13 – Proc. 14294/
OTR/2019 – DivGEP/GESTURBE/2019;

3.16) Rua do Poço dos Negros, 105 – 117 – Proc. 
8162/OTR/2019: Colaboração com a UCT/DGEP;

3.17) Rua Dr. Álvaro de Castro, 16: Acompanha-



86

DIVISÃO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURALDIVISÃO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

mento DSPC;

3.18) Rua dos Açores, 76 – Proc. 14953/OTR/2019: 
Colaboração com a UCT/DGEP;

3.19) Rua Heliodoro Salgado, 5 – Proc. 8115/
OTR/2019 – 19266/CML/19;

3.20) Rua São João da Mata, 16: Acompanhamen-
to DSPC.

REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CULTURAIS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

No âmbito da conservação, manutenção e va-
lorização de equipamentos culturais, o plano de 
atividades de 2019 previa que as intervenções a 
realizar contribuíssem para a:

a) Requalificação de equipamentos culturais, no 
âmbito da fixação e reabilitação do tecido urba-
no existente;

b) Salvaguarda e valorização de polos culturais 
em áreas consolidadas, em função do desenvol-
vimento de eixos culturais e históricos.

Assim sendo, a seleção dos equipamentos a 
intervencionar teve em atenção, para além da 
relevância de cada um deles no tecido cultural da 
cidade, a urgência das intervenções a realizar e a 
possibilidade de conclusão dessas intervenções 
num horizonte temporal relativamente curto. 

Tratou-se de desenvolver projetos já iniciados ou 
de concluir outros, em curso, que necessitaram 
de alterações para a sua conclusão. Pretendeu-
-se dar resposta a necessidades essenciais para 
a consolidação da atividade cultural em Lisboa, 
designadamente:

1. Arquivo do Alto da Eira - Apoio à Instalação dos 
serviços;

2. Biblioteca - Museu República e Resistência - 
Acompanhamento do processo;

3. Biblioteca Municipal Galveias e Polo Gaivotas - 
Boavista - Reparações diversas pós-empreitada;

4. Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro - AVAC – 
Acompanhamento do processo;

5. Boavista Poente - Reabilitação das instalações 
da DAC - Acompanhamento do processo;

6. CAL – Instalação de “ponte-rolante” - Acompa-
nhamento do processo;

7. Centro Interpretativo da Escravatura - Acom-
panhamento do processo;

8. Criptopórtico Romano - Acompanhamento do 
projeto;

9.  Edifício da Standard Elétrica - Acompanha-
mento do processo;

10. Museu de Lisboa – Palácio Pimenta – Acom-
panhamento do processo de requalificação;

11. Palácio do Beau Séjour - metodologia e orça-
mento para a reabilitação;

12. Palácio Ulrich - Casa Veva de Lima - Acompa-
nhamento do processo;

13. Pavilhão Azul - Coleção Julião Sarmento - 
Acompanhamento do projeto de alterações e 
adaptação; 

14.Torreão Poente da Praça do Comércio - Acom-
panhamento do processo de requalificação e 
alteração do edifício.

PROGRAMA DE ESTÁGIO DE VALORIZA-
ÇÃO PROFISSIONAL E CURRICULAR

Eixo 3 | Mais empreendedores, mais atitude em-
preendedora

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 | 6

Orientação e acompanhamento do estágio curri-
cular de Jakob Frumert, da Universidade de Post-
dam, Alemanha, que teve a duração de  cerca de 
quatro meses e como principais objetivos o de-
senvolvimento de competências de conservação 
e restauro de escultura e estatuária em pedra, de 
Inventariação, de elaboração de levantamentos 
de estados de conservação e metodologias de 
intervenção.

PROJETO R.O.C.K. - RE-USE AND OP-
TIMIZATION OF CULTURAL HERITAGE 
IN CREATIVE AND KNOWLEDGE BASED 
CITIES 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 5 | 6

Integrada na estratégia de internacionalização da 
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cidade, conjugada com um enfoque estratégico 
na divulgação do património da cidade, a DSPC 
preparou, em parceria com outras cidades euro-
peias, a submissão de uma candidatura a fundos 
comunitários no âmbito do quadro de financia-
mento Europa 2020, com o projeto Re-use and 
Optimization of Cultural heritage in Creative and 
Knowledge based cities. A candidatura foi aceite, 
e em 2017 assinalou-se formalmente o seu co-
meço. 

Em 2018 iniciou-se o seu desenvolvimento, tendo 
como área de intervenção a frente ribeirinha das 
freguesias do Beato e Marvila e a sua relação 
com a Baixa (Terreiro do Paço), freguesia de San-
ta Maria Maior, orientado sobre dois eixos: 

1. Territórios de Continuidade

No âmbito do primeiro eixo apontaram-se es-
tratégias passíveis de virem a ser desenvolvidas 
mais aprofundadamente no âmbito da revitali-
zação, renovação e requalificação do território 
histórico entre o rio e a linha de cintura do ca-
minho-de-ferro das importantes freguesias da 
cidade e da sua ligação à restante urbe.

2. Memória e Identidade

O segundo eixo contempla a concretização de 
atividades sediadas na Biblioteca de Marvila, 
ancoradas num trabalho com as comunidades, 
a partir do desenvolvimento de projetos tem-
porários fomentadores de novas dinâmicas lo-
cais de transformação, criatividade e inovação, 
e da constituição do Centro Interpretativo de 
Marvila e Beato.

Em 2019, a consolidação do projeto revelou-se 
como uma oportunidade inovadora para traba-
lhar o património cultural – material e imaterial, 
como um motor privilegiado de regeneração, 
desenvolvimento sustentável e crescimento 
económico.

Do conjunto de atividades concretizadas, em 
2019, destacam-se: 

1. Atividades

1.1) Bibliogamers

Evento que reuniu diferentes tipos de pessoas 
que têm trabalhado na perspetiva dos videojogos 
como ferramentas de ensino, interação familiar 
ou criação artística. Incluiu um game jam de dois 
dias e meio, que culminou com a criação de um 
videojogo sobre Marvila (seu passado, presente e 

futuro) que contou com 27 participantes (entre 16 
e 49 anos). Os Bibliogamers foram coprojetados 
com o envolvimento da comunidade e parceiros 
locais, sendo um dos mais ativos o grupo escolar 
da Escola D. Dinis de Marvila. Durante o jogo, 
as equipas criaram nove protótipos de jogo, os 
quais serão desenvolvidos pelo Lisbon Road-
show.

1.2) Projeto Relâmpago

Contou com 150 estudantes de arquitetura que 
se reuniram para refletir e fazer propostas para a 
área ribeirinha das freguesias de Beato e Marvila. 
Com a participação e contribuições de vários 
parceiros do ROCK Lisboa, foram realizadas 
conferências, aulas abertas, sessões de cinema e 
outras atividades.

1.3) Guia da Zona Oriental de Lisboa

Edição e lançamento, no dia 4 de julho, de um 
guia cultural (português/ inglês) da parte oriental 
da cidade. 

Este guia promove a história, o património e a 
nova dinâmica cultural da zona do Beato e de 
Marvila e contextualiza a área de intervenção do 
ROCK Lisboa em questões de história e patrimó-
nio.

1.4) Espaço construído pelo Coletivo Warehouse 
e gerido pela Associação MuitaFruta (Cozinha 
Popular da Mouraria) 

Jardim comestível na Quinta do Beirão em 
Marvila é um protótipo que pretende preservar 
e promover a agricultura urbana em todas as 
suas formas de cultivo e desenvolver a (bio)
diversidade através, de uma abordagem holística 
e criativa, com interações comunitárias que facili-
tem uma vivência prática e soluções coletivas na 
construção de um cenário partilhado de cidade.

2. Centro Interpretativo de Marvila e Beato 
(CIMB)

A constituição do Centro Interpretativo de 
Marvila e Beato (CIMB) na Biblioteca de Marvila 
tem por objetivo aproveitar a oportunidade que 
o projeto ROCK representa para deixar nesta 
biblioteca uma estrutura que valorize e divulgue 
o património local, material e imaterial, daquelas 
freguesias, promovendo a participação ativa das 
pessoas que residem e trabalham neste territó-
rio. 

Esta estrutura pretende ser (mais) um polo de 
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atração para a área interior do território de Mar-
vila, ainda isolada e deprimida, promovendo a 
sua articulação com a área ribeirinha de Marvila e 
Beato, em processo acelerado de transformação 
e gentrificação.

A constituição do CIMB incluiu as seguintes ativi-
dades:

2.1) Recolha dos conteúdos a integrar no CIMB

a) Constituição de uma Comissão Organizadora 
(CO) constituída por residentes locais, represen-
tantes de instituições locais ou com intervenção 
local (Juntas de Freguesia de Marvila e do Beato, 
SCML/PRODAC, GEBALIS, Casa do Concelho de 
Castro Daire), investigadores do ICS-ULisboa, 
técnicos da CML (Sociologia, História, Informá-
tica) e uma estagiária do IE-ULisboa. Através de 
reuniões gerais desta Comissão Organizadora 
(realizadas quinzenalmente) e do trabalho em 
pequenos grupos, os elementos da Comissão 
Organizadora:

a.1) Decidiram quais os elementos do património 
cultural local que devem estar representados no 
CIMB;

a.2) Recolheram informações (documentos – de 
arquivos pessoais e/ou institucionais), fotogra-
fias, filmes) sobre esses elementos patrimoniais;

a.3) Identificaram as pessoas que deviam ser en-
trevistadas para que partilhassem memórias de 
acontecimentos e vivências relacionadas com es-
ses elementos patrimoniais. Foram referenciadas 
38 pessoas.

b) Organização dos conteúdos a integrar nos 
equipamentos digitais interativos através da 
criação de um banco de dados de documentos e 
fotos, organizado por elemento patrimonial, con-
tendo um total de 130 elementos patrimoniais;

c) Realização de 38 entrevistas exploratórias 
(algumas das quais servirão também como en-
trevistas finais, uma vez que foram filmadas);

d) Realização de 28 entrevistas finais com o 
apoio técnico do Arquivo Municipal de Lisboa – 
Videoteca;

e) Transcrição das entrevistas para efeitos de 
publicação de brochura e de legendagem dos 
vídeos (iniciada em 2019 e prevendo-se a sua 
conclusão em maio 2020).

2.2) Tratamento gráfico e multimédia dos con-
teúdos

a) Edição, em articulação com o Arquivo Muni-
cipal de Lisboa – Videoteca, de um conjunto de 
pequenos filmes (com a duração de 1 a 6 minutos 
cada) a partir das entrevistas finais. A edição 
destes vídeos prolonga-se durante os primeiros 
meses de 2020, prevendo-se a edição de cerca 
de 180 filmes até meados de maio de 2020;

b) Conceção e desenho do layout dos conteúdos 
da mesa interativa e da timeline/linha do tempo, 
em articulação com a equipa do CIMB e com a 
empresa SubVértice, fornecedora destes dois 
equipamentos interativos. Este processo foi 
iniciado no final de 2019, prevendo-se a sua con-
clusão até ao final de junho 2020.

2.3) Seleção e aquisição dos equipamentos inte-
rativos

Pesquisa no mercado das soluções mais adequa-
das, tanto do ponto de vista dos equipamentos 
multimédia interativos como das respetivas 
estruturas de suporte. Articulação com as em-
presas, verificação dos requisitos necessários, 
incluindo o cumprimento da acessibilidade a 
pessoas com mobilidade reduzida, e contratuali-
zação.

O CIMB será constituído por dois equipamentos 
digitais interativos localizados na entrada da Bi-
blioteca de Marvila.

2.4) Divulgação do CIMB e das atividades realiza-
das

a) Criação do logotipo do CIMB;

b) Divulgação na internet/redes sociais:

b.1) Criação da página Facebook do CIMB, com 
publicação praticamente diária de conteúdos, 
nomeadamente dos pequenos vídeos-teste-
munho (https://www.facebook.com/Centro-
-Interpretativo-de-Marvila-e-Beato-ROCKLis-
boa-1618222594946770/);

b.2) Inserção de conteúdos no site do projeto 
ROCK em Lisboa com notícias e vídeos: https://
lisboa.rockproject.eu/;

b.3) Envio de notícias e fotos para colocação no 
site ROCK internacional: https://rockproject.eu/;

c) Apresentação do CIMB em seminários e en-
contros:

c.1) No VIII Congresso Nacional da Rede Territo-
rial Portuguesa das Cidades Educadoras, realiza-
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do em Lagoa, em maio 2019, com a comunicação 
ROCK em Lisboa: um processo participativo;

c.2) No I Encontro Memórias para Todos, organi-
zado pelo Instituto de História Contemporânea 
da Universidade Nova de Lisboa, a 14 de novem-
bro 2019, no Teatro Aberto, com a comunicação 
Centro Interpretativo de Marvila e Beato: utiliza-
ção da metodologia de Inventário Participativo 
na recolha de memórias locais (lisboa.rockpro-
ject.eu/centro-interpretativo-de-marvila-e-bea-
to-apresentado-no-1o-encontro-memoria-para-
-todos/);

c.3) No seminário organizado pela E-Nova no 
CIUL com o tema Bairros Históricos: Sustentabili-
dade em Espaços Públicos, a 15 de outubro 2019 
lisboaenova.org/bairros-historicos-sustentabili-
dade-em-espacos-publicos/.

3. Conferências, exposições e outras iniciativas

3.1) Atividades do programa ROCK

a)  Participação no ROCK cities session ! | Eindho-
ven | 21 > 22 jan;

b) Participação no Steering Committee e na As-
sembleia Geral do Projeto ROCK, onde foi apre-
sentado o CIMB | Atenas | 17 > 18 abr;

c) Participação no ROCK study visit | Liverpool | 3 
> 5 jun; 

d) Participação no Steering Committee e na 
Assembleia Geral do Projeto ROCK , nde foi apre-
sentado o CIMB | Lyon | 5 > 6 nov;

e) Participação no ROCK Webinar Abordagens 
participativas, inclusão social do património cul-
tural e crítica da regeneração urbana | 3 out;

f) Contributos para a elaboração do III ROCK 
Booklet TECHNOLOGIES AND TOOLS FOR BET-
TER ACCESS TO CULTURAL HERITAGE, nomea-
damente do artigo Marvila and Beato Interpretive 
Centre Citizen engagement for cultural heritage 
in distant neighbourhoods.

rockproject.eu/uploads/news/documents/92m-
j3eK5H1Pbz0mmITvN9wrOC90ZQQrM2hokM-
6PY.pdf

3.2) Exposições

a) Uma viagem por Marvila no século XX

Exposição resultante da parceria entre o CIMB/
Projeto ROCK Lisboa, a Biblioteca de Marvila/

Projeto Vidas e Memórias e a Escola Básica 2/3 
de Marvila | Biblioteca de Marvila | 27 nov 2019 > 
31 dez 2020.

lisboa.rockproject.eu/uma-viagem-por-marvila-
-no-seculo-xx/

3.3) Workshops e visitas guiadas

Organização de um workshop de replicação 
da metodologia utilizada no CIMB, nos dias 26 
e 27 de setembro de 2019, que contou com a 
participação de 20 representantes de cidades 
europeias: 

a) Apresentação do projeto do Centro Interpreta-
tivo de Marvila e Beato e da respetiva metodolo-
gia de inventário participativo, possibilitando aos 
participantes refletir e discutir as possibilidades 
de replicação desta metodologia em outras cida-
des; 

b) Realização de três visitas guiadas em colabo-
ração com alguns do parceiros do Centro: 

b.1)  A Lisboa industrial da primeira metade do 
século XX – Pátios e Vilas Operárias, fábricas e 
armazéns em Marvila e Beato: visita guiada por 
António Miranda, historiador da CML e Margarida 
Reis Silva, historiadora do ICS-IUL; 

b.2)  Mapeamento das atividades culturais do 
Beato – Junta de Freguesia do Beato: visita guia-
da por Marta Queixo, vogal da cultura da JF do 
Beato; 

b.3)  Realojamento do Bairro Chinês em Marvila, 
uma intervenção da Prodac no início dos anos 70 
– Centro de Promoção Social da PRODAC /Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa: visita guiada por 
Mário Palma, técnico da PRODAC.

Os representantes das cidades, em conjunto 
com as equipas da CML e do ICS-IUL, refletiram 
sobre os desafios atuais desta zona da cidade de 
Lisboa.

lisboa.rockproject.eu/biblioteca-de-marvila-re-
cebe-cidades-europeias-dias-26-e-27-de-se-
tembro-de-2019/

SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO  
CULTURAL

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

À DSPC compete instruir os processos de classi-
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ficação dos bens culturais como monumentos de 
interesse municipal, no sentido da sua proteção 
e valorização, em conformidade com critérios de 
caráter geral - histórico-cultural, estético-social 
e técnico-científico; e de caráter complementar 
- integridade, autenticidade e exemplaridade do 
bem. 

1. Processos de classificação

Foram identificados e iniciados, ou continuados 
os estudos para a elaboração de processos de 
classificação dos seguintes imóveis:

1.1) Bairro das Estacas;

1.2)  Calçada Salvador Correia de Sá, 49 – Casa 
dos Marinheiros Mercantes.

A DSPC continuou a sua participação nas reu-
niões do conselho científico da Carta Municipal 
do Património.

2. Licenciamento e Intervenções

Foi continuado o apoio técnico ao licenciamento 
e intervenções em Edifícios e Conjuntos Classifi-
cados, nomeadamente:

2.1) Antigos Armazéns Abel Pereira da Fonseca – 
Praça David Leandro da Silva;

2.2) Avenida António Augusto Aguiar, 163 - 163 H;

2.3) Avenida António Augusto Aguiar, 195;

2.4) Avenida Ressano Garcia, 1 - Pastelaria Bairro 
Azul;

2.5) Avenida Ressano Garcia, 1-R/c;

2.6) Avenida Ressano Garcia, 28;

2.7) Avenida Ressano Garcia, 5 – R/c;

2.8) Avenida Ressano Garcia, 9;

2.9) Avenida Ressano Garcia, 7 – 7A/B;

2.10) Dispensário de Alcântara - Rua Tenente 
Valadim, 3;

2.11) Rua Fialho Almeida, 15 - 3º Dto;

2.12) Rua Fialho Almeida, 2;

2.13) Rua Fialho Almeida, 4;

2.14) Rua Marquês Fronteira, 10;

2.15) Rua Ramalho Ortigão, 15 - 2º andar;

2.16) Rua Ramalho Ortigão, 21 - 3º;

2.17) Rua Ramalho Ortigão, 25 - 3º;

2.18) Rua Ramalho Ortigão, 35 - 35B;

2.19)  Vila do Tijolo – Rua Possidónio da Silva, 19-
33.

SERVIÇO EDUCATIVO 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 | 2 | 3

A DSPC consolidou, em 2019, a estruturação de 
um Programa Educativo que incide sobre a sua 
principal missão, a Salvaguarda do Património. 
Por forma a desenvolver uma estratégia voca-
cionada para o conhecimento, reflexão, com-
preensão, valores, capacidades e atitudes que 
contribuem para o envolvimento de todos, no 
exercício da cidadania na área do Património, o 
seu espaço de experimentação incide sobre a to-
talidade do território da cidade, direcionado para 
a população escolar, comunidade local e público 
em geral.

Assim sendo, destaca-se o início das seguintes 
atividades: 

1. AnimAção – Linhas da Cidade | Casa Pia - Maria 
Pia | 18 fev e 18 mar

O que é uma imagem em movimento? As linhas 
da cidade constroem perante nós um conjunto 
de estímulos visuais e sonoros que são olhados 
enquanto linhas gráficas e desenhos em movi-
mento. A cidade assume-se como um “desenho-
-filme” em tempo real. 

Nesta atividade, os alunos do Curso Profissio-
nal | Técnico de Audiovisuais/Multimédia, em 
conjunto com o artista Hugo Barata exploram a 
cidade de Lisboa,  partindo das características 
arquitetónicas dos edifícios, ruas, monumentos, 
e caminhos-de-ferro. A perceção do movimento 
e a compreensão dos fenómenos da luz e da for-
mação da imagem serão trabalhados por compa-
ração com o mecanismo da visão humana.

2 Sessões. 57 Participantes.

2. RELIVE VR I reviver a estatuária de Lisboa. Visi-
ta-virtual |  28 jan > 17 dez

E se Fernando Pessoa o convidasse para conhe-
cer figuras emblemáticas da nossa história e cul-
tura? O projeto RELIVE VR permite ao utilizador 
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conhecer, à distância, a estatuária de Lisboa em 
três episódios, divididos por zonas geográficas. 
Nesta visita, os alunos podem usar óculos de 
realidade virtual para ver a estátua de Fernando 
Pessoa, ganhar vida, ‘passear-se’ pela cidade e 
ajudar-nos a descobrir  ilustres personagens e as 
suas histórias.

Esta experiência de descoberta do património da 
cidade é vivida na sala de aula através de duas 
ferramentas tecnológicas: os óculos de realidade 

virtual e as réplicas 3D das estátuas. A partir des-
tas, e com recurso a materiais variados de toque 
e a descrição pormenorizada, esta visita temática 
adequa-se também a alunos cegos e com baixa 
visão.

31 Sessões. 809 Participantes.
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A Divisão de Ação Cultural (DAC) está integrada 
na Direção Municipal de Cultura. Em 2019 contou 
com 32 trabalhadores.

O presente relatório de atividades reflete as ações 
desenvolvidas por esta Divisão nas áreas de inter-
venção que decorrem das competências legal-
mente atribuídas (anexo I): Apoios Financeiros, 
Apoios Não Financeiros, Parcerias e Coorganiza-
ções, Cedências de Espaço, Ateliês, Intercâmbios 
e Residências Artísticas e grandes projetos, de 
que são exemplos a Plataforma de Residências 
Artísticas – LAAR, as Residências de Monsanto e 
a Casa das Artes de Carnide, esta em regime de 
cogestão.

Do conjunto de iniciativas e projetos concretiza-
dos, destaca-se a LAAR, plataforma digital de re-
sidências artísticas da cidade de Lisboa, criada e 
desenvolvida pela Divisão em estreita e profícua 
articulação com o DSI/DPPE, num empenhado e 
vincado trabalho de parceria interdepartamental.

A continuada promoção de ações de descen-
tralização cultural na cidade fomentando uma 
cultura de proximidade, como seja, o programa 
Sons pela Cidade, em articulação com as Juntas 
de Freguesia e a dinamização dos apoios muni-
cipais, configura mais uma linha estratégica de 

ação a destacar.

Referem-se ainda a abertura da Casa das Artes 
de Carnide, o programa de dinamização dos 
Ateliês Municipais e a preparação da abertura 
e entrada em funcionamento das Residências 
Artísticas de Monsanto. 

De seguida, apresentam-se as principais ativi-
dades e projetos executados, sempre alinhados 
com os OE da DMC.

APOIO FINANCEIRO A AGENTES  
CULTURAIS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
Criativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Os apoios financeiros concedidos foram funda-
mentalmente tramitados ao abrigo do Regula-
mento de Atribuição de Apoios pelo Município 
de Lisboa (RAAML). 

No ano de 2019 foram formalizados, analisados 

6. DIVISÃO DE AÇÃO 
CULTURAL

Divisão de Ação Cultural
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Residências Artísticas
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e objeto de parecer 171 pedidos de apoio finan-
ceiro num total de 139 apoios atribuídos (mais 9% 
comparativamente a 2018), 27 extra-RAAML, de-
signadamente, 24 protocolos e os compromissos 
com as Marchas e Arraiais (entendidos e regista-
dos como bloco unitário, mas que correponde a 
um processo por cada entidade beneficiária) e a 
Associação Música, Educação e Cultura (AMEC), 
organização que tutela a Orquestra Metropolita-
na de Lisboa.

No total, em 2019, foram apoiados financeira-
mente 139 projetos culturais num montante 
global de  7.590.765,80€ 

As áreas do Teatro, Música e Multidisciplinar fo-
ram aquelas que detiveram maior expressão no 
segmento de apoios concedidos, acompanhando 
a tendência de anos anteriores.

Entre as áreas que reúnem uma menor incidên-
cia destaca-se a Dança, a Edição e a Fotografia, 
situação que decorre, exclusivamente, de uma 
menor formalização de solicitações oriundas 
destas áreas de atividade. De assinalar, ainda, 
a muito elevada taxa de concessão de apoios, 
relativamente aos pedidos rececionados próxima 
dos 80%.

APOIO NÃO FINANCEIRO A AGENTES  
CULTURAIS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
Criativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Com impactos muito positivos na consolidação 
da cultura organizacional do município, e na 
sua imagem externa, os apoios de natureza não 
financeira são a mais acabada imagem da articu-
lação e colaboração entre as unidades orgânicas 
da CML.

Em 2019 foram concedidos 1338 apoios de na-
tureza não financeira (mais 38,5% em relação a 
2018) a 331 iniciativas (um aumento de 32% em 
relação a 2018), promovidas por 249 entidades 
(mais 25% comparativamente a 2018) registan-
do-se um franco crescimento face a números do 
ano anterior.

1. Apoio não financeiro

Relativamente ao apoio não financeiro, a área da 
Produção e Logística é aquela onde esta vertente 
tem um maior peso, logo seguida da Promoção 
e Divulgação e Execução de Materiais Gráficos, 
sendo a área com menor expressão a de apoio ao 
Licenciamento (ver gráfico).

Importa sublinhar que os apoios não financeiros 
implicam uma articulação permanente, não só 
com as demais orgânicas da DMC envolvidas, 
como também com outros Serviços Municipais, 
Juntas de Freguesia e entidades externas, como  
por exemplo a Associação de Turismo de Lisboa 
(ATL ) e o Setor Empresarial Local.

Total de apoios por área artística

Total

Extra-Raaml

Teatro

Música

Multidisciplinar

Produção

Cinema

Dança

Artes Visuais

Edição

Institucional

Fotografia

Património Imaterial 1

1

2

5

8

8

14

15

21

19

20

27

139

Valor dos apoios financeiros concedidos ao abrigo do RAAML 

e extra-RAAML (Total 7.590.765,80€)

Património Imaterial

Edição

Fotografia

Dança

Artes Visuais

Institucional

Teatro

Prod. Cinematográfica

Música

Cinema

Multidisciplinar

Extra-Raaml €4 947 958,00

€776 200,00

€483 000,00

€388 577,80

€347 500,00

€323 020,00

€105 110,00

€76 000,00

€65 000,00

€50 000,00

€27 400,00

€4 000,00
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2. Cedência de espaços municipais

Em 2019, deu-se continuidade ao trabalho de 
articulação estreita com as Direções Municipais 
de Gestão Patrimonial e da Habitação e De-
senvolvimento Local, com vista à participação 
e envolvimento no processo de atribuição de 
espaços, tentando identificar, para disponibiliza-
ção temporária, espaços para ensaio, exibição, 
exposição, etc, ou por períodos mais alargados 
geralmente para sedes/escritórios, com ou sem 
contrapartidas de recuperação dos imóveis. 

Refira-se ainda a participação da DAC no júri da 
iniciativa piloto de atribuição de espaços não ha-
bitacionais no Bairro Municipal da Horta Nova.

Destaca-se igualmente a coordenação geral do 
processo interdepartamental de atribuição de 
Lojas em Marvila a agentes culturais (na envol-
vente da Biblioteca) e a requalificação dos mes-
mos com vista à constituição de um novo Polo 
Cultural municipal, inovador e único no quadro 
da cidade.

Foram também analisados e objeto de parecer 
pedidos de cedência formalizados por entidades 
e estruturas.

2.1) Monitorização das cedências em vigor

Procedeu-se também à atualização contínua, 
complemento e verificação dos dados sistemati-
zados, de forma a alargar-se a todas as cedências 
um acompanhamento mais efetivo e regular, tal 
como sucede quanto a equipamentos e estrutu-
ras a funcionar em espaços do património mu-
nicipal, como a Casa do Cinema, as associações 
Karnart, Alkantara, Fundação José Saramago, 
SIGC, Lisbon Week, Gaivotas 6, entre outros 
agentes culturais, cuja dimensão estratégica e 

grau de compromisso com a CML na área da 
Cultura justificam maior envolvimento e partici-
pação. 

No total encontram-se cedidos a agentes cultu-
rais 143 espaços municipais.

COORGANIZAÇÕES E PARCERIAS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
Criativa

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3 | 6

Fruto de uma ação concertada com as várias 
estruturas e agentes culturais da cidade, a DAC 
concretizou e acompanhou, ao longo de 2019, 
um conjunto diversificado de projetos artísticos 
colaborativos e ações culturais, entre as quais se 
destacam:

1. Coorganizações 

1.1) Enciclopédia dos Migrantes 

Projeto artístico que reúne numa enciclopédia 
livro-objeto, 400 testemunhos de histórias ín-
timas de migrantes residentes em oito cidades 
localizadas no litoral atlântico da Europa, entre a 
Finisterra, na Bretanha, e Gibraltar: Brest, Rennes, 
Nantes, Gijón, Porto, Lisboa, Cádis e Gibraltar. 
Trata-se de um projeto de cooperação europeia 
coordenado pela organização francesa L’âge 
de la Tortue, por iniciativa artística de Paloma 
Fernández Sobrino. Cada uma das cidades é de-
positária de um original impresso (e único) da En-
ciclopédia, com tradução na sua língua das 400 
cartas. Em Lisboa, esse exemplar foi adquirido 
pela CML/Pelouro da Cultura e será depositado 
no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta.

A DAC promove a divulgação e a dinamização 
deste projeto em articulação com a DRB (página 
131).

1.2) Festival TODOS Caminhada de Culturas | 19 > 
22 set

Projeto de inclusão cultural e social que a Câ-
mara Municipal de Lisboa, em parceria com a 
Academia de Produtores Culturais, tem vindo 
a promover, consolidando Lisboa como cidade 
cosmopolita, ponto de chegada e de partida dos 
muitos mundos. Este projeto tem como objetivo 
promover o valor da interculturalidade e da di-
versidade cultural. Os resultados das edições an-
teriores demonstram que, através da intervenção 
qualificada da Cultura e das Artes, se pode trans-

30%

9%

22%

39%

Promoção e Divulgação Materiais gráficos
Licenciamentos Produção e logística

Apoios não financeiros (Total 1338)
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formar territórios da vida quotidiana de forma 
exemplar – através da convivialidade e respeito 
entre pessoas das mais diversas etnias, culturas, 
idades, recursos económicos e sociais. O Festival 
Todos consagra a possibilidade de cruzamento 
da promoção do valor do multiculturalismo e da 
interculturalidade na cidade de Lisboa com in-
tervenção urbanística de longo prazo, trazendo a 
música, o teatro, a dança, o novo circo, o cinema, 
a fotografia, a arte urbana e a gastronomia para o 
espaço público, a partir do património histórico, 
social, intercultural dos bairros por onde passa. 

A edição de 2019 aconteceu no território da 
Freguesia de São Vicente e contou com cerca de 
20.000 participantes.

1.3) Sons Pela Cidade | 13 jan > 2 jun

No quadro da parceria com a Associação Mú-
sica, Educação e Cultura (AMEC), organização 
que tutela a Orquestra Metropolitana de Lisboa 
(OML), a Câmara Municipal de Lisboa, enquanto 
associada fundadora, beneficia de um conjunto 
de contrapartidas de programação que se tradu-
zem, essencialmente, na realização de concertos 
gratuitos e de livre acesso a oferecer à cidade. 

O projeto, iniciado em 2012, encontra-se sob a 
gestão da DAC desde a temporada 2015-2016. 

Em 2017, deu-se início a um novo conceito na 
execução temporal da programação, cujos con-
teúdos são da responsabilidade da OML.

Este novo modelo do Sons Pela Cidade foi uma 
aposta ganha, com um aumento do número 
de espetadores e um maior envolvimento das 
Juntas de Freguesia, pelo que em 2019 o projeto 
seguiu  esta linha conceptual.

Assim sendo, o projeto decorreu, entre os dias 
13 de janeiro e 2 de junho,  nas freguesias de Ar-
roios, Belém, Lumiar, São Vicente, São Domingos 
de Benfica, Santo António, Parque das Nações e 
Carnide, com programação artística do maestro 
Pedro Amaral e executado por solistas daquela 
Orquestra. 

No total concretizaram-se oito concertos:

a.  Freguesia de Arroios | Capela do Paço da Bem-
posta | 13 jan | aprox. 230 espetadores; 

b. Freguesia de Belém | Picadeiro real | 27 jan | 
aprox. 250 pessoas; 

c. Freguesia do  Lumiar | Auditório Biblioteca Or-
lando Ribeiro | 17 fev | aprox. 130 espetadores; 

d. Freguesia de São Vicente | Igreja da Graça | 3 
mar | aprox. 250 espetadores – esgotado; 

e. Freguesia de São Domingos de Benfica | Cen-
tro Ismaili de Lisboa | 15 mar | aprox. 281 espeta-
dores; 

f. Freguesia de Santo António | Biblioteca Cos-
melli Sant’Anna | 16 mai | aprox. 14 espetadores; 

g. Freguesia do Parque das Nações | Escola Vasco 
da Gama | 31 mai | aprox. 30 espetadores; 

h. Freguesia de Carnide | Centro Cultural Francis-
cano | 2 jun | aprox. 62 espetadores.      

No total foram contabilizados cerca de 1.267 es-
petadores, o que se traduz num aumento de 145 
espetadores face aos concertos concretizados 
em  2018.

 

2. Parcerias

2.1) Festival Emergente | 15 > 17 fev; 

2.2) Play – Festival internacional de cinema infan-
til e juvenil |  16 > 24 fev; 

2.3) Ameríndia – Cinema indígena do Brasil | 13 e 
14 mar; 

2.4) Festa da Francofonia | 23 mar; 

2.5) MIL - Lisbon International Music Network | 27 
> 29 mar; 

2.6) BoCA – Biennial of Contemporary Arts | 15 
mar > 30 abr; 

2.7) Festival Curtas Metragens | 3 > 10 abr; 

2.8) Festa do Cinema Italiano | 4 > 15 abr; 

2.9) Ler em Todo o Lado | 22 > 30 abr; 

2.10) FATAL – Festival Anual de Teatro Académico 
de Lisboa | 2 > 12 mai; 

2.11) Festival Indie Lisboa | 2 > 14 mai; 

2.12) 5º Encontro do Associativismo e Regionalis-
mo | 24 > 26 mai; 

2.13) Histórias, Memórias | Rossio de Palma | 13 e 
31 mai 

Lanche Comunitário e construção de um trono a 
Sto. António na Praça do Rossio de Palma; 

2.14) Festival Muro | 23 > 25 mai; 



98

DIVISÃO DE AÇÃO CULTURALDIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL

2.15) Lisbon Motorcycle Film Fest | 21 mai > 4 jun; 

2.16) Festa do Jazz  | European Jazz Conference | 
1 > 2 jun; 

2.17) Festival Cinema Argentino | 20 > 23 jun; 

2.18) Feira da Cereja e dos Produtos Regionais de 
S. Domingos de Benfica | Praça Fonte Nova | 21 > 
26 jun; 

2.19) Festival Estoril Lisboa | 5 > 27 jul; 

2.20) Festival Corpo | Largo Torre do Galo | 7 jul; 

2.21) CCB-Festa de Verão | 9 jul;  

2.22) PoPular - Inatel na Rua (Fundação INATEL) | 
12 > 28 set; 

2.23) LisbonWeek | 26 out > 3 nov; 

2.24) Festival Mental | 1 > 16 nov; 

2.25) 2º Fórum Liberdade de Pensamento Crítico | 
Escola Secundária Camões | 9 nov;  

2.26) Lisbon&Sintra Film Festival | 15 > 24 nov.

MAPEAMENTO DE EQUIPAMENTOS  
E ESTRUTURAS CULTURAIS 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
Criativa

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 | 2 | 3 | 6

O mapeamento de equipamentos e estruturas 
culturais da cidade constitui uma ferramenta 
fundamental para uma atuação municipal cons-
ciente, eficaz e precisa, não se limitando a uma 
mera recolha e tratamento de informação. A 
sua análise e interpretação, para percecionar e 
perceber as dinâmicas culturais de natureza terri-
torial, é o principal objetivo desta atividade. 

Assim, em 2019, o trabalho de mapeamento ma-
terializou-se nas seguintes ações: 

1. Aprofundamento do trabalho colaborativo com 
o DSI e a Divisão de Gestão de Informação Geor-
referenciada;

2. Atualização, complementarização e sistemati-
zação de recolha de dados, em articulação com 
o DSI;

3. Carregamento de dados no Registo de Ca-
raterísticas - 400 registos relativos a espaços 
culturais;

4. Carregamento de equipamentos municipais no 
Registo de Equipamentos (Ateliês) - três registos 
de equipamentos e 55 registos de espaços

5. Carregamento de novas entidades gestoras na 
ficha de Registo de Entidades - 13 registos; 

6. Criação e upload dos relatórios de retorno de 
dados-base; 

7. Definição dos dados-base para verificação dos 
dados e partilha de conteúdo; 

8. Definição dos níveis de prioridade dos equipa-
mentos municipais a carregar na plataforma; 

9. Desenvolvimento de relatório de abertura e 
acompanhamento de projeto; 

10. Estabilização do suporte-modelo da ficha 
de caracterização, classificação e descrição, 
em articulação com o DSI: fichas de Registo de 
Equipamento; Registo de Entidades; Registo de 
Características de Equipamentos; 

11. Levantamento e mapeamento sistemático e 
uma monitorização contínua da oferta e da pro-
cura cultural em Lisboa; 

12. Pesquisa e organização das estruturas cultu-
rais municipais a serem carregadas; 

13. Trabalho contínuo de integração com as pla-
taformas municipais – site, dados abertos; 

Foram igualmente assegurados os relatórios 
mensais de ponto de situação, a colaboração 
ativa com a Plataforma de Dados Abertos e a 
identificação, de forma sistemática, de oportu-
nidades de melhoria na recolha e tratamento da 
informação.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3 | 6

1. Dar alma ao Adamastor - Feira de Arte de San-
ta Catarina

A 13 de julho de 2018 foi inaugurado o mercado 
de Santa Catarina – Feira de Arte, no Alto de 
Santa Catarina, no terreiro fronteiro ao Palácio 
Santiago-Prezado ou dos Condes de Verride. 
Entretanto, o mercado foi interrompido por con-
tingências ligadas ao encerramento ao público 
do miradouro de Santa Catarina e também à 
montagem de uma ilha de ecopontos no lugar de 
realização do mercado. 
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Em 2019 o projeto conheceu novo fôlego e de-
senvolvimentos, tendo a DAC apresentado uma 
proposta com uma vertente diferente da inicial-
mente prevista, estimando-se que durante 2020 
estejam reunidas as condições para a sua efetiva 
implementação. 

REDES CULTURAIS INTERNACIONAIS 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura| Cidade 
Criativa 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  2 | 3 | 5 

A DAC é um elemento ativo na concretização da 
Estratégia de Internacionalização do Pelouro da 
Cultura, integrando as equipas multidisciplinares 
constituídas para a conceção e produção de 
eventos internacionais, garantindo a representa-
ção da DMC em redes Internacionais como a On 
the Move, ou promovendo a entrada em merca-
dos externos dos criadores e da oferta cultural da 
cidade.

Em 2019, destacam-se os seguintes projetos: 

1. World Cities Culture Forum | 23 > 25 out 

A cidade de Lisboa  acolheu a Cimeira anual 
desta organização entre 23 e 25 de outubro 
(página 31), tendo a DAC sido envolvida ao nível 
da produção do evento e nas vertentes de aco-
lhimento e voluntariado, através da constituição 
de uma equipa de voluntariado, em parceria com 
o Banco de Voluntariado da Câmara Municipal de 
Lisboa.  

2. Festival Fair Saturday 

O projeto Fair Saturday é uma iniciativa da 
Fundação Fair Saturday (sediada em Bilbao) 
que decorre, a cada ano, no último sábado de 
novembro, no rescaldo da Black Friday, durante o 
qual artistas e organizações culturais se reúnem 
para atuar e simultaneamente apoiam uma causa 
social à sua escolha.

A cidade de Lisboa acolheu este festival no dia 
30 de novembro, tendo a DAC sido responsável 
pela produção e operacionalização deste evento 
(página 30).

RESIDÊNCIAS ARTISTÍCAS  
E INTERCÂMBIOS INTERNACIONAIS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
Criativa

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3 | 6

1. Residências Artísticas de Monsanto

Projeto de reconversão de quatro casas de anti-
gos guardas florestais, disseminadas pelo Parque 
Florestal de Monsanto (N5, N12, N31 e S1),  em 
espaços destinados ao acolhimento de artistas 
em residência.

Durante o ano de 2019, a DAC continuou a cola-
borar com a DMEVAE no acompanhamento da 
evolução da obra das duas últimas casas de fun-
ção, uma vez que as casas do Bairro da Liberdade 
e Panorâmico já se encontram em funcionamen-
to.

Numa primeira fase, até que seja implementado 
o Programa/ Estratégia de Residências Artísticas, 
as Residências de Monsanto vão ficar agregadas 
à gestão das Residências da Boavista do Polo 
Cultural Gaivotas | Boavista - página 106.

2. Intercâmbios Artísticos

Programa que visa apoiar o desenvolvimento de 
projetos no âmbito das Residências Artísticas 
(RA), em Lisboa e no estrangeiro, proporcionan-
do aos artistas a experiência de vivência criativa. 
Este programa pretende, igualmente, potenciar o 
desenvolvimento de projetos artísticos colabora-
tivos entre criadores portugueses e estrangeiros, 
seja ao abrigo do Protocolo de Cooperação 
entre a CML/DMC e o Camões, Instituto Público 
(Camões, I.P.), através dos seus Centros Culturais 
Portugueses, seja no âmbito do Acordo de Gemi-
nação com a cidade de Budapeste. 

Em 2019, foram promovidos três programas de 
Intercâmbio Artístico (IA): Lisboa/Maputo/Lis-
boa; Lisboa/Budapeste/Lisboa e Lisboa/Praia/
Lisboa, num total de quatro residências em Lis-
boa e no estrangeiro, com a duração de um mês, 
cada. 

A aposta passou também pela consolidação 
destes programas, implementando medidas de 
melhoria contínua, nomeadamente: 

1. Agendamento de visitas guiadas específicas a 
museus / equipamentos culturais, em função do 
projeto a desenvolver pelos artistas em Lisboa; 
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2. Apoio aos artistas após realização dos progra-
mas de residência; 

3. Aposta contínua no envolvimento de enti-
dades apoiadas pelo Município de Lisboa, no 
processo de seleção das candidaturas aos Pro-
gramas de Intercâmbio Artístico (integração no 
júri de seleção) e acolhimento aos artistas em 
residência artística; 

4. Aposta numa ampla divulgação e permanente 
acompanhamento e reforço (Agenda Cultural, 
outros meios da CML e entidades externas); 

5. Articulação permanente com os artistas e en-
tidades com vista à preparação da residência  no 
estrangeiro; 

6. Enriquecimento do programa de residência, 
indo ao encontro do projeto a desenvolver pelos 
artistas em Lisboa; 

7. Envolvimento de outras unidades orgânicas 
da DMC, capitalizando outros projetos para o 
enriquecimento do programa dos artistas em 
residência (nomeadamente a articulação com as 
BLX da presença do escritor moçambicano no 
stand na Feira do Livro); 

8. Estabelecimento de novas parcerias externas 
possibilitando novas dimensões do estar em 
residência, nomeadamente ao nível  da formação 
e aprendizagem (por exemplo a possibilidade da 
vencedora da Residência em Dança integrar um 
plano de aulas na Escola Superior de Dança).

a) Camões, Instituto Público

a.1) Lisboa | Praia - Dança

Programa de Criação Artística em Dança imple-
mentado em 2017, ao abrigo do Protocolo de 
Cooperação celebrado no mesmo ano entre a 
DMC e o Camões, IP. A DAC assegura o processo 
preparatório à RA e o acompanhamento do artis-
ta cabo verdiano durante o período de realização 
de RA em Lisboa.

Ana Trincão foi a vencedora da 3ª edição deste 
programa e esteve em residência artística na 
cidade da Praia, em Cabo Verde, no mês de no-
vembro.  

A coreógrafa teve ainda a oportunidade de con-
tactar várias entidades e artistas marcantes para 
o desenvolvimento do seu projeto e de partilhar 
o seu processo de pesquisa e de criação com 
alguns dos agentes locais.

a.2) Praia | Lisboa - Dança

A vencedora da 3ª edição da residência artística e 
que esteve em Lisboa durante o mês de novem-
bro foi Adryella Fortes. 

Como bailarina emergente, Adryella Fortes 
esteve em residência em condições únicas, que 
abriram um precedente valioso para os futuros 
participantes deste programa de intercâmbio 
artístico, através de uma colaboração com a 
Escola Superior de Dança e com o Forum Dança, 
que permitiram receber a artista em contexto de 
aprendizagem/formação. 

A Adryella Fortes teve um plano de aulas/ativi-
dades traçado pela professora Madalena Xavier 
da ESD, integrando um conjunto de aulas do 1.º 
ano da licenciatura em Dança. No Forum Dança, 
a artista teve oportunidade de frequentar as 
aulas de Dança Contemporânea e de Laboratório 
Coreográfico. 

b) Centro Cultural Português de Maputo

A DMC estabeleceu um acordo de cooperação 
com o Centro Cultural Português em Maputo 
com vista à realização de um  intercâmbio literá-
rio de autores portugueses e moçambicanos. 

Em articulação direta com aquele Centro Cultural 
Português, realizou-se em 2019 a 1º edição da RA 
em Literatura, assegurando a DAC, todo o pro-
cesso preparatório à residência do artista portu-
guês em Maputo e acompanhamento do escritor 
moçambicano, durante o período de realização 
de RA em Lisboa. 

O CCP Maputo, em estreita colaboração com a 
DAC, assegura, todo o processo preparatório à 
residência do autor moçambicano em Lisboa e 
acompanha o escritor português durante o perío-
do de realização de RA em Maputo. 

b.1) Lisboa | Maputo - Literatura

A escritora selecionada da 1ª edição da Resi-
dência Literária Lisboa > Maputo, Joana Bértolo, 
esteve naquela cidade de 1 a 30 de novembro.

Do programa de residência constou a partici-
pação no 31º Curso de Literaturas em Língua 
Portuguesa, tendo sido oradora do segundo e 
terceiro painéis. Durante a RA pôde conhecer 
melhor as principais atrações de Maputo - Museu 
de História Natural, os monumentos da Baixa, a 
ilha de Inhaca ou a Feira Popular - e encontrar 
pessoas e percecionar as diferentes relações com 
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a cidade, realçando a visita guiada ao bairro da 
Mafalala, a incursão em bairros periféricos como 
o Luís Cabral e o Jardim e o passeio a Catembe. 
Procurou também recolher experiências através 
de interlocutores que mostrassem outras facetas 
da Cultura, por forma a enriquecer a proposta 
de trabalho com que se candidatou, destacando 
Celso Muianga, da Fundação Leite Couto e Dino 
Jehtá, artista de psikelekedana, Matteo Angius, 
da Biblioteca do Camões – CCP Maputo.  

A escritora estabeleceu ainda encontro com o 
escritor Amosse Mucavele, também ele residente 
deste programa, mas em Lisboa. A sua estada 
em Maputo coincidiu com a realização do festival 
Kinani, a mostra de cinema PALOP e a retrospe-
tiva de filmes de Jorge António, o que em muito 
enriqueceu a sua experiência.

b.2) Maputo | Lisboa - Literatura

O autor moçambicano Amosse Mucavele foi 
o vencedor da 1.ª edição deste programa de 
Residência Artística e esteve em Lisboa, entre 1 
a 31 de maio. O autor trouxe planeado um vas-
to programa de participações em Lisboa, que 
proporcionaram vivências para trabalhar no seu 
projeto de criação literária -  Vestígios do silêncio, 
destacando-se a presença no Mercado da Língua 
Portuguesa, um evento organizado pela UCCLA, 
em Cascais (4 e 5 de maio), na Semana de África 
e dos Países de Língua Portuguesa (13 a 17 de 
maio), na Universidade Nova de Lisboa. Teve 
oportunidade de orientar uma sessão subordina-
da ao tema “Narrativas e poéticas da cidade”, na  
Livraria Tigre de Papel, que contou com a partici-
pação de quatro doutorandos em literaturas afri-
canas, leitores, livreiros, escritores portugueses 
e o curador do Festival Livros a Oeste – Lourinhã 
– o jornalista e ensaísta João Morales. 

Durante a RA, o artista visitou ainda a ARCO 
Lisboa (que decorreu de 17 a 20 maio) e alguns 
museus e equipamentos culturais da cidade, 
tendo sido proporcionada visita guiada ao Museu 
Nacional de Arte Antiga, pelo Dr. Miguel Sorome-
nho. 

No final da sua residência, o escritor teve oportu-
nidade de participar na Feira do Livro de Lisboa, 
no stand das BLX, para um momento de conver-
sa, em jeito de balanço, iniciativa em articulação 
com a DRB, que decorreu no dia 30 de maio e 
que contou com a moderação de Marta Lança, 
da site Buala. 

c) Cidade de Budapeste

Este programa de Artes Plásticas e Visuais 
realiza-se desde 1998, ao abrigo do Acordo de 
Geminação celebrado entre as cidades de Lisboa 
e Budapeste, assinado em 1992. 

A DAC, em estreita articulação com a Divisão 
de Relações Internacionais, assegura todo o 
processo preparatório à residência dos artistas 
portugueses em Budapeste e acompanha os dois 
artistas húngaros durante o período de realização 
de RA em Lisboa.

c.1) Lisboa | Budapeste - Artes Plásticas e Visuais

As artistas Ana Catarina Fragoso e Francisca 
Sousa foram as vencedoras da edição de 2019 e 
estiveram em residência artística em Budapeste, 
em junho. 

c.2) Budapeste | Lisboa - Artes Plásticas e Visuais

O artista László Gyõrffy e a curadora Monika 
Perenyei foram os vencedores da edição de 2019 
e estiveram em residência artística, em Lisboa, 
respetivamente, em junho e julho.  

Em Lisboa, o artista László Gyõrffy teve opor-
tunidade de captar a dinâmica da cidade como 
inspiração para o seu trabalho artístico, aliás evi-
denciada pela obra que deixou entregue à DMC 
no final da sua residência.  

Durante a estadia, foi proporcionada visita à 
exposição Cérebro – mais vasto que o céu, na 
Fundação Calouste Gulbenkian, visita guiada à 
Galeria Underdogs, ao Museu da Medicina (da 
Universidade de Lisboa) e a outros equipamentos 
culturais da cidade. 

Foi ainda proporcionada visita guiada aos bas-
tidores do Arquivo Fotográfico de Lisboa, onde 
foram explicadas formas de arquivo da docu-
mentação gerida por aquele equipamento mu-
nicipal. Aqui, a curadora participou ainda numa 
visita guiada pela curadora da exposição Miradas 
Paralelas. Irán-España: Fotógrafas en el espejo, 
patente no Arquivo Fotográfico. 

Da residência artística, ressalva-se, ainda, as 
visitas ao projeto de inclusão social Manicómio 
e a visita ao antigo Hospital Miguel Bombarda e 
à sua coleção de Arte Psiquiátrica, experiências 
altamente enriquecedoras para a curadora e que 
a motivaram a produzir um ensaio publicado no 
portal húngaro Artportal.



102

DIVISÃO DE AÇÃO CULTURALDIVISÃO DE AÇÃO CULTURAL

3. Plataforma Residências Artísticas 

Este projeto consiste na criação de uma platafor-
ma sobre Residências Artísticas (RA), em Lisboa, 
que deverá englobar três componentes funda-
mentais: base de dados; divulgação e mediação 
e/ou facilitação.

Pretende-se que esta plataforma disponibilize 
informação atualizada das residências artísticas 
promovidas em Lisboa por entidades públicas, 
privadas e pelo Município de Lisboa, com três 
níveis de utilização: público em geral, entidades 
do setor e município.

Após auscultação prévia às entidades que pro-
movem Residências Artísticas e a realização de 
um Forum para uma discussão aberta sobre esta 
temática foi elaborada uma primeira proposta de 
estrutura para a construção da plataforma, cujo 
desenvolvimento foi executado com recurso a 
contratação externa e em colaboração e articu-
lação com o DSI – Departamento de Sistemas de 
Informação. 

Em 2019 deu-se início à conceção e desenvolvi-
mento da plataforma, em colaboração com o DSI 
e com a empresa KineTit. 

Das ações executadas destacam-se as seguintes: 

1. Apresentação da versão demonstrativa à DMC 
e às entidades culturais;  

2. Apresentação de versão demonstrativa à Ve-
readora da Cultura; 

3. Articulação com equipa do EPIRGPD: trata-
mento de dados e política de privacidade da 
plataforma; 

4. Criação do nome e logotipo da plataforma; 

5. Desenvolvimento/testes da aplicação para 
versão final; 

6. Disponibilização online da plataforma; 

7. Elaboração do plano de comunicação; 

8. Execução permanente de testes;  

9. Levantamento de “erros” e validação das fun-
cionalidades; 

10. Levantamento e tratamento da informação 
para separador “Artistas em Residência”; 

11. Preparação prévia do lançamento público da 
plataforma; 

12. Promoção de sessões de carregamento de 

conteúdos pelas entidades.

6.1 ATELIÊS MUNICIPAIS 
Constituídos por cerca de 53 espaços de trabalho 
destinados à criação artística nas áreas das artes 
visuais (escultura, pintura, cerâmica, fotografia, 
entre outras), os Ateliês Municipais localizam-se 
em Alvalade, no Complexo dos Coruchéus, nos 
Olivais e no Bairro do Rego.

A cedência destes espaços é realizada ao abrigo 
do Regulamento de Ateliês Municipais para as 
Artes (RAMPA). 

Em abril de 2018, foram objeto do 3.º Concurso 
de Atribuição de Ateliês para as Artes  47 ateliês 
(46 nos Coruchéus e 1 nos Olivais), tendo sido 
admitidas 246 candidaturas.

Em dezembro, a Câmara Municipal procedeu 
à homologação da lista de classificação final e 
iniciou-se o processo de desocupação e subse-
quente entrega dos ateliês aos novos artistas. Em 
2019 foram desenvolvidos os seguintes procedi-
mentos: 

a) Acompanhamento ao nível de gestão e apoio 
logístico dos artistas residentes; 

b) Acompanhamento da desocupação/libertação 
de ateliês e respetiva saída/instalação dos artis-
tas;  

c) Articulação com a Divisão de Gestão de Con-
tratos da formulação dos termos de contrato;  

d) Articulação e mediação junto dos artistas.  

6.1.1 CORUCHÉUS
Os Ateliês Municipais dos Coruchéus são um 
equipamento ímpar na cidade de Lisboa que 
integra 50 espaços de trabalho - 49 sob gestão 
da DAC e um sob gestão da EGEAC - e que 
acolhe artistas de diversas gerações e correntes 
artísticas, alguns deles com mais de 40 anos de 
atividade no local, o que justifica o esforço de di-
vulgar o trabalho que aqui se tem desenvolvido.

1. No que respeita à dinamização e visibilidade da 
atividade artística, foram realizadas as seguintes 
ações:
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1.1) Mostra dos Pioneiros

a) Mostra de cerâmica de Artur José | Biblioteca 
dos Coruchéus | 16 abr > 31 mai 

Inaugurada a 16 de abril, contou com a presença 
da professora Ana Almeida e dos artistas Ribeiro 
Farinha e Carlos Figueira, num momento de par-
tilha de testemunhos sobre o artista, registando-
-se um total de 40 participantes. Foi ainda con-
cretizada uma visita guiada à exposição no dia 9 
de maio, que contou com 5 cinco presenças.

b) Mostra de pintura e desenho de Luís Filipe de 
Abreu | Biblioteca dos Coruchéus | 17 out > 30 nov

Com inauguração no dia 17 de outubro, a exposi-
ção contou com a presença do artista homena-
geado e dos seguintes convidados: professor e 
Pintor Lima de Carvalho; professor António Pedro 
Marques; professor escultor António Vidigal e o 
filho do artista, professor pintor Filipe de Abreu. 
A adesão do público foi significativa e contou 
com 40 presenças, entre familiares e amigos do 
artista e público em geral. 

Foi ainda concretizada uma visita guiada à expo-
sição, no dia 7 de novembro, que contou com  a 
presença do artista e 18 participantes.

1.2) Visit’Ateliê  

Iniciativa implementada em 2019, com o intuito 
de ampliar a visibilidade do trabalho artístico 
desenvolvido nos Ateliês dos Coruchéus. São 
promovidas visitas, destinadas ao público em 
geral, famílias e estudantes de artes, a ateliês de 
artistas residentes, realizadas no último sábado 
de cada mês. 

Em 2019 foram concretizadas duas visitas:

a)  Ateliês de Ana Galvão | 26 janeiro | 12 partici-
pantes;

b) Ateliês de Bruno Cidra | 23 fevereiro | 5 partici-
pantes.

1.3) Visitas Orientadas

Promovidas em parceria com as Galerias Muni-
cipais/EGEAC, com breve abordagem à origem 
dos ateliês municipais dos Coruchéus e visita à 
exposição patente na Galeria Quadrum, nas se-
guintes datas: 

a) 14 fevereiro – 3 participantes;

b) 11 abril – 9 participantes;

c) 6 junho – 6 participantes.

1.4) Das Origens dos Ateliês | Complexo dos Co-
ruchéus

Visitas guiadas aos equipamentos culturais que 
integram o Complexo Cultural dos Coruchéus: 
Ateliês Municipais, Galeria Quadrum, Biblioteca 
dos Coruchéus e espaço envolvente.  

A pedido da Junta de Freguesia das Avenidas 
Novas, realizou-se no dia 15 de março uma visita 
dum grupo de 30 pessoas da Academia Sénior 
das Avenidas Novas.

1.5) Serviço Educativo 

a) Acompanhamento e articulação das visitas às 
exposições, integradas na Mostra dos Pioneiros; 

b) Programa DESCOLA - Arte Ocupa Espaço, 
atividade realizada no dia 9 de outubro, para 15 
alunos do ensino especial, das Escolas Básica 2+3 
Almirante Gago Coutinho e Secundária Padre 
António Vieira. 

1.6) Gestão do espaço

No que diz respeito à gestão do espaço foram 
concretizadas as seguintes ações:  

Pequenas intervenções de reparação nos ateliês; 

Trabalhos de adaptação do Ateliê n.º 1 para futura 
ocupação artística; 

Regular e sistemático esclarecimentos de dúvi-
das e atualização de informação.

6.1.2  BAIRRO DO REGO
Os ateliês do Bairro do Rego localizam-se num 
edifício municipal com três pisos e seis frações/
ateliês, de cerca de 30 m2 /cada.

Em 2018, deu-se a passagem da gestão deste 
edifício da Divisão de Património para a DAC, que 
passou a ter a competência para a realização de 
todos os atos de gestão corrente, atribuição e 
desocupação.

Na sequência deste processo, a DAC desen-
cadeou de imediato um exaustivo e complexo 
processo de desocupação e de regularização/ 
reposição do estado de normalidade do muito 
degradado edificado, com vista ao funcionamen-
to do espaço como um Polo de Acolhimento de 
Artistas.

Em 2019 foram desenvolvidas as seguintes ações: 
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1. Articulação e acompanhamento dos trabalhos 
de reparação, nomeadamente a execução de 
pintura, instalação de calhas técnicas, ilumina-
ção,  reparação de persianas e WC, substituição 
de lâmpadas nas zonas comuns, fornecimento e 
montagem de fechaduras de portas exteriores, 
equipamento das frações em uso; 

2. Colaboração ativa com as várias orgânicas da 
CML  com vista ao fornecimento de iluminação e 
à instalação de rede Wi-fi nas frações; 

3. Articulação e acompanhamento da instalação 
do BAC – Banco de Arte Contemporânea e da 
CTLx; 

4. Gestão regular da ocupação/utilização dos 
residentes e frações.

6.1.3 OLIVAIS
O Complexo dos Olivais é constituído por qua-
tro ateliês destinados à prática escultórica. No 
decorrer de 2019, procedeu-se ao apoio regular 
e logístico dos artistas aí residentes e ao acom-
panhamento de obras de conservação, referen-
ciando-se a vistoria ao nível do saneamento, 
efetuada no interior dos ateliês, e aos espaços 
verdes envolventes, realizada pela Divisão de 
Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde, 
no sentido de prevenir entupimentos por presen-
ça de raízes de árvores em dimensão e número 
muito considerável.

6.2 POLOS CULTURAIS

6.2.1 GAIVOTAS | BOAVISTA
Este equipamento, que completou três anos de 
atividade, define-se por ser um centro de criação 
cultural constituído por salas de ensaio (música, 
teatro, dança e performance), de salas de for-
mação e de um conjunto de salas de escritório 
cedidas para sedes de entidades de produção 
cultural. Integra o edifício-sede (antiga Escola 
das Gaivotas), as Residências da Boavista, a Loja 
Lisboa Cultura (LLC) e os programas Lusco-fusco 
e Gaivotas em Marvila.

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
criativa

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3 | 5

No ano de 2019 merece referência o acolhimento 
de técnicos da Comunidade Intermunicipal do 
Algarve para conhecimento das valências do 
Polo, incluindo o programa de formação da Loja 
Lisboa Cultura; a conferência de imprensa do Fair 
Saturday e a visita de estudo de alunos das licen-
ciaturas de Teatro e de Programação e Produção 
Cultural da Escola Superior de Artes e Design 
(ESAD) de Caldas da Rainha. 

Foi também organizada uma visita guiada aberta 
ao público, integrada na iniciativa da Acesso 
Cultura, intitulada Portas Abertas, no âmbito da 
Semana Acesso Cultura, no dia 18 de junho.

COMUNICAÇÃO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
criativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Em termos de comunicação, destaca-se a divul-
gação dos programas Lusco-Fusco e Gaivotas 
em Marvila, incluindo o envio de comunicados 
de imprensa e a inserção de um anúncio na edi-
ção de setembro da Agenda Cultural de Lisboa, 
tendo sido criadas as identidades gráficas para a 
edição de 2020 dos mesmos. De referir ainda os 
destaques editoriais dados a estes programas na 
edição impressa da Agenda Cultural de Lisboa.

De igual modo, cumpriu divulgar de forma mais 
intensa algumas das informações úteis ao setor, 
nomeadamente:

1. As sessões de formação promovidas pelo Plano 
de Formação PISTA, da Loja Lisboa Cultura;

2.  A obrigatoriedade de apresentação de decla-
rações trimestrais na Segurança Social Direta, por 
parte dos trabalhadores independentes, no âm-
bito do novo regime contributivo da Segurança 
Social;

3.  A possibilidade de registo online dos profissio-
nais do espetáculo e do audiovisual na Inspeção-
-Geral das Atividades Culturais;

4.  A possibilidade de obtenção de 10% de des-
conto no pedido de licenciamento à PassMúsica, 
via CML, bem como de oportunidades de apoio 
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e financiamento, quer se tratem de bolsas, linhas 
de apoio, concursos ou mesmo de oportunida-
des da própria Divisão, como exemplo, as refe-
rentes aos programas de intercâmbio artístico 
(Maputo, Budapeste e Praia).

Outra das iniciativas mais marcantes de 2019 foi 
a campanha de divulgação do serviço Loja Lisboa 
Cultura junto das escolas superiores artísticas: 
Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC), Es-
cola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa 
(ESTAL), Escola Superior de Educação de Lisboa 
(ESELx) e Escola de Comunicação, Arquitetura, 
Artes e Tecnologias da Informação (ECATI) da 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tec-
nologias. A pedido da Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa (FBAUL), que preferiu 
não organizar uma sessão de apresentação, foi 
enviada informação e cartazes sobre a Loja, de 
forma a ser colocada na secção Folio do site da 
FBAUL, dirigida aos alunos.

De referir, igualmente, a inserção de anúncios 
sobre a Loja Lisboa Cultura na revista Umbigo, 
no programa do concerto de Natal da Orques-
tra Sinfónica Juvenil e no programa do Festival 
MENTAL.

Salienta-se a inserção dos logótipos dos parcei-
ros estratégicos do Polo Cultural Gaivotas | Boa-
vista/Loja Lisboa Cultura (Autoridade Tributária, 
Direção Regional de Cultura do Norte, Instituto 
de Segurança Social, Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras e Vieira de Almeida) no site, assim 
como o logótipo da PassMúsica, como parceiro, 
no âmbito do protocolo com a Câmara Municipal 
de Lisboa.

No que diz respeito à comunicação regular, pro-
cedeu-se à inserção de notícias e avisos no site 
do Polo, assim como à atualização permanente 
de conteúdos no site. É de realçar a média de 
3.334 páginas visualizadas por mês.

No facebook assegurou-se a divulgação de 
eventos e de notícias relevantes sobre o próprio 
Polo, sobre projetos que aqui passaram, sobre as 
estruturas residentes no edifício, sobre matérias 
abordadas na Loja Lisboa Cultura, assim como, 
matérias relevantes e de interesse para o setor. 
A 31 de dezembro de 2019, o facebook do Polo 
contava com 5.835 gostos.

Garantiu-se também o registo fotográfico e au-
diovisual de eventos e a manutenção do banco 
de imagens. Deu-se a continuidade inevitável ao 
arquivo (físico e digital) dos materiais de comuni-
cação criados, assim como arquivo dos recortes 

de imprensa.

É ainda permanentemente solicitada a colocação 
dos logótipos da CML e do Polo, como apoio, nos 
materiais de divulgação dos projetos acolhidos 
e feita a regular atualização de quadros de aviso, 
mesa e prateleiras com materiais de divulgação 
rececionados (cartazes, folhetos, brochuras, etc.) 
sobre eventos culturais na cidade ou de entida-
des culturais de Lisboa. 

GESTÃO DAS OCUPAÇÕES

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
criativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

A taxa anual de ocupação das Salas de Ensaio e 
Formação foi de 71,4% (menos quase seis pontos 
percentuais face a 2018), e a das Residências 
Artísticas foi de 78,7% (superando a taxa de 2018 
em 2,6 pontos percentuais).

Taxa Média de Ocupação por trimestre –  

Residências da Boavista

T1 T2 T3 T4 Tx. média de 
ocupação 

anual

78,7%

62,6%

85,3%
78,0%

89,0%

Taxa Média de Ocupação por trimestre – 

edifício-sede (antiga Escola das Gaivotas)

T1 T2 T3 T4 Tx. média de  
ocupação 

 anual

71,4%69,1%

60,7%

78,3%77,3%
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Assim, passaram pelas salas de trabalho do 
edifício-sede 239 projetos, num total de 1.151 
utilizadores, entre os quais se destacam:

1. Edifício-Sede

1.1) Projetos performativos

a) Profil Perdu, da Arena Ensemble, apresentado 
no Istambul International Theater Festival, a 28 
de novembro de 2019;

b) As Confissões Verdadeiras de Um Terrorista 
Albino (reposição), do Teatro Griot, apresentado 
no Théâtre de l’Œuvre, em Marselha (França), a 18 
e 19 de outubro de 2019, no âmbito da 5.ª Bienal 
Histoire, Memoire, Immigration, Territoires;

c) Grande Plano, dos SillySeason, espetáculo de 
teatro para televisão, exibido na RTP2 a 20 de 
agosto de 2019;

d) Fraternidade II, do Útero, apresentado no Cen-
tro Cultural Vila Flor, em Guimarães, de 9 a 14 de 
fevereiro de 2019;

e) A Humanidade É a Primeira Virtude, de Beatriz 
Batarda, apresentado na Junta de Freguesia de 
Campanhã, no Porto, a 14 de dezembro de 2019.

1.2) Projetos formativos externos

Relembrando que das salas de trabalho do Polo 
faz parte uma sala de formação, com equipa-
mento específico, cumpre destacar os seguintes 
projetos formativos externos (uma vez que, 
nesta sala, também se realizaram formações 
promovidas pelo próprio Polo, em parceira com 
o Alkantara, no âmbito do PISTA, que merecerá 
destaque no capítulo relacionado com a Loja 
Lisboa Cultura):

a) Workshop de Planificação e Organização de 
Exposições, da AntiFrame, que se realizou a 9 de 
fevereiro de 2019;

b) CINED IV - Crescer com o Cinema IV, progra-
ma Europeu de Educação para o Cinema, dirigido 
a professores, mediadores culturais e responsá-
veis de bibliotecas escolares, organizado pela Os 
Filhos de Lumière, que se realizou a 16 de feverei-
ro de 2019;

c) Seminário Dança em situação: coreopolítica e 
neo-autoritarismo com André Lepecki, de 22 a 24 
de abril de 2019, uma organização da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa;

d) De destacar ainda a realização da Assembleia 
Geral da APCEN – Associação Portuguesa de Ce-
nografia, que teve lugar no dia 24 de novembro 

de 2019.

1.3) Salas de escritório

Quanto às ocupações das salas de escritório 
do segundo piso do edifício-sede, e de forma a 
permitir uma maior consolidação do crescimento 
das atividades destas associações culturais, foi 
possibilitada a renovação da ocupação por mais 
um ano, renovável por igual período, exceção 
feita ao Baldio Habitado, que abdicou da utili-
zação do escritório (Sala C) no final do terceiro 
ano. A partir de 1 de agosto de 2019, devido a 
necessidade temporária e urgente, e tendo em 
consideração as colaborações com o município, 
o escritório deixado vago pelo Baldio Habitado 
foi disponibilizado ao Atelier Re.al.

Mantém-se a concessão da cafetaria ao Água no 
Bico tendo um contrato com a duração de cinco 
anos, renovável por mais dois períodos de três 
anos.

2. Residências da Boavista

No que respeita às Residências Artísticas, há que 
referir a disponibilização ao setor de mais dois 
espaços para o alojamento, as já mencionadas 
antigas casas de função em Monsanto: a da 
Liberdade, em junho, e a do Panorâmico, em 
setembro.

Elencam-se, de seguida, os projetos que repre-
sentam apenas alguns exemplos dos 61 projetos 
acolhidos, num total de 122 hóspedes, nacionais 
ou estrangeiros:

a) Intercâmbios promovidos ou copromovidos 
pela CML (Maputo, Budapeste e Praia);

b) Festival IndieLisboa, que se realizou de 2 a 12 
de maio de 2019;

c) FIMFA Lx, pela Tarumba, que se realizou de 9 a 
26 de maio de 2019;

d) Exposição Individual Faro: Engel Leonardo na 
Kunsthalle Lissabon, pela Título Apelativo, paten-
te de 12 de outubro a 30 de novembro de 2019;

e) Concerto Comemorativo dos 500 Anos da Pri-
meira Viagem de Circum-Navegação, pela Tran-
siberia, apresentado no S. Luiz Teatro Municipal, 
nos dias 16 e 17 dezembro.

Ainda quanto à gestão de ocupação saliente-se 
que, devido ao facto do Atelier Re.al deixar de 
contar com as instalações onde permanecia, o 
Polo deixou de ter a possibilidade de utilização 
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dos quartos aí existentes, como contrapartida 
pelo apoio financeiro atribuído pelo município, 
para o alojamento de profissionais cujos pedidos 
de reserva não eram compatíveis ou em caso de 
indisponibilidade das Residências Artísticas. De 
acrescentar ainda o melhoramento dos fluxos de 
atendimento e receção, dos procedimentos de 
funcionamento e, tal como referido, a introdução 
do sistema de marcação online, via BOL, para as 
salas de ensaio e de formação e para as residên-
cias

PROGRAMAÇÃO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
criativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

1. Lusco- Fusco | PCGB | jul > set

O Lusco-Fusco é uma das rubricas de programa-
ção do Polo Cultural Gaivotas | Boavista, realizan-
do-se no verão, no pátio do seu edifício-sede, de 
entrada livre, variado nas artes que apresenta e 
que se relaciona com o território que ocupa. 

A 4.ª edição do Lusco-Fusco contou com 22 ati-
vidades diferentes: 9 espetáculos (3 concertos, 
3 performances e 3 de teatro), 10 sessões de 
cinema, 3 jantares temáticos, às quais assistiram, 
na totalidade, cerca de 1.400 espetadores. De 
referir que este número de espetadores é idên-
tico aos de 2017 e 2018 (duplicando o número de 
público face a 2016), confirmando-se, assim, o 
Lusco-Fusco como uma iniciativa nova, mas que 
se começa já a sedimentar na cidade. É, neste 
âmbito, importante referir, mais uma vez, que 
este programa está já a atingir praticamente o 
máximo da sua capacidade. 

O ano de 2019 ficou ainda marcado pela repo-
sição da primeira encomenda de criação da 
iniciativa do Polo, ”Skool Daze”, do Colectivo 
Lost Content, que, a partir de um conjunto de 
documentação encontrada no Edifício Sede dos 
tempos de funcionamento da antiga escola pri-
mária das Gaivotas, criou um espetáculo teatral 
de memória. Nesta edição estiveram presentes 
alguns dos antigos alunos da Escola Elementar nº 
2 das Gaivotas que, no ano passado, não tiveram 
oportunidade de assistir.

Para além desta, foi efetuada uma segunda 
encomenda de criação ao Coletivo Plateia Para-
lela, que incidiu sobretudo numa outra fase da 

história e da memória do edifício-sede do Polo, 
o episódio de conjura contra a Coroa Portugue-
sa, no século XVII, aquando da Restauração da 
Independência. O espetáculo, à semelhança do 
“Skool Daze”, aliou as técnicas do Teatro às novas 
tecnologias e ao cinema, com a realização de 
projeções na fachada principal do edifício.

Importa ainda referir que a artista Maria João Fal-
cão, a desenvolver o seu projeto de mestrado nas 
salas de trabalho do Polo durante o ano de 2018 e 
2019, foi convidada a apresentar um espetáculo, 
resultante do trabalho desenvolvido, intitulado 
“Sob convite”, onde, de uma forma participativa, 
foi explorada a relação entre a atriz e o público. A 
atividade teve bastante procura, talvez pela sua 
divulgação na Revista Time Out, proporcionando 
a abertura de mais uma data para além das pré-
-contratadas.

2. Gaivotas em Marvila | Biblioteca de Marvila | 28 
> 30 nov

Rubrica de programação desenvolvida em parce-
ria com a Biblioteca de Marvila que pretende dar 
oportunidade a novos artistas que tenham passa-
do, em fase de criação, pelas salas de ensaio do 
Polo, de se apresentarem à cidade no auditório 
daquele equipamento municipal. Nesse sentido, 
o auditório da Biblioteca de Marvila apresenta-se 
como uma oportunidade de promoção destas 
criações na área das Artes Performativas (Música, 
Dança, Teatro ou Performance). A seleção dos 
projetos a apresentar é assegurada, em conjunto, 
pelos dois equipamentos. 

A 2.ª edição da rubrica Gaivotas em Marvila rea-
lizou-se entre os dias 28 e 30 de novembro no 
auditório da Biblioteca de Marvila onde foram 
apresentados quatro espetáculos:

a) Duas performances - We Might Look for New 
Lovers, de Miguel Ferrão Lopes, e A series of 
incomplete stories that complete themselves, de 
Raquel Claudino, sobre a química dos corpos e as 
histórias que os mesmos podem contar, sem re-
correr a palavras. Esta última pelas suas caracte-
rísticas logísticas e técnicas, apenas comportava 
50 pessoas, viu o número de público aumentar 
quase para o dobro e a atividade dividida em 
duas partes;

b) O musical Divas – Agora e sempre, criação de 
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Bruno PC em homenagem a grandes vozes da 
música nacional e internacional;

c) A peça de teatro O Livre Pensamento, com 
texto e encenação de Paula Pais, sobre a primeira 
mulher a votar em Portugal, nas eleições de maio 
de 1911, Carolina Beatriz Ângelo.

Nesta 2ª edição, as atividades acolheram cerca 
de 241 espetadores, o que corresponde a um 
aumento de quase 200% em relação ao número 
de público da edição anterior (76 espetadores). 
Considera-se que contribuiu para esse acréscimo 
a comunicação realizada pelo PCGB, mas tam-
bém a própria divulgação por parte dos artistas 
e a de proximidade com a comunidade residente 
em Marvila.

LOJA LISBOA CULTURA

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
criativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

A Loja Lisboa Cultura é um serviço de atendi-
mento especializado que presta formação e 
informação, gratuitamente, e que ajuda a es-
clarecer questões específicas relacionadas com 
a atividade dos profissionais e organizações do 
setor cultural. 

1. Atendimento

Em 2019 a LLC efetuou um total de 1.145 aten-
dimentos, presenciais, por email ou telefónicos, 
tendo-se registado um aumento de 4,5% compa-
rativamente com o ano anterior. 

1.1) Quanto aos assuntos mais procurados em 
sede de atendimento continuam a ser:

a) Apoios no âmbito do Regulamento de Atribui-
ção de Apoios pelo Município de Lisboa (RAAML);

b) Constituição legal;

c) Mobilidade internacional/proteção social no 
estrangeiro, isto é, entrega de pedidos de emis-
são de Documento Portátil A1 que são recebidos 
na LLC e reencaminhados para a Segurança 
Social. 

Ao nível da consulta em linha os assuntos mais 
procurados são:

a) Licenciamentos;

b) Mobilidade internacional/proteção social no 
estrangeiro; 

c) Apoios.

Relativamente aos canais de atendimento, o 
atendimento por e-mail começa a ter uma maior 
relevância. No que concerne aos eixos de con-
teúdo, pretendendo a LLC ser um depositário 
de conhecimento técnico-legal útil para o setor 
cultural na cidade, tratou de atualizar e reforçar a 
informação disponibilizada pelos artigos informa-
tivos em linguagem clara no seu site. 

De salientar a parceria estabelecida com a 
Divisão de Promoção e Comunicação Cultural 
(DPCC) para a publicação de uma série de mi-
croartigos informativos da Loja Lisboa Cultura na 
edição impressa da Agenda Cultural de Lisboa. 
Em 2019 foram publicados os microartigos sobre 
o registo de profissionais do espetáculo e do 
audiovisual (outubro), os benefícios fiscais para 
os intérpretes (novembro) e os benefícios fiscais 
para os criadores (dezembro).

Foi ainda criado e lançado na plataforma You-
Tube um canal do Polo e foi disponibilizado um 
vídeo tutorial sobre como abrir atividade nas 
Finanças e garantir o acesso a benefícios fiscais, 
destinado a criadores e intérpretes.

1.2) Formação

No âmbito do serviço de capacitação a prestar 
pela LLC, de destacar a continuação do funcio-
namento da formação, em coorganização com o 
Alkantara, agora intitulado PISTA.

Ao longo do ano, realizaram-se, maioritariamen-
te no Polo Cultural Gavotas | Boavista, na sua sala 
de formação, sessões de formação, gratuitas, 
dirigidas e participadas por profissionais do setor 
cultural obedecendo aos seguintes temas:

a) Direitos de Autor e Direitos Conexos;

b) Licenciamentos e Outras Obrigações;

c) Contratos e Protocolos;

d) Acessibilidade na Comunicação Cultural;

e) Montar um Projeto de Artes Performativas – 
nível base;

f) Mobilidade Internacional (Segurança Social);

g) Novas Regras para os Trabalhadores Indepen-
dentes (Segurança Social); 
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h) Obrigações perante a IGAC. 

No total, assistiram a estas formações 200 parti-
cipantes.

Ainda de salientar que as sessões dedicadas às 
questões relacionadas com a Inspeção-Geral das 
Atividades Culturais (IGAC) e com a Segurança 
Social (SS) foram ministradas por responsáveis 
destas entidades. Esta participação institucional, 
no âmbito dos protocolos estabelecidos entre a 
CML e estas entidades, continua a ser única no 
panorama da formação na área da Cultura.

A LLC realizou ainda duas sessões de formação 
concertadas com a Direção da Artemrede, uma 
no Barreiro (9 de maio) e outra em Santarém 
(30 de maio), a técnicos de câmaras municipais 
integrantes da Artemrede e a agentes culturais 
destes dois concelhos, tendo sido ministradas 
as formações sobre Licenciamentos e a Direitos 
de Autor e Direitos Conexos e sobre Direitos de 
Autor e Direitos Conexos e a Apoios e Financia-
mentos, respetivamente. 

1.3) Fóruns

Em 2019 foram realizados pela primeira vez dois 
fóruns, que tiveram lugar no Espaço Alkantara, 
designadamente sobre:

a) Voluntariado em Contexto de Festivais e Práti-
cas de Difusão Internacional nas Artes Performa-
tivas. 

De referir que este eixo de capacitação contou 
com uma enorme procura e foram muitas as 
ações de formação esgotadas.

Estas sessões contaram com cerca de 80 partici-
pantes. 

2. Eventos

2.1) Festival Mescla | 1 jul

Convite endereçado ao Polo para participar no 
Festival Mescla (Viseu) em mesa redonda sobre 
novas modalidades de apoio municipal à Cultura 
com o título Pode a Cultura salvar-se – ou salvar-
-nos?, que se realizou a 1 de julho

2.2) 2.º aniversário da Loja Lisboa Cultura

Na celebração do 2.º aniversário da Loja Lisboa 
Cultura, para além da assinatura do protocolo 
com a Sociedade de Advogados Vieira de Almei-
da, que prestará consultoria jurídica às entidades 
que a solicitem na Loja Lisboa Cultura, foi rea-

lizada uma sessão informativa sobre Apoios do 
Município à Cultura, com uma forte adesão de di-
versos agentes culturais que marcaram presença 
no evento.

2.3) Assembleia Geral da On The Move.Org. | Pra-
ga | 24 > 27 abr;

2.4) Rede de Mobility Info Points | Bruxelas | 15 > 
18 out;

2.5) Encontro de Profissionais das Artes, que se 
realizou no dia 3 de fevereiro, no CAL – Centro de 
Artes de Lisboa;

2.6) Futurália - Salão de Oferta Educativa, Forma-
ção e Empregabilidade, integrado no stand da 
CML, no dia 6 de abril.

Destaque também para a continuidade da cam-
panha de divulgação da LLC, iniciada no ano 
anterior, junto das escolas superiores artísticas 
e a realização de um inquérito de satisfação aos 
utilizadores em dezembro de 2019, destacando-
-se dos resultados: grau de satisfação excelente 
(40,6%) e bom (40,6%), 56,6% consideram o ser-
viço muitíssimo pertinente, (67,9%) veem a LLC 
como acessível, 34% organizada e 33% abrangen-
te.

MELHORIAS E CONSERVAÇÃO 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
criativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Em 2019 foram asseguradas algumas interven-
ções de melhoria e conservação nos edifícios que 
compõem o Polo Cultural Gaivotas | Boavista: 
Edifício-Sede (antiga Escola das Gaivotas) e 
edifício das Residências da Boavista, designada-
mente:

1. Reparação das anomalias detetadas no balneá-
rio masculino e na arrecadação afeta à cafetaria;

2. Intervenção na infraestrutura do teto da Sala 
de Música; 

3. Intervenção na infraestrutura do sótão do 
PCGB;

4. Instalação de portadas na janela exterior do 
pátio.

No que concerne à manutenção (incluindo repa-
rações), foram igualmente asseguradas algumas 
intervenções para assegurar que as instalações 
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permanecem em boas condições de utilização.

RECEITA

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura | Cidade 
Criativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Encontrando-se em pleno funcionamento, é de 
referir que o Polo faturou, entre 1 de janeiro e 31 
de dezembro, o valor total de 28.276€, dos quais 
7.430,42€ representam as rendas pagas pela uti-
lização das salas de escritório do Piso 2; 7.542,97€ 
foram pagos pela utilização das salas de ensaio e 
formação do Edifício Sede (antiga Escola das Gai-
votas); 7.183,20€ pela ocupação dos apartamen-
tos nas Residências da Boavista e as Residências 
de Monsanto e, finalmente, 6.120,00€, pelas 
rendas pagas pela Cafetaria. 

De salientar que de março de 2018 a setembro de 
2019 a sala de música esteve interdita, logo, não 
houve possibilidade de cobrança nesse período. 
Após as obras necessárias, a sala de música pas-
sou a estar disponível aos profissionais do setor 
cultural a partir de setembro de 2019.

6.2.2 INCUBADORA  
DE ARTES DE CARNIDE
A Incubadora de Artes de Carnide surge a partir 
de um projeto vencedor do Orçamento Parti-
cipativo de Lisboa de 2015, e foi implementado 
através de uma parceria estratégica entre a 
Câmara Municipal de Lisboa | Direção Municipal 
de Cultura, a Junta de Freguesia de Carnide e a 
associação Boutique da Cultura.

O Espaço Boutique da Cultura é um equipamen-
to cultural de proximidade e polivalente que inte-
gra três valências: o projeto da Casa das Artes de 
Carnide, o projeto da Livraria Solidária de Carnide 
(projeto financiado pelo programa BIP/ZIP em 
2017) e a Incubadora das Artes. Apesar de esta-
rem reunidos no mesmo equipamento, os três 
projetos têm identidades e objetivos claramente 
definidos.

1. Incubadora de Artes de Carnide

A Incubadora de Artes de Carnide tem como 
propósito a promoção do empreendedorismo 
e da criatividade, sendo por isso um cluster de 

novos negócios, ou negócios já existentes ligados 
às artes e ofícios. Compatibilizando valências de 
formação e de produção artística com uma visão 
assente numa economia circular, competitiva e 
de impacto social. Para esse efeito, dispõe de es-
paços de escritório em cowork, oficina, espaços 
de formação e loja.

Este espaço foi inaugurado em julho de 2017, no 
pressuposto de uma gestão partilhada entre a 
CML e a Boutique da Cultura.

Na prossecução dos seus objetivos, a Incubadora 
apoiou em 2019, 26 projetos designadamente: 
Adorno; Amor Luso; D’Talhes; Filipe Faleiro; Gri-
gi; Guilherme Athayde; Homes in Colour; Light 
Factory; Infólio; Maria Seruya; Manu & Sergy; 
Danielle Totolla; Maria Lopes – Joalharia Contem-
porânea; Mazurca; Mood’Art; Neurónio; OKEY 
– Comunicação e Produção; Os Mugas; POMO; 
Projeto Depois; Rua da Saudade; SACCUS; Sérgio 
Condeço; ScienceCircle – Scientific and Biomedi-
cal Consulting; SLOW; Velosign.

2. Livraria Solidária

A Livraria Solidária de Carnide, com a sua com-
ponente social e solidária e com preocupações 
ecológicas, de sustentabilidade, de reutilização e 
reaproveitamento de materiais, procura contri-
buir para a democratização do acesso à Cultura 
e incentivar à leitura, através da venda de livros 
doados, a preços de 1 € a 5 €, cujas receitas re-
vertem não só para a sustentabilidade da própria 
Livraria, mas também para a realização de inicia-
tivas culturais, de promoção do livro e da leitura, 
sessões de conto, workshops e tertúlias.

3. Casa das Artes de Carnide

A Casa das Artes de Carnide reúne todos os pro-
jetos e iniciativas da Boutique da Cultura, desde 
a produção teatral, à realização de espetáculos 
e concertos, à formação (incluindo cursos de 
Teatro e de Música), bem como outras iniciativas 
que visam a promoção de uma cidadania ativa, 
o desenvolvimento local e a valorização das pes-
soas e do território. Este é também um espaço 
preparado para o acolhimento de grupos e pro-
jetos culturais, para a realização de espetáculos, 
colóquios, encontros e conferências, entre outras 
iniciativas. 

O facto de se reunir, num só único equipamento, 
vários projetos que atraem públicos diferentes, 
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permite que as iniciativas apoiadas tenham uma 
maior projeção e visibilidade e, assim, chegar a 
um maior número de pessoas.

Reflexo disto mesmo é o aumento de projetos 
apoiados pela Incubadora de Artes de Carnide 
(26 projetos) e o número de iniciativas realizadas 
(26 iniciativas) antes e depois da criação do Espa-
ço Boutique da Cultura em 2019.

Em 2019, realizaram-se as seguintes iniciativas:

3.1) Cursos

a) Curso de Teatro para crianças | set 2018 > jan 
2019

Participantes: 5 (aulas semanais);

b) Curso de Teatro para adultos | 1.ª Temporada | 
set 2018 > jan 2019

Participantes: 19 (aulas semanais);

c) Curso de Teatro para adultos – 2.ª Temporada | 
fev >  jun

Participantes: 11.

d) Curso de Teatro para Adultos | 3.ª Temporada | 
nov 2019 > abr 2020

Participantes: 13 (aulas semanais).

e) Aulas de Música | set 2018 > jun 2019

Aulas individuais, uma vez por semana, de piano, 
canto e guitarra. Atividade com 11 inscritos;

f) Aulas de Música | set 2019 > jun 2020

Aulas individuais, uma vez por semana, de piano, 
canto, guitarra, baixo, violoncelo e saxofone. Ati-
vidade com 15 inscritos.

g) Oficina de Teatro Musical | out 2019 > jun 2020

Formação integrada de representação, voz e 
movimento, com espetáculo no final do ano. 12 
inscritos (aulas semanais).

3.2) Outras atividades

a) Visita Comentada, no âmbito das Visitas Co-
mentadas da DMC/DPCC | jan

A Incubadora recebeu uma visita, no âmbito do 
programa Visitas Comentadas, com 15 partici-
pantes que puderam, assim, conhecer o espaço 
e o projeto da Incubadora, bem como os seus 
residentes.

b) “Noite de Fogo” | fev

Espetáculo final do curso de teatro para adultos: 
100 espetadores.

c) “Os Super-Natura” | fev

Espetáculo final do curso de teatro para crianças: 
30 espetadores.

d) Visita de alunos da Escola Superior de Educa-
ção | mai

Visita de um grupo de alunos da Escola Superior 
de Educação ao espaço da Incubadora de Artes 
de Carnide para conhecer o projeto e os seus 
residentes. 15 participantes.

e) Visita de delegação da Andaluzia, no âmbito 
do Orçamento Participativo | jun

A Incubadora de Artes de Carnide recebeu a 
visita de uma delegação da Andaluzia composta 
por uma representante da ONG Asamblea de 
Cooperación por la Paz, uma representante do 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, (pe-
riferia de Sevilha), três jovens do Fórum Jovem 
do município e duas professoras da Universidade 
Pablo de Olavide de Sevilha, com o objetivo de 
conhecer projetos que se enquadram no desen-
volvimento de políticas públicas, relacionadas 
com a promoção da participação cidadã, no-
meadamente dos projetos BIP/ZIP e Orçamento 
Participativo de Lisboa. 7 participantes.

f) Feira da Luz | set

g) Inauguração da Casa das Artes de Carnide – 
Espaço Boutique da Cultura | 12 set

Contou com a presença do Senhor Presidente da 
Câmara de Lisboa e do Senhor Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa e a visita de 400 
pessoas.

h) Boa Noite Conquista | Projeto de Leituras En-
cenadas | out

Espetáculo de leituras encenadas com inter-
pretações de Joana Tavares e João Borges de 
Oliveira. Um espetáculo que conjuga a palavra, o 
movimento e a música. 180 espetadores.

i) Lote 007 – Da Rua Projetada à Praceta das Pa-
poilas | out

Espetáculo final da 2.ª temporada do curso de 
teatro para adultos. 215 espetadores.

j) Primeira Vez – 3.ª Temporada | out > dez

Espetáculo de comédia inteiramente improvisa-
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do por três atores, um pianista e um técnico de 
luz. 454 espetadores.

k) O Feiticeiro de Oz – o musical | out

Espetáculo de teatro infantil baseado no filme O 
Feiticeiro de Oz de 1939, adaptado e encenado 
por Paulo Miguel Ferreira. 21 espetadores.

l) As Velas ardem até ao fim | out

Produção do grupo TrêsMaisUm, inspirada no 
romance do escritor húngaro Sándor Márai. 208 
espetadores.

m) Jef Johnson em open space | out

Performance de jogo espontânea que envolve a 
conexão entre imaginação, encontro e expectati-
va. 18 participantes;

n) O Príncipe Nabo – o musical | out

Espetáculo de teatro infantil inspirado na história 
de Ilse Losa. 55 espetadores;

o) Visita comentada, no âmbito das Visitas Co-
mentadas da DMC/DPCC | out

A Incubadora recebeu mais uma visita no âmbito 
do programa “Visitas Comentadas”. Os visitantes 
puderam, assim, conhecer o espaço e o projeto 
da Incubadora, bem como os seus residentes. 14 
participantes;

p) A Casinha de Chocolate – o musical | nov > dez

Espetáculo de teatro infantil inspirado no conto 
de Hänsel und Gretel dos Irmãos Grimm. 1035 
espetadores;

q) A Capucha Encarnada | nov >dez

Espetáculo de teatro infantil produzido pela Bou-
tique da Cultura. 1204 espetadores;

r) Joyful Christmas – concerto de Gospel | dez

Espetáculo de música gospel, interpretado pelo 
grupo Deep Voices. 71 espetadores;

s) DIN, DIN, DIN – Vilancicos, Parrandas e Agui-
naldos Venezuelanos | dez

Espetáculo de música de Natal tradicional da Ve-
nezuela, interpretado pela cantora luso-venezue-
lana Andrea Imaginário. 128 espetadores.

Todas as atividades dinamizadas ou acolhidas 
contaram com a presença de 4.256 participantes 
e/ou espetadores.

6.3. CASA VEVA DE LIMA
Durante o ano de 2019, a Associação Casa 
Veva de Lima (ACVL) prosseguiu as atividades 
constantes da programação da sua temporada, 
nomeadamente as sessões culturais quinzenais, 
num total de 16 sessões culturais.

A CML contribuiu para a boa execução e êxito 
das sessões através do apoio de diferentes servi-
ços ao Palácio Ulrich, articulados pela DAC e pelo 
DAOSM, garantindo as adequadas condições 
técnicas, materiais e ambientais para a sua reali-
zação.

Igualmente, houve a registar, entre abril e maio, 
filmagens no edifício, superiormente autorizadas, 
acompanhadas a todo o tempo pelo elemento 
de ligação da DAC na ACVL.

De referir que ao longo do ano foram também 
acompanhadas algumas visitas à Casa, prévia e 
devidamente autorizadas pela Câmara Municipal 
de Lisboa.
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A Divisão de Promoção e Comunicação Cultural 
(DPCC) está integrada na DMC. 

Contou, em 2019, com uma equipa de 27 traba-
lhadores.

As atribuições da DPCC centram-se em três 
áreas: comunicação, divulgação e produção de 
conteúdos, privilegiando uma lógica de trabalho 
transversal de partilha de recursos (humanos, 
técnicos, financeiros). 

À DPCC cabe o papel de pivot e agente dinami-
zador da relação, na área da comunicação, entre 
a DMC e outras estruturas municipais, nomea-
damente a EGEAC e o Departamento de Marca e 
Comunicação. 

A revista Agenda Cultural de Lisboa, e sobretudo 
o site agendalx, são meios que exigem uma pro-
dução contínua de conteúdos culturais,  de forma 
a acompanhar e divulgar a atividade cultural da 
cidade, sob a forma de entrevistas, reportagens e 
notícias, posicionando a DPCC como um serviço 
especializado nesta área, no universo municipal.  

A DPCC trabalha a comunicação em duas frentes 
distintas: por um lado, divulga os serviços e ati-
vidades do Pelouro da Cultura junto do público e 
dos media; por outro lado, promove a atividade 
cultural da cidade nos meios e canais que gere. 
A conciliação destas duas agendas na atividade 
diária procura, acima de tudo, responder aos 
interesses, expetativas e necessidades de infor-
mação do público.

A esta área de trabalho junta-se a promoção da 
Cultura sob outras formas: a da edição e da frui-
ção.  

A primeira reflete a preocupação de conhecer, 
monitorizar e potenciar uma das áreas mais prolí-
ficas da atividade do Pelouro da Cultura. 

No que diz respeito à fruição cultural, a DPCC 
disponibiliza dois programas de percursos cul-
turais, intimamente ligados à sua atividade de 
divulgação: os Itinerários de Lisboa, em funciona-
mento desde 2002, e com uma procura elevada; 

e as Visitas Comentadas, que canalizam os 
apoios dados a entidades externas na divulgação 
das suas atividades para o público. 

Em síntese, o trabalho desenvolvido em 2019 
assentou em duas bases: apoiar e informar, en-
volvendo serviços e equipamentos municipais, 
estruturas artísticas e culturais, agentes locais, 
públicos e munícipes em geral. A partir dos ca-
nais e meios de comunicação geridos por esta 
orgânica, que permitiram criar uma extensa rede 
de contactos na área da Cultura, procurou-se gi-
zar uma plataforma onde os que trabalham neste 
ramo e os que dele fruem se encontrem. Trata-se 
de uma tarefa exigente, de permanente atuali-
zação e cujo fim consiste em secundar a missão 
impulsionadora, facilitadora e de serviço público 
que a autarquia se propõe cumprir nesta área.  

Tendo por base o Programa de Governo da 
cidade, os OE da DMC e as competências for-
malmente atribuídas à DPCC, pretendeu-se em 
2019 dar continuidade à divulgação das inúmeras 
atividades que marcam a intensa vida cultural da 
cidade, através das ações que se discriminam de 
seguida.

AGENDA CULTURAL DE LISBOA

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

1. Revista

Em 2019, a Agenda Cultural de Lisboa manteve 
o formato e caraterísticas definidas em 2013. Em 
consequência da diminuição do número de pági-
nas e da alteração do papel, a revista ganhou um 
significativo vigor gráfico quer no interior, com 
manchas tipográficas que destacam conteúdos 
editoriais, quer na capa, onde o trabalho gráfico 
interage com as fotos de estúdio. O investimento 
feito ao nível da equipa editorial e a sua conse-
quente consolidação, com a aquisição de com-
petências na área da produção de conteúdos 
(texto, fotografia, web e vídeo) teve impacto na 
notoriedade e na visibilidade da marca Agenda 
Cultural, expressas quer nas solicitações dos 
artistas e dos agentes culturais para a divulgação 
do seu trabalho na revista, quer no aumento dos 
pedidos de revistas para distribuição em equipa-
mentos culturais e espaços de lazer e consumo. 

A revista e a sua versão web são elementos 
essenciais na estratégia de comunicação e divul-
gação cultural do município. Para além de cum-

7. DIVISÃO 
DE PROMOÇÃO 
E COMUNICAÇÃO 
CULTURAL
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prirem um verdadeiro serviço público, isento, 
ao nível da informação cultural, são importantes 
instrumentos na divulgação das iniciativas muni-
cipais e no apoio concedido a estruturas, equipa-
mentos, agentes e iniciativas culturais. Não raro, 
os pedidos de apoio (financeiro e não financeiro) 
na área da Cultura dirigidos à CML incluem a 
promoção nestes canais. A versão impressa, 
sobretudo, é recorrentemente solicitada como 
contrapartida de apoios. 

1.1 Divulgação

A Agenda Cultural de Lisboa tem como missão 
e ambição ser o mais completo guia cultural 
da cidade. As listagens são o principal foco de 
informação, divulgando-se em média cerca de 
1200 eventos por mês. Em 2019 reforçou-se a 
produção de conteúdos exclusivos, tais como 
reportagens, entrevistas e destaques.

1.2 Publicidade

A visibilidade da Agenda Cultural refletiu-se 
também na venda de espaço publicitário. De 
2018 para 2019 a receita de publicidade da revista 
aumentou cerca de 137%  tendo registado o valor 
de  30.089,39€ (valor com IVA). 

A comercialização dos anúncios é feita pela em-
presa Just Media sob gestão da EGEAC, de forma 
a permitir a flexibilização da tabela de preços. Ini-
ciada em 2013, esta colaboração com a empresa 
municipal permitiu aumentar o número de anún-
cios pagos (72) e até fidelizar alguns clientes, 
como o Teatro Nacional D. Maria II, o Teatro São 
Carlos ou o CCB.

1.3 Circulação

A Agenda Cultural de Lisboa tem uma tiragem 
de 40.000 exemplares. É distribuída em 346 
locais da cidade: equipamentos culturais (tea-
tros, bibliotecas, museus, centros culturais), 
postos de turismo, livrarias, cafés, restaurantes 
e lojas. Em 2017 iniciou-se a distribuição de 
10.000 exemplares na rua, junto a cinco inter-
faces de transportes: Cais do Sodré, Entrecam-
pos, Rossio, Estação do Oriente e Marquês do 
Pombal, que se mantêm. Conta ainda com 101 
assinantes. 

2. Site

O site e a revista partilham a mesma linha grá-
fica e complementam-se em termos editoriais, 
integrando uma rede de divulgação, onde se 
incluem as redes sociais e uma mailling list 
com cerca de 2.500 contactos (mais 8% em 
relação a 2018). 

Em junho de 2018 foi lançada a nova versão 
gráfica e editorial do site, responsiva, mais 
arrojada graficamente, e assente numa plata-
forma tecnológica de acesso livre (Wordpress), 

Divulgação

Destaques Reportagens Entrevistas

2535
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11
51

313

2018
2019

Publicidade

70%

30%

Anúncios Pagos Anúncios Gratuitos

Circulação

26%

11%

34%

29%

EGEAC DMC CML Outros/Externos
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que permite uma gestão flexível dos conteú-
dos. Nesta mudança destacam-se ainda a cria-
ção da versão inglesa do site e a partilha dos 
eventos no portal de dados abertos da Câmara 
Municipal de Lisboa, sendo dos conteúdos 
com melhor classificação. Entre 1 de fevereiro 
de 2019 e 31 de janeiro de 2020, o site registou 
1.481.165 páginas visitadas e 595.561 utilizado-
res.

Apesar das dificuldades tecnológicas inerentes 
ao arranque desta nova versão, manteve-se a 
aposta na produção de conteúdos exclusivos, 
nomeadamente reportagens e entrevistas. Em 
2019 foram divulgados aproximadamente 3.520 
eventos no site, sendo que 220 tiveram tradu-
ção para inglês. Produziram-se 95 artigos dos 
quais 57 foram exclusivos do site. 

3. Redes Sociais

A Agenda Cultural está presente no Facebook, 
Twitter, Instagram, Issuu e Youtube. É sobretudo 
através do Facebook e do Instagram que a marca 
comunica nas redes sociais

O Facebook contava no final de 2019 com 65.610 
seguidores. Foram editadas 2.900 publicações e 
lançaram-se 201 passatempos, dos quais resul-
taram 1.985 ofertas (bilhetes para espetáculos, 
livros). 

A conta no Instagram manteve a tendência de 
crescimento verificada no ano anterior, contabi-
lizando 31.400 seguidores no final de 2019 (face 
aos 20.296 do final de 2018), que representa um 
aumento de 35%. Para esse aumento contribuiu 
o crescimento da própria plataforma, mas so-
bretudo a atualização sistemática e regular de 
conteúdos. 

O Youtube funciona como repositório dos tra-
balhos vídeo efetuados e que são difundidos 
nas outras redes e o Twitter replica os posts do 
Facebook.

APOIO E PROMOÇÃO DA EDIÇÃO

 Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Sem se constituir formalmente como uma edi-
tora, a Câmara Municipal, e em particular a DMC, 
publica livros, sem uma regra ou linha editorial 
previamente definida, salvo o interesse de cada 
serviço ou os compromissos assumidos com en-
tidades externas. A investigação e a consequente 
produção de conhecimento, missão das Unidade 
Orgânicas, como o Departamento de Patrimó-
nio Cultural ou o Arquivo Municipal de Lisboa, 
alimentam na DMC esta produção que, na maior 
parte das vezes, se esgota em si mesma. Ou 
seja, uma vez editados, os livros não são alvo de 
qualquer esforço de promoção junto do público, 
tornando infrutífera esta atividade. De forma a 
compreender e, sobretudo, a racionalizar a ges-
tão desta área de atividade, a DPCC, em colabo-
ração com os serviços e equipamentos da DMC, 
tem vindo a procurar traçar um retrato exaustivo 
do trabalho realizado entre 2010 e 2018 e apontar 
algumas linhas de atuação comuns. 

Neste âmbito, em 2019, foi assegurada a continui-
dade:

1. Levantamento e diagnóstico da atividade edito-
rial da DMC 2010/2019;

Site Agenda Cultural de Lisboa

Fev/Mar

Abr/Mai

Jun/ago

Set/Out

Nov/Jan 200699

114016

117287

95240

68319

492961

280487

327392

216843

163482

Pageviews
Utilizadores

Seguidores nas Redes Sociais
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2. Definição de linhas estratégicas para a edição e 
apoio à edição;

3. Identificação de parceiros editoriais e de dis-
tribuição, tendo em vista o estabelecimento de 
parcerias e acordos.

COMUNICAÇÃO 

 Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

A DPCC presta assessoria de imprensa não só 
às iniciativas promovidas pela Direção Municipal 
de Cultura, mas também a projetos e entidades 
apoiadas pela Câmara Municipal de Lisboa, o 
que implica um acompanhamento dos mesmos 
desde a fase inicial.

A assessoria de imprensa inclui a redação e envio 
de press releases e dossiês de imprensa, a prepa-
ração ou apoio a encontros com jornalistas e um 
contacto permanente com os órgãos de comuni-
cação social.

A equipa que trabalha a comunicação é tam-
bém responsável pela recolha e sistematização 
mensal das iniciativas promovidas pela Direção 
Municipal de Cultura. 

Assim sendo, o trabalho de comunicação com-
preende:

1. Conceção e implementação de planos de co-
municação;

2. Assessoria de imprensa para iniciativas da DMC; 

3. Gestão na área da comunicação e divulgação 
de projetos estruturantes, de que é exemplo o 
ROCK;

4. Gestão e sistematização da agenda municipal 
de eventos; 

5. Gestão da mailling list lisboa cultural (c. 2.300 
subscritores);

6. Articulação entre os serviços, órgãos de comu-
nicação social, EGEAC e Departamento de Marca 
e Comunicação para comunicação de iniciativas 
relevantes.

Durante o ano de 2019, a equipa de comunicação 
da DPCC trabalhou 32 eventos/iniciativas, com 
destaque para a evocação do centenário da mor-
te de Júlio de Castilho, os 45 anos do 25 de Abril, 
o Open Conventos, o projeto ROCK, o Fair Satur-
day e o Congresso Internacional José Saramago 

e o Memorial do Convento. 

Na sequência do diagnóstico do trabalho de 
comunicação na DMC apresentado em 2018, 
definiu-se uma metodologia para a gestão dos 
projetos e ações de comunicação que passa por 
reuniões trimestrais com os serviços, onde são 
identificadas as iniciativas e eventos mais rele-
vantes. Essas iniciativas são discutidas e avalia-
das pelo grupo de trabalho constituído pela che-
fe de Divisão da DPCC, por um representante da 
EGEAC e por assessoras do GVCVP, que define 
prioridades, estratégias e ações de comunicação 
e divulgação. Em 2020 pretende-se dar continui-
dade a esta metodologia de trabalho, no sentido 
de melhorar a comunicação desenvolvida, assim 
como agilizar e rentabilizar recursos (humanos, 
tecnológicos e financeiros). 

DESIGN E IMAGEM

 Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

A equipa de design e imagem assegura todos os 
trabalhos de design de comunicação e fotografia 
dos projetos a seu cargo, designadamente: 

1. Design e paginação da Agenda Cultural de Lis-
boa (11 edições);

2. Design e paginação dos materiais de comu-
nicação dos programas Itinerários de Lisboa e 
Visitas Comentadas;

3. Design para banners e destaques do site Agen-
dalx.pt;

4. Produção de materiais gráficos para promoção 
de equipamentos e/ou iniciativas;

5. Desenvolvimento de projetos de design de 
comunicação para serviços e equipamentos da 
DMC ou para projetos por esta apoiados;

6. Design e paginação de relatórios;

7. Fotografia para a Agenda Cultural de Lisboa (11 
edições), reportagens e entrevistas do site Agen-
dalx.pt e redes sociais;

8. Fotografia de iniciativas promovidas pela DMC 
ou por esta apoiadas;

9. Produção e edição de vídeos para redes so-
ciais; 

10. Produção e edição de conteúdos multimédia 
para as redes sociais. 
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Para além disso, quando solicitado, presta apoio 
nessas áreas a serviços e equipamentos da Dire-
ção Municipal de Cultura e a iniciativas de estru-
turas e projetos apoiados pela CML.

Este apoio pode passar pela simples conceção 
de e-cards para divulgação online até ao de-
senvolvimento de campanhas ou paginação de 
livros. Neste âmbito, destaca-se a paginação dos 
materiais gráficos do Centro de Arqueologia de 
Lisboa, nomeadamente do programa Arqueo-
logia no Bairro e o Seminário Fragmentos de 
Arqueologia. 

Desenvolve ainda conteúdos multimédia para 
divulgação nas redes sociais que, em 2019, servi-
ram sobretudo de suporte a temas trabalhados 
na edição impressa da Agenda Cultural. 

Neste âmbito, foram produzidos os Making of 
das reportagens dedicadas ao Festival Todos, aos 
25 anos da Galeria ZDB e Pequenos Gestos. 

Em 2019, foram desenvolvidos 217 trabalhos 
na área de design e imagem representado um 
acréscimo de 15% comparativamente a 2018.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3 | 6

1. ARTE POR São CRISTÓVÃO 

A importância da Igreja de São Cristóvão e do 
seu património justificaram a inclusão da propos-
ta apresentada pela Paróquia de São Cristóvão 
na lista final de votação do Orçamento Partici-
pativo 2014. A proposta, que recebeu 844 votos 
e contou com um orçamento de 75.000€, foi 
convertida num plano de divulgação da Igreja e 

do seu acervo artístico, com o objetivo de impul-
sionar a sua visibilidade a nível nacional e inter-
nacional e captar apoios para a sua recuperação. 
O plano, apresentado em abril de 2015, assentou 
num programa de atividades direcionado para o 
público em geral, com um enfoque especial na 
comunidade onde a igreja se insere. A iniciativa 
com maior visibilidade foi a exposição Não te 
faltará a distância que decorreu em quatro mo-
mentos até junho de 2016. 

O projeto encerrou em dezembro de 2019 com 
a publicação da monografia A Igreja de São 
Cristóvão de Lisboa, a qual conta com textos de 
historiadores e historiadores de arte como Vítor 
Serrão, Paulo Pinto, Sandra Saldanha, Sílvia Fer-
reira, Inês Matoso, Margarida Bastos e Fernando 
Lopes. Com uma tiragem de 1000 exemplares, 
esta edição da Direção Municipal de Cultura 
foi oferecida à Paróquia de São Cristóvão e São 
Lourenço. A receita das vendas reverterá para as 
obras de recuperação em curso.

2. Roteiro Cultural da Zona Oriental de Lisboa 

O projeto vencedor da edição de 2015 do Or-
çamento Participativo Roteiro Cultural da Zona 
Oriental de Lisboa (650 votos) dispõe de uma 
verba de 30.000€. Pretende dar a conhecer 
um dos lados da cidade mais esquecidos que 
enfrenta, neste momento, uma veloz dinâmica 
transformadora. Zona de quintas e hortas, foi no 
século XIX profundamente transformada pela 
linha do caminho-de-ferro e pela industrialização 
da zona ribeirinha. As marcas rurais e industriais 
estão ainda inscritas no espaço, o que lhe confe-
re um cunho diferenciador que tem vindo a atrair 
o olhar e a presença de estruturas e projetos 
artísticos. 

Em 2017 definiu-se, em articulação com os 
proponentes, a abordagem do projeto. Se inicial-
mente a ambição assentava na construção de 
uma plataforma digital para promoção da zona e 
da sua atividade cultural, considerou-se que, face 
à verba disponível e à capacidade de susten-
tabilidade por parte dos proponentes, a opção 
por uma edição impressa seria a hipótese mais 
viável. Constituiu-se, assim, uma equipa editorial, 
que integrou os proponentes, e que levou a cabo 
em 2019: 

2.1) A edição de um guia sobre a zona oriental de 
Lisboa, cobrindo o eixo entre Santa Apolónia e o 
Parque das Nações, com versão em português 

Trabalhos de design e imagem

13%

3%

84%

Fotografia Multimédia Design gráfico
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e em inglês. O guia, intitulado Lisboa a Orien-
te, aborda tematicamente o território através 
dos textos de especialistas: Jorge Custódio e 
Deolinda Folgado para arquitetura e paisagem 
industrial; António Miranda para o passado 
aristocrático e religioso; David Travassos para os 
caminhos rurais; Vanessa Rato para o eixo cultu-
ral; Nuno Soares para o percurso ao longo do rio; 
Patrícia Brito para a vida nova e Joana Simões 
para a arte urbana. É ilustrado com 62 desenhos 
dos UrbanSketchers;

2.2) A produção de um filme promocional do 
livro e da zona, divulgado nas redes sociais da 
autarquia e das Juntas de Freguesia parceiras 
(Beato e Marvila);

2.3) A produção e distribuição de um mapa des-
dobrável com os principais pontos identificados 
no livro;

2.4) A concretização de uma parceria com a edi-
tora Caleidoscópio, que assegurou a distribuição 
do guia no circuito comercial;

2.5) A comunicação e divulgação do livro em 
meios próprios e junto dos órgãos de comunica-
ção social;

2.6) O lançamento do livro, que coincidiu com a 
conclusão do projeto, em julho de 2019, no espa-
ço Gate 67, na freguesia do Beato.  

Nessa ocasião foram exibidos os desenhos dos 
UrbanSketchers, alguns dos quais não incluídos 
na publicação.

PERCURSOS CULTURAIS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3 

1. Itinerários de Lisboa

Os Itinerários de Lisboa nasceram em 2002 
com o nome Itinerários Temáticos Municipais. 
São visitas pedestres, orientadas por um tema, 
com a duração aproximada de duas horas que 
dão a conhecer as personalidades, a história e 
o património de Lisboa. Ao longo dos anos, os 
Itinerários fidelizaram um público, constituído 
essencialmente por aposentados com formação 
superior. Os horários dos percursos, a excessiva 
rotatividade dos conteúdos e a divulgação num 
circuito reduzido contribuíram para este cenário, 
que se procurou inverter desde 2010. A partir 
desse ano, o alargamento e diversificação de 

públicos tornaram-se os principais objetivos 
deste programa cujo potencial, incluindo a nível 
financeiro, não estava devidamente explorado. 
Em 2018 iniciaram-se as visitas acessíveis para 
surdos, cegos e pessoas com baixa visão, em 
colaboração com a Locus Acesso. 

O programa é definido anualmente (setembro a 
julho), integrando 58 visitas que são cobradas, 
tendo em 2019 gerado receita no valor de 8.100, 
78€. No decurso deste ano realizaram-se 269 
itinerários, nos quais participaram 3.145 pessoas. 

A sua divulgação foi reforçada, quer através 
de canais como a Agenda Cultural de Lisboa, o 
site agendalx.pt e o Facebook, quer através de 
comunicados de imprensa, realizados sobretudo 
no arranque anual do programa (setembro) ou 
por ocasião de visitas especiais como as que são 
realizadas por colaboradores externos. 

O programa de 2019/2020 integra quatro co-
laborações: Maria João Lopo de Carvalho que 
concebeu e realiza o percurso Lisboa da Severa; 
Santiago Macias responsável pela visita Lisboa 
Islâmica; a Associação Renovar a Mouraria cujos 
guias do projeto Migrantour conduzem quatro vi-
sitas e Maria Fernanda de Abreu, especialista em 
estudos cervantinos, que propõe uma viagem à 
Lisboa de Cervantes. 

Em março de 2017 foi igualmente criada uma 
página de Facebook Lisboa Cultura – Itinerários 
de Lisboa que permitiu atrair novos participantes 
e dinamizar a comunicação com o público que já 
conhecia o projeto, a qual conta com 3261 segui-
dores.

2. Visitas Comentadas

As Visitas Comentadas surgiram em 2006. Inicial-
mente destinadas a um público sénior, tinham 
como objetivo levar grupos organizados a usu-
fruir da programação cultural da cidade, median-
te o estabelecimento de parcerias e acordos com 
instituições, projetos, agentes e programadores 
culturais. 

O programa manteve-se na sua essência 
tendo-se procurado, a partir de 2011, alargar 
o público-alvo. Apesar do horário de funciona-
mento das visitas (terça a quinta, às 15h) ser uma 
condicionante, concentraram-se esforços na di-
vulgação, ampliando e diversificando os meios e 
canais. Para além dos recursos internos (Agenda 
Cultural, site, facebook, mailling list), o programa 
mensal das visitas foi regularmente enviado para 
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as agendas culturais dos órgãos de comunicação 
social e, em março de 2017, foi criada uma página 
no Facebook que conta com 2.721 seguidores.

A mais-valia desta iniciativa reside no facto de se 
poderem canalizar contrapartidas do apoio con-
cedido pelo município a eventos, equipamentos 
ou projetos, para o público/munícipes, de forma 
gratuita. As Visitas Comentadas têm propor-
cionado aos participantes o acesso gratuito, 
entre outros, aos principais festivais da cidade, a 
edifícios históricos normalmente inacessíveis, a 
exposições, museus e galerias que usufruem de 
algum tipo de apoio da CML. 

Em 2019 foram realizadas 279 visitas que totali-
zaram 5.065 participantes.

ROTA DO MEMORIAL DO CONVENTO 

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 3

A Rota do Memorial do Convento é um projeto 
financiado pelo Programa Operacional Regional 
de Lisboa 2014/2020, ao qual os municípios de 
Lisboa, Loures e Mafra, apresentaram uma can-
didatura conjunta. Partindo de uma das obras 
emblemáticas de José Saramago, pretende-se 
valorizar e promover um extenso património cul-
tural e natural que atravessa os três concelhos. 

O projeto, liderado pela Câmara Municipal de 
Loures, tem como parceiros estratégicos a Fun-
dação José Saramago, o Turismo de Portugal e a 
Associação de Turismo de Lisboa. O orçamento 
total é de 392.397€, cabendo à CML um financia-
mento parcial no valor de 41.634€. 

O projeto, que deveria ter sido concluído em 
2019, foi prolongado até setembro de 2020. Em 
2019, o Município de Lisboa, no âmbito das inicia-
tivas e trabalhos definidos pela equipa intermu-
nicipal, desenvolveu as seguintes ações:

1. Produção de conteúdos para os suportes de 
comunicação do projeto, nomeadamente o 
folheto de apresentação e o site (em desenvolvi-
mento).

2. Realização de visitas guiadas pelo professor 
Miguel Real e pela técnica dos Itinerários de 
Lisboa, Susana Araújo, à Lisboa do Memorial do 
Convento.

3. Organização do Congresso Internacional José 
Saramago e o Memorial do Convento que de-
correu no Palácio Nacional de Mafra nos dias 14, 
15 e 16 de novembro. A equipa do Município de 
Lisboa ficou responsável pela comunicação da 
iniciativa, tendo desenvolvido e alimentado o site 
do congresso (em plataforma wordpress), coor-
denado a conceção e produção dos materiais 
gráficos e de merchandising, produzido, editado 
e revisto todos os conteúdos, elaborado o press 
relesase e feito o trabalho de assessoria de im-
prensa.

4. Gestão administrativa e contabilística dos pro-
cedimentos efetuados.
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A Divisão da Rede de Bibliotecas (DRB) é respon-
sável pela coordenação da Rede de Bibliotecas 
de Lisboa (Rede BLX), composta por 17 equipa-
mentos. Destes, 10 são geridos pela CML (oito 
bibliotecas fixas, uma carrinha itinerante e a He-
meroteca Municipal) e setes são geridos por sete 
Juntas de Freguesia (JF).

É também responsável pela gestão da Loja BLX, 
dos serviços internos de apoio à gestão e dos 
serviços transversais identificados na figura abai-
xo. A DRB faz também a coordenação dos quatro 
Grupos de Acompanhamento Técnico criados no 
âmbito da reorganização administrativa, com o 
objetivo de apoiar a gestão partilhada da Rede 
BLX.

Considerando as 10 bibliotecas sob gestão da 
CML, os diversos serviços internos de apoio e 
a Loja BLX, a DRB presta um conjunto muito 
alargado e heterogéneo de serviços, pensados 
em função da diversidade de interesses de cada 
comunidade e da cidade na sua globalidade.

Pelo trabalho desenvolvido, o reconhecimento 
obtido e o impacto observado, considera-se que 
a Rede BLX é uma parte fundamental da rede 
alargada de infraestruturas educativas, sociais e 
culturais da cidade que, em conjunto, participam 
para tornar Lisboa uma das melhores cidades do 
mundo para viver.

As atividades executadas em 2019 foram conce-
bidas de forma a contribuir para a concretização 
das metas apresentadas para cada um dos 
cinco eixos estabelecidos pelo executivo para a 
cidade de Lisboa, os Objetivos Estratégicos da 
DMC, os Objetivos de Comunidade expressos no 
Programa Estratégico Biblioteca XXI (Biblioteca 
XXI), a missão, visão e valores da Rede BLX, as 
competências organicamente definidas para a 
DRB (anexo I) e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) definidos na Agenda 2030 das 

Nações Unidas (www.bad.pt/agenda2030).

8. DIVISÃO DA REDE 
DE BIBLIOTECAS

Biblioteca de Belém

Biblioteca Camões

Biblioteca dos Coruchéus

Biblioteca Itinerante

Biblioteca de Marvila

Biblioteca-Museu República e 
Resistência

Biblioteca Orlando Ribeiro

Biblioteca Palácio Galveias

Biblioteca Penha de França

Hemeroteca Municipal

Biblioteca de Alcântara 
(Abertura em 2020)

Divisão da Rede de Bibliotecas

Biblioteca David Mourão-
Ferreira

Biblioteca/Espaço Cultural 
Cinema Europa

Biblioteca/Espaço Cultural 
Cinema Europa

Biblioteca/Espaço Cultural 
Cinema Europa

Biblioteca  Maria Keil

Biblioteca dos Olivais

Biblioteca Natália Correia

Biblioteca-Quiosque Jardim da 
Estrela

Biblioteca de S. Lázaro
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Loja BLX

- Secretariado e Logística
- Núcleo de Apoio à Gestão
- Grupo de Acom. Téc. 
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- Grupo Acomp. Téc. 
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Objetivos de Comunidade expressos no Progra-
ma Estratégico Biblioteca XXI:

1. Papel catalisador e de liderança nas comunida-
des locais;

2. Criação de comunidades baseadas no conhe-
cimento;

3. Captação e fixação de famílias;

4. Desenvolvimento cultural e social;

5. Promoção da cidadania;

6. Fomento da multiculturalidade e integração de 
minorias;

7. Programas para pessoas com necessidades 
especiais e idosos;

8. Envolvimento da comunidade no desenho dos 
programas funcionais;

9. Envolvimento da comunidade no funciona-
mento das bibliotecas;

10. Complementaridade com os restantes equi-
pamentos coletivos.

Missão, visão e valores da Rede BLX:

Missão: Participar na construção de comuni-
dades coesas, inclusivas e preparadas para os 
desafios do séc. XXI, fomentando uma atitude de 
aprendizagem ao longo da vida.

Visão: Ser uma referência no acesso ao conhe-
cimento, através de uma rede de excelência, 
assente na diversidade e na inovação.

Valores:

• Inovação | Apostar na criatividade, na experi-
mentação e na abertura à mudança;

• Cidadania | Fomentar a autonomia, a responsa-
bilidade, o sentido crítico e a participação cívica;

• Inclusão | Promover a diversidade, a integração 
e o respeito pelo outro;

• Liberdade de acesso | Garantir e facilitar o aces-
so à informação e ao conhecimento, respeitando 
a privacidade e a liberdade individual;

• Responsabilidade social | Dinamizar e participar 
em iniciativas de caráter social e ambiental.

ARTICULAÇÃO COM O PLANO  
NACIONAL DE LEITURA (PNL)

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1|2|6

Em 2018 foi celebrado um acordo de colaboração 
entre a DMC e o PNL 2027, do qual resultou a 
criação do catálogo de títulos PNL, alojado no 
site do PNL 2027 e dinamizado pela DRB, e a 
promoção de uma ampla oferta de atividades em 
torno destes livros, em todas as Bibliotecas de 
Lisboa.

Este acordo pretende assim, promover este 
programa nacional que visa consolidar e alargar o 
desenvolvimento das competências e hábitos de 
leitura e de escrita dos portugueses, envolvendo 
as áreas da Educação, Cultura, Ciência, Artes e 
Tecnologia. 

Neste sentido foi assegurada em 2019:

1. A continuidade dos trabalhos previstos no pro-
tocolo de colaboração, através do qual a Rede de 
Bibliotecas de Lisboa assegura o catálogo PNL, 
disponível na página Web do PNL 2027 (http://
pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=ca-
talogo_blx). 

Foram recebidos, tratados e encaminhados 883 
novos títulos.

2. A continuidade da promoção dos títulos su-
geridos pelo PNL através da sua integração em 
atividades de promoção da leitura desenvolvidas 
na rede. 

Atividades com títulos PNL: 384; Títulos PNL usa-
dos: 109; Participantes: 8.149.

BIBLIOTECA XXI

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 | 2 | 4 | 6

Em 2019, a DRB deu continuidade à consolidação 
da Rede de Bibliotecas de Lisboa, através da im-
plementação do Programa Estratégico Biblioteca 
XXI quer ao nível do edificado, na requalificação 
física das bibliotecas existentes, como ao nível 
dos serviços e trabalho com a comunidade, de-
signadamente:

1. Biblioteca de Alcântara

No âmbito da preparação da abertura da Biblio-
teca de Alcântara, que se prevê para o segundo 
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semestre de 2020, foram:

1.1) Desenvolvidos os procedimentos técnicos e 
administrativos necessários à implantação da Bi-
blioteca de Alcântara, entre os quais se destaca a 
conclusão do Programa Funcional e Operacional 
e a apresentação da proposta de programação 
da biblioteca para 2020/2021;

1.2) Assegurada a continuidade dos processos 
participativos e de envolvimento da comunida-
des:

a) Levantamento de potenciais parceiros e es-
tabelecimento de parcerias estratégicas desde 
janeiro;

b) Divulgação local e online dos resultados do in-
quérito realizado à população no mês de março;

c) Em maio foi realizado o Alcântara Café envol-
vendo 25 parceiros locais;

d) Em junho foram divulgados os resultados do 
Alcântara Café, sintetizados num postal com o 
painel gráfico. Entregue em mão aos participan-
tes;

e) Subcoro – Coro Infantil e Juvenil da Biblioteca 
de Alcântara cujo processo se iniciou em julho;

f) Conceção e preparação do projeto de teatro 
comunitário e lançamento do Alcântara Teatro;

g) Campanha de proximidade para divulgação 
do teatro, envolvendo 127 locais no território, in-
cluindo associações, comércio, serviços, escolas, 
IPSS;

h) Arranque do teatro a 12 de outubro: todas as 
terças-feiras, das 19H00 às 21H00 e sábados, das 
15H00 às 17H00, 8 ensaios, 32 participantes;

i) Conceção e preparação do projeto com as 
escolas públicas da freguesia e lançamento do 
Alcântara Fórum;

j) Arranque do Alcântara Fórum em outubro. 
Trabalho em torno da cidadania com as escolas 
da freguesia de Alcântara (EB 2,3 Francisco Ar-
ruda, ES Rainha D Amélia, Escola Ave Maria). 12 
sessões, quatro turmas envolvidas, incluindo o 
Clube Papa Livros, cerca de 96 participantes;

k) Introdução da disciplina Vidas e Memórias 
de Alcântara na Universidade Alcântara Sénior, 
como forma de iniciar o projeto Vidas e Memó-
rias de Bairro. 10 aulas, oito alunos da Universida-
de Alcântara Sénior  e mais cinco convidados;

l) Realização de um Focus Group a 22 de novem-

bro com a presença das Faculdades presentes no 
território de influência da Biblioteca de Alcântara 
(Polo da Ajuda e Instituto Superior de Agrono-
mia), da livraria Ler Devagar, da Fundação Orien-
te, do Centro Cultural e Científico de Macau, da 
Junta de Freguesia de Alcântara e do Projeto 
Alkantara;

m) Palestras Juntos Pensamos Melhor em par-
ceria com a Junta de Freguesia de Alcântara, 
com periodicidade mensal, tendo tido início em 
outubro. Duas palestras num total de 160 partici-
pantes;

n) Realização de três visitas guiadas, com início 
no dia 13 novembro, contemplando 60 entidades 
presentes no território (associações, coletivida-
des, escolas, serviços);

o) Narrativas Urbanas – projeto-piloto com uma 
turma da Escola Fonseca Benevides desde no-
vembro;

p) PNL: Ler, Ver e Pensar – Mov 14-20 a Ler (Es-
cola Secundária Rainha D. Amélia): candidatura 
aprovada em abril de 2019; trabalho com os 
parceiros desde o início do ano letivo 2019/2020: 
cerca de três turmas envolvidas;

q) Gala de Natal Harry Potter em parceria com o 
Instituto de Magia Português que se realizou em 
dezembro com 80 participantes.

2. Gestão da Rede BLX

2.1) Alargar o horário do serviço de devolução de 
documentos

Com o intuito de permitir a entrega de documen-
tos da Rede BLX durante 24h/7 dias foi estudado, 
em conjunto com a Divisão de Manutenção de 
Edifícios Municipais, a implementação nas Bi-
bliotecas de caixas do tipo book return ou outro 
equipamento similar, adequados à receção de 
documentos. A DMEM construiu três caixas para 
colocar no exterior de três bibliotecas geridas 
pela CML. A colocação será feita entre janeiro e 
fevereiro de 2020. 

2.2) Cedências de espaço para utilização privati-
va

Foi implementada uma Ficha de Caracterização 
de Atividades específica para as cedências de 
espaços, para utilização privativa, e deu-se início 
à elaboração de uma Norma e Procedimento 
Interno, prevendo-se a sua conclusão em 2020.



129

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

2.3) Gestão partilhada da Rede de Bibliotecas de 
Lisboa

Foi implementada uma medida para agilizar a 
tomada de decisão relativamente a propostas do 
Grupo de Acompanhamento Técnico, passando 
a decisão a ser tomada por votação, seguida de 
validação superior, durante os encontros mensais 
de Coordenadores e NAG;

O Grupo de Acompanhamento Político não 
entrou em funcionamento em 2019. Em alterna-
tiva, a DRB iniciou o agendamento de reuniões 
individuais com cada Junta de Freguesia, garan-
tindo desta forma a coesão e o funcionamento 
da Rede BLX, assim como o cumprimento dos 
princípios subjacentes às delegações de compe-
tências de gestão de bibliotecas, do Município de 
Lisboa para as Juntas de Freguesia. 

2.4) Loja BLX

Em 2017 foi criada a Loja BLX, com o objetivo de 
revitalizar a atividade da antiga Livraria Municipal, 
mantendo o compromisso da divulgação, distri-
buição e venda de edições da Câmara Municipal 
de Lisboa e da promoção da cidade de Lisboa, 
da sua cultura, património e comunidades, bem 
como das suas bibliotecas, respetivas coleções e 
projetos de continuidade. A Loja BLX apresenta 
em 2019 uma receita no valor de 20.016,01€ ten-
do sido concretizadas as seguintes ações:

a) Transferência do espaço da Loja BLX, do hall 
de entrada principal para uma sala específica da 
Biblioteca Palácio Galveias, favoreceu a promo-
ção da Loja, bem como a relação com os próprios 
clientes. Promoveram-se várias campanhas de 
promoção da Loja na Agenda Cultural e no site 
das BLX, bem como material promocional que 
foi distribuído gratuitamente no espaço da Loja e 
nas iniciativas onde a Loja esteve presente;

b) Introdução de mais de 500 títulos municipais 
em catálogo BOL; 

c) Lançamento o CD de música instrumental O 
cuco, à venda na Loja BLX. A promoção deste 
CD decorreu nas bibliotecas Palácio Galveias e 
Orlando Ribeiro, contando com a colaboração 
de Luísa Gonçalves (autora), Natalina Coias (ilus-
tradora) e mediadores de leitura das BLX. Foram 
realizadas duas apresentações com 52 partici-
pantes no total;

d) Manutenção dos pontos de mediação online 
da Loja BLX (Biblioteca Camões e Orlando Ribeiro 
e Loja Lisboa - Entrecampos e Loja Lisboa – Al-
cântara) foi realizada a cada três meses;

e) No que diz respeito ao armazém da Loja BLX, 
em Marvila, a arrumação do espaço sofreu algu-
mas alterações, condicionadas pela necessidade 
de albergar diversos materiais resultantes da 
reorganização do Depósito Geral das BLX e da 
transferência da DRB do Palácio do Machadinho 
para a Boavista. Iniciou-se a contagem do stock 
existente, bem como a criação de um fundo de 
reserva de publicações municipais;

f) Prevista a inauguração de espaço da Loja BLX 
na futura Biblioteca de Alcântara;

g) Prevista a melhoria do sistema de vendas onli-
ne no futuro site da Rede BLX;

h) Promoção de novos artigos de merchandising 
com o intuito de divulgar as BLX (lápis, canetas 
e borrachas), os diferentes programas e projetos 
culturais, nomeadamente com o Programa Mi-
mos e Livros à Mão de Semear (linha de vários 
artigos) e o Projeto Oficinas Comunitárias da Me-
mórias (Jogo e cartas Vidas e Memórias de Bairro 
– Marvila / Penha de França);

i) Promoção de vários tipos de descontos, tendo 
em conta o stock existente e a aplicação da Lei 
do Preço Fixo;

j) Seleção dos títulos tendo em consideração 
cada tipo de evento e o tipo de público em que a 
Loja BLX esteve presente.

2.5) Novo site

Implementação de um novo site da Rede BLX, 
permitindo assim melhorar a comunicação 
externa dos seus serviços e atividades, tendo 
sido estabilizada a arquitetura de informação 
bem como o layout e a plataforma de comuni-
cação com o fornecedor. Foram ainda atribuídas 
responsabilidades para a recolha e envio de 
conteúdos e o upload de conteúdos. Prevê-se a 
conclusão durante o 1º semestre de 2020.

2.6) Obras de conservação

Foram concretizadas pequenas obras de conser-
vação na Biblioteca Palácio Galveias, na Bibliote-
ca dos Coruchéus e na Biblioteca de Belém, bem 
como pequenas obras para remodelação de es-
paços da Biblioteca de Marvila, designadamente, 
insonorizar as salas de leitura para a criação de 
um espaço de gamificação.

2.7) Renovação e atualização da Coleção

Em 2019, foram tratados e enviados para a Rede 
BLX 19.632 documentos. Destes, 50% provêm de 
ofertas, 37% de Depósito Legal e 13% de compra, 
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perfazendo o rácio de crescimento da coleção 
em 4%.

2.8) Utilização da bicicleta 

Foi reforçada a aposta na utilização da bicicleta 
com o aumento da oferta de estacionamento de 
bicicletas através da implementação deste equi-
pamento urbano no espaço exterior das Bibliote-
cas Camões, Coruchéus e Penha de França.

BIBLIOTECAS ESCOLARES

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 | 2 | 6

Qualificar as bibliotecas escolares do município 
dando continuidade ao trabalho desenvolvido 
pelo Grupo de Trabalho para as Bibliotecas Es-
colares junto das escolas do concelho através, 
designadamente de:

1. Apoio técnico especializado no domínio da 
criação, organização, gestão e funcionamento 
das bibliotecas escolares e respetivos serviços, 
tendo o GTRBEL assegurado:

a) Administração do sistema WinLib, nomea-
damente, intervenções técnicas, novas para-
metrizações, validações de upgrades, novos 
utilizadores técnicos, novas configurações e 
reconfigurações, num total de 117 ações;

b) Apoio personalizado a cada escola, num total 
de 287 solicitações (170 presenciais + 117 por 
e-mail/telefone);

c) Aprendizagem não formal em contexto de 
trabalho: 23 ações com um total de 40 partici-
pantes;

d) Catálogo coletivo da Rede de Bibliotecas Es-
colares de Lisboa (WinLib): 2.034 registos criados 
e 24.449 registos monitorizados/validados;

e) Trabalho com 139 escolas com maior inci-
dência nas escolas com o sistema WinLib. Foi 
integrada mais uma escola no sistema WinLib, 
perfazendo um total de 46 escolas.

2. Acompanhamento e monitorização do proces-
so de atualização do sistema de gestão integrado 
das bibliotecas escolares para a versão melho-
rada Nyron. Nesse  âmbito, foram realizadas 

reuniões preparatórias, tendo como finalidade a 
configuração do sistema Nyron e realizados tes-
tes para a preparação do layout da página inicial.

3. Realização do VII Encontro Anual da Rede de 
Bibliotecas Escolares de Lisboa, em parceria com 
o Departamento de Educação da CML no dia 18 
de março na Biblioteca de Marvila, com o mote 
Bibliotecas Escolares de todos e para todos no 
qual participaram 182 pessoas. 

4. Participação na Festa do Passaporte Escolar 
promovida pelo Departamento de Educação 
com mediadoras de leitura das BLX e com a 
presença da Carrinha Itinerante, num total de 773 
pessoas.

5. Concurso Nacional de Leitura

Através de convite do Gabinete da Rede de Bi-
bliotecas Escolares do Ministério da Educação, a 
DRB organizou a segunda fase do Concurso Na-
cional de Leitura. Esta fase envolveu a seleção, ao 
nível concelhio, dos alunos que passaram à fase 
nacional e, paralelamente, a DRB esteve presente 
na primeira fase enquanto elemento do júri em 
todos os agrupamentos inscritos. A segunda fase 
da 13ª Edição do Concurso Nacional de Leitura 
decorreu na Biblioteca de Marvila onde foram 
desenvolvidas oito sessões para o apuramento 
do/as candidato/as à fase intermunicipal. Partici-
param 22 alunos/as de sete escolas.

COLEÇÃO LISBOA

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 | 2 | 4

Em 2019, deu-se continuidade à constituição 
da Coleção Lisboa em parceria com o Gabinete 
de Estudos Olisiponenses (GEO) com início da 
fase dois de trabalho, num total de cinco fases 
planeadas. Esta 2ª fase consistiu no encaminha-
mento para o GEO de exemplares existentes 
nas bibliotecas de bairro de pequena ou média 
dimensão, exceto Biblioteca Camões. Foram 
concluídos os encaminhamentos das seguintes 
bibliotecas: David Mourão-Ferreira, Biblioteca 
Itinerante, Biblioteca Maria Keil e Biblioteca - 
Quiosque Jardim da Estrela. Foi iniciado o enca-
minhamento de exemplares da Biblioteca Natália 
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Correia. Foram encaminhadas da Rede BLX para 
o GEO um total de 206 monografias, incluindo 
documentos novos, do Depósito Geral e das bi-
bliotecas mencionadas. 

FERRAMENTAS DE GESTÃO MUNICIPAL

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

Eixo 5 | Eficácia, eficiência e profissionalismo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 | 6

1. Regulamento dos Serviços Públicos da Rede 
BLX

Foi reestruturado o Grupo de Trabalho para a 
elaboração de proposta de regulamento; foi 
designada e promovida a primeira reunião com 
a jurista que irá apoiar a construção da proposta. 
Prevê-se a sua conclusão em 2020.

2. Política de Gestão da Coleção  

Elaborar uma proposta de atualização da Política 
de Gestão da Coleção em vigor na Rede BLX.

Proposta iniciada tendo-se concluído a revisão 
de cerca de 15% do documento.

3. Promoção da Coleção 

Elaborar uma proposta de atualização das nor-
mas de procedimentos internos no âmbito da 
Promoção da Coleção na Rede BLX.

Proposta iniciada, tendo sido realizado o seu cru-
zamento com objetivos SIADAP dentro do âm-
bito da promoção da coleção, assim como com 
a definição dos estados de exemplar visíveis no 
Catálogo LX. Prevê-se a sua conclusão em 2020.

4.Extranet 

Em 2019 deu-se continuidade à Extranet da Rede 
BLX tendo sido atualizada em parceria com o 
Departamento de Marca e Comunicação, per-
mitindo uma eficaz comunicação interna entre 
as bibliotecas de gestão CML e de gestão das 
Juntas de Freguesia.

5. Relacionamento com a comunidade académi-
ca

Enquadrada pelo protocolo de colaboração com 
a FCSH - NOVA, a DRB deu continuidade a uma 
metodologia de auscultação permanente das 
comunidades servidas pelas bibliotecas da Rede 
de Bibliotecas de Lisboa, através de um estudo 
que utilizará como população-piloto a comuni-
dade servida pela futura Biblioteca de Alcântara 
e que privilegiará a utilização de ferramentas que 
fomentem a participação cidadã.  

Sob orientação da  FCSH - NOVA foi testada em 
fevereiro a metodologia de auscultação Word 
Café no 15.º encontro da Rede BLX, e aplicada 
em maio, com a designação de Alcântara Café, 
na biblioteca de Alcântara. Este encontro com 
a comunidade contou com a participação de 18 
parceiros locais.

6. Licenças LibreOffice e MicrosoftOffice 

Foi concluído o plano de instalação de licenças 
LibreOffice e MicrosoftOffice em função das ne-
cessidades dos serviços e da comunidade servida 
pela Rede BLX. Esta atividade foi operacionalida-
de pela Divisão de Administração de Sistemas, 
Infraestruturas e Comunicações.

INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO

Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 | 2 | 6

Dinamização de atividades pensadas para a 
integração social, recorrendo a metodologias 
capacitadoras e de desenvolvimento individual, 
designadamente através da concretização das 
seguintes atividades:

1. Comunidades migrantes 

1.1) Enciclopédia dos Migrantes

Foram realizadas cinco atividades, uma no 
Agrupamento de Escolas Francisco Arruda, uma 
na Biblioteca dos Coruchéus, uma na Biblioteca 
Palácio Galveias, uma na Biblioteca Penha de 
França e uma na Feira do Livro, num total de 157 
participantes com o objetivo de sensibilizar os 
públicos para a temática da migração. No agru-
pamento de escolas Francisco Arruda, na Biblio-
teca dos Coruchéus e na Biblioteca Palácio Gal-
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veias as sessões foram dinamizadas por técnicas 
da Rede BLX. Na Biblioteca da Penha de França a 
Enciclopédia dos Migrantes esteve exposta não 
tendo sido feita dinamização ativa.

Todas estas atividades foram concretizadas em 
articulação com a DAC.

1. 2) Português para Estrangeiros 

Integrado no Programa de Promoção da Leitura 
e das Literacias, surgiu em 2016, na Biblioteca da 
Penha de França, visando dotar o público adulto 
estrangeiro de conhecimentos básicos a nível 
vocabular e gramatical da Língua Portuguesa 
que lhe permita a inserção social, económica 
e profissional. Considerando o seu sucesso e 
expansão na Rede BLX, foi dada continuidade ao 
projeto também nas bibliotecas de São Lázaro 
e Palácio Galveias, já contemplando dois níveis 
de aprendizagem, a diversificação de idiomas e 
das temáticas abordadas. Foram realizadas as 
seguintes atividades:

a) Biblioteca da Penha de França: 4ª edição com 
um total de 64 participantes;

b) Biblioteca Palácio Galveias: 1ª edição com um 
total de 10 participantes.

2. Direitos Humanos

2.1) Biblioteca Humana 

O projeto Biblioteca Humana, enquanto estra-
tégia de inovação social, tem como objetivo a 
promoção do diálogo, o respeito pelos direitos 
humanos e o combate ao estereótipo, assentan-
do num processo de aprendizagem cooperativo 
entre as histórias de exclusão contadas na 
primeira pessoa (os “livros”) e os participantes 
(os “leitores”). Em 2019 foram realizadas duas 
ações, uma para assinalar os 50 anos sobre os 
tumultos de Stonewall e outra no dia dos Direitos 
Humanos com um total de 20 livros humanos e 
38 leitores.

4. Pessoas em situação de isolamento 

Dinamização de comunidades de leitores na 
Biblioteca Palácio Galveias pensadas para a 
integração de um público específico, nos quais 
se inclui a população idosa em situação de isola-
mento, com o objetivo de reforçar competências 
sociais e cívicas. Foram realizadas algumas 
sessões para testar o conceito, mas como não 

houve adesão do público-alvo, esta atividade não 
teve continuidade. 

5. Pessoas em situação de reclusão

5.1) Centro Educativo Navarro de Paiva

A Biblioteca Itinerante promoveu a atividade Lei-
turas Partilhadas, que consiste na dinamização 
de dois clubes de leitura, masculino e feminino, 
com a população reclusa dos 12 aos 18 anos. 
Foram realizadas sete atividades, com 69 partici-
pantes.

5.2) Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciá-
ria 

A Biblioteca Itinerante promoveu a atividade 
Leituras partilhadas com a população adulta/
sénior, tendo sido realizadas 13 atividades com 
110 participantes.

5.3) Centro Educativo da Bela Vista 

A Biblioteca da Penha de França deu continuida-
de à dinamização de sessões de escrita criativa e 
de estímulo à leitura com jovens detidos dos 14 
aos 18 anos. Foram desenvolvidas oito sessões na 
Biblioteca e no Centro Educativo, com um total 
de 75 participantes.

6. Normovisuais, cegos e pessoas com baixa 
visão 

Projeto Ler-In, na Biblioteca de Belém, é um 
projeto inclusivo de leitura para crianças normo-
visuais, cegos e pessoas com baixa visão, direcio-
nado para as escolas e famílias. 

Foram realizadas 22 atividades, com um total de 
327 participantes.

7. Orientação sexual e identidade de género 

7.1) Colaboração com a associação ILGA Portugal 
na preparação de ações de sensibilização para 
as questões de orientação sexual e identidade 
de género, tendo como objetivo participar na 
promoção da inclusão da comunidade LGBTI. No 
total foram desenvolvidas 34 atividades para o 
público, duas ações de formação para funcioná-
rios e sete atividades orientadas aos serviços que 
se distribuíram da seguinte forma:

a) Desenvolveram-se sete ações concertadas de 
divulgação, em colaboração com a ILGA e Rede 
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Ex Aequo que incluíram a divulgação de concei-
tos LGBTI+ através da produção e distribuição 
de postais ou a publicação de post no facebook 
assinalando datas marcantes para a comunidade 
LGBTI+;

b) Foi dado início a sete atividades internas 
relacionadas com Gestão da Coleção e Serviços 
Públicos, com a participação da ILGA, nomea-
damente início da construção de dossier digital 
sobre a representatividade da comunidade 
LGBTI+ em Portugal desde 1974 na Imprensa Por-
tuguesa e a tradução para português das linhas 
orientadores para bibliotecas Open to all: serving 
the GLBT Community in Your Library da American 
Library Assotiation;

c) Foram acolhidas nas bibliotecas da Rede BLX 
17 atividades desenvolvidas pela ILGA, Universi-
dade Nova e EGEAC e desenvolvidas três pelos/
as colaboradores/as da Rede BLX, nomeada-
mente a participação no Arraial Pride;

d) Foram ministradas duas ações de formação 
para colaboradores/as da Rede BLX sobre aten-
dimento e linguagem LGBTI+, dinamizadas pela 
ILGA e com um total de 50 participantes;

e) Na 89.ª Feira do Livro acolheram-se quatro ati-
vidades e desenvolveram-se três, com um total 
de 202 participantes;

7.2) Deu-se continuidade às ações de sensibili-
zação precoce para a questão LGBT através do 
saco temático Somos Assim da componente Ler 
em família do projeto Mimos e livros à mão de 
semear, com exemplares do título Primeiro nasci 
no coração, publicado pela ILGA.

8. Defesa da igualdade de género

8.1) Biblioteca Especializada Ana de Castro Osó-
rio 

A Biblioteca de Belém, em parceria com o Con-
selho Consultivo da Biblioteca Especializada Ana 
de Castro Osório, dinamizou o espólio da coleção 
Ana de Castro Osório, constituído por monogra-
fias, ensaios, biografias e obras de ficção escritas 
por mulheres e homens que defendem e promo-
vem uma consciência crítica sobre a igualdade 
de género, através da programação de palestras, 
tertúlias e lançamentos de livros sobre a condi-
ção feminina. Foram realizadas cinco tertúlias, 
com 77 participantes. 

8.2) Associação Corações com Coroa 

No âmbito da parceria com a Associação Cora-
ções com Coroa (CC) foram realizadas 13 ativi-
dades, entre debates, conversas e o aniversário 
do CC Café, com um total de 768 participantes, 
com uma programação sociocultural ligada às 
temáticas da igualdade de género, de oportuni-
dades, de não-violência e discriminação contra 
as mulheres, raparigas e meninas, bem como de 
saúde sexual e reprodutiva e inclusão socio-afeti-
va, para jovens, raparigas e mulheres em situação 
vulnerável. 

PAPEL POR ALIMENTOS

Eixo 2 | Afirmar direitos, reforçar a cidadania

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 | 2 | 6

Foi dada continuidade ao protocolo de colabo-
ração entre a DRB e o Banco Alimentar através 
do projeto Papel por Alimentos. Neste projeto, 
a Rede BLX atua como intermediária entre os 
munícipes e o Banco Alimentar contra a Fome, 
canalizando para o Banco Alimentar documentos 
(livros, jornais, revistas, etc.) que não são elegí-
veis para integrar a coleção da rede.

Em 2019, a Rede BLX encaminhou cerca de 10 to-
neladas para o projeto Papel por Alimentos, mais 
3 toneladas do que em 2018.

PEQUENAS BIBLIOTECAS -  
APOIO À CONSTITUIÇÃO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Em 2019 deu-se continuidade à resposta aos pe-
didos de oferta de documentação para apetre-
chamento de pequenas bibliotecas e projetos de 
promoção da leitura e das literacias em Portugal 
e no estrangeiro. Os documentos cedidos não 
são candidatos à integração na coleção da Rede 
BLX.

1. Oferta de documentos

No âmbito de ofertas/colaboração em projetos 
com outras instituições foram cedidos 4.696 do-
cumentos às seguintes entidades:

1.1) Associação de Estudos de História e Cultura 
de Moura: 1.041 documentos;
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1.2) Associação de Pais do Agrupamento de Es-
colas de Alfornelos: 190 documentos;

1.3) Atelier de Conservação e Restauro de Obras 
de Arte S. Jorge, Ld.ª: 51 documentos;

1.4) Biblioteca D. Manuel Vieira Pinto – Nampula - 
Moçambique: 604 documentos;

1.5) Biblioteca Municipal Dom Manuel Vieira Pinto 
– Quelimane - Moçambique: 695 documentos;

1.6) Companhia de teatro Hotel Europa colabora-
ção com o espetáculo Os Filhos do Colonialismo 
e uma performance/instalação O Fim do Colo-
nialismo Português: 25 documentos;

1.7) Departamento de Apoio à Gestão Urbanística 
da CML - Festa Natal: 100 documentos;

1.8) Fundação Cardeal Cerejeira - Centro de Dia: 
167 documentos.

1.9) Mundos de Papel - Associação Projecto Gira 
no Bairro: Uma Esquadra Aberta à Comunidade: 
784 documentos;

1.10) ONG Causa Maior em colaboração com a 
ONGD EducÁfrica - Guiné Bissau: 316 documen-
tos;

1.11) Secretaria-geral do Ministério da Economia / 
Direção de Serviços de Documentação, Comuni-
cação e Relações Públicas - 4ª Feira do Livro: 457 
documentos;

1.12) UCCLA - Livros para as bibliotecas Municipal 
e Distrital da Ilha de Moçambique: 266 documen-
tos.

2. Canteiro de Letras 

Colaboração da Rede BLX com a Estufa-Fria de 
Lisboa através do projeto Canteiro das Letras que 
se traduz num “canteiro” com livros em diversas 
línguas e para diversas idades, alimentado pela 
Rede BLX e disponível para os visitantes lerem no 
local ou levarem consigo. 

Foram disponibilizados 1.020 documentos.

PROGRAMA INTEGRADO DE  
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

O Programa Integrado de Avaliação de Desem-
penho (PAD) deu continuidade à recolha de 

dados quantitativos na Rede BLX. No ano de 
2019, o PAD- BLX incidiu sobre o desempenho 
de 16 bibliotecas fixas, 1 ponto de serviço externo 
(biblioteca-quiosque Jardim da Estrela) e 1 biblio-
teca itinerante, e é o conjunto das informações 
sobre o desempenho destas bibliotecas/pontos 
de serviço que está na base dos dados de de-
sempenho trabalhados. 

Importa referir que no ano de 2019 a Biblioteca 
República e Resistência encerrou para obras de 
beneficiação no dia 14 de novembro.

Relativamente ao desempenho da Rede BLX, 
aferido pela recolha periódica de medidas de de-
sempenho através da ferramenta bibliométricas, 
alguns dos dados mais relevantes são:

a) Equipamentos

Do total de lugares sentados disponibilizados 
na Rede BLX, verificou-se no ano de 2019 uma 
percentagem de ocupação na ordem dos 58%, 
sendo que estavam disponíveis 1.524 lugares.

Relativamente aos 297 computadores dispo-
níveis para os utilizadores na Rede BLX, verifi-
cou-se uma utilização destes equipamentos na 
ordem dos 94%.

b) Serviços

No âmbito dos serviços disponibilizados ao pú-
blico, apresenta-se o desempenho na Rede BLX 
em 2019 no que concerne a documentos con-
sultados, documentos emprestados, número de 
atendimentos realizados (solicitações de infor-
mações por parte dos utilizadores) e pesquisas 
realizadas a pedido dos utilizadores (pesquisas 
efetuadas no catálogo BLX ou outros, na internet 
e nas estantes/diretamente no fundo documen-
tal).

Documentos 
consultados

Documentos 
emprestados

Atendimentos 
realizados

Pesquisas 
realizadas a 
pedido do 
utilizador

99 644

260 468
282 786290 889

Síntese dos serviços prestados pela Rede BLX
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c) Utilizadores

No ano de 2019, a Rede de Bibliotecas de Lisboa 
teve um total de 1.028.751 visitas, sendo que des-
tas, 103.889 utilizaram os computadores dispo-
níveis. No que respeita aos utilizadores inscritos, 
verificou-se um total de 87.229 até 31 de dezem-
bro de 2019, com o registo de novos utilizadores 
no total de 4.126

d) Inquérito à satisfação dos utilizadores com as 
BLX

Com o intuito de aferir a satisfação dos utili-
zadores dos serviços da Rede BLX, foi dada 
continuidade à aplicação de um questionário de 
satisfação dos utilizadores dos serviços públicos 
da Rede BLX, independentemente da sua gestão 
pela CML ou Juntas de Freguesia. O inquérito 
foi realizado nas BLX entre setembro e outubro 
tendo sido validados 473 inquéritos de um total 
de 486 questionários recolhidos.

Os questionários foram aplicados durante um 
dia normal de funcionamento nas seguintes BLX: 
Belém, Camões, Cinema Europa, Coruchéus, Da-
vid M. Ferreira, Hemeroteca, Maria Keil, Marvila, 
Natália Correia, Orlando Ribeiro, Palácio Galveias, 
Penha de França e São Lázaro.

O tratamento estatístico dos dados recolhidos 
por este inquérito só abrangeu as questões 
relacionadas com o Índice de Satisfação dos uti-
lizadores (24 questões da 1ª parte) e as relativas à 
caracterização dos utilizadores (sexo, idade, nível 

Síntese dos dados relativos aos utilizadores da Rede BLX

Total de 
visitas

Utilizadores 
inscritos

Novos 
utilizadores 

inscritos

Utilizadores dos 
computadores 

disponíveis

103 889
4 126

87 229

1 028 751

Síntese dos dados do inquérito de satisfação

Acesso à biblioteca

Acesso à biblioteca pessoas s/mobilidade

Mobiliário (conforto)

Competências técnicas dos colaboradores

Competências sociais/soft skills dos colaboradores

Horário

N.º lugares individuais

N.º lugares estudo ou trabalho em grupo

Documentos disponíveis

Facilidade de encontrar os documentos

Pesquisa no catálogo

Serviço de empréstimo

Serviço de empréstimo entre rede BLX

Nº computadores disponíveis público p/acesso internet

Facilidade e rapidez no acesso internet - PC acesso público

Facilidade e rapidez acesso internet - dispositivos móveis

Programas informáticos disponíveis - PC p/acesso público

 Serviço de fotocópias, impressões e digitalizações

Atividades de APLL e ANF

Diversidade de atividades APLL e ANF 3,8

4

3,5

3,9

4,2

4

3,8

4,3

4,5

4

4,2

4,1

3,8

3,9

3,7

4,6

4,5

4,2

3,8

4,3

45%

43%

50%

49%

29%

34%

30%

40%

35%

40%

16%

16%

19%

6%

1%

9%

15%

2%

30%

4%

Não sabe responder % Índices de satisfação (escala 1 a 5)
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de escolaridade e situação perante o emprego).

Os resultados obtidos permitem-nos inferir que 
as pessoas que utilizam as BLX avaliam a Rede 
de Bibliotecas de forma muito positiva, estando 
muito satisfeitas com aspetos como o desempe-
nho das equipas, a coleção, a pesquisa e o em-
préstimo. Estão menos satisfeitas com os preços 
de fotocópias e impressões, com o horário e com 
o espaço disponível para estudo e trabalho em 
grupo.

Ainda no âmbito deste programa foi:

1. Concluída a implementação dos Indicadores de 
desempenho das BLX na plataforma bibliometri-
cas. 

2. Foram validadas as medidas de desempenho 
e integrados os indicadores selecionados para 
o Grupo de Trabalho para a Rede de Bibliotecas 
Escolares. Foi ainda desenvolvido o instrumento 
de recolha (Excel) ficando deste modo concluída 
a implementação do Programa de Avaliação de 
Desempenho do Grupo de Trabalho para a Rede 
de Bibliotecas Escolares de Lisboa.

3. No âmbito do desempenho da plataforma He-
meroteca Digital foi iniciada a validação da pro-
posta de indicadores e medidas de desempenho. 
No entanto este projeto ficou temporariamente 
suspenso estando a ser analisada uma possível 
mudança da Hemeroteca Digital para outra pla-
taforma.

PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA LEITU-
RA E DAS LITERACIAS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2 | 4

O Programa de Promoção da Leitura e das 
Literacias  tem  como principal objetivo 
desenvolver as competências-chave 
apresentadas no quadro de referência 
europeu de competências essenciais para a 
Aprendizagem ao Longo da Vida: comunicação 
na língua materna; comunicação em línguas 
estrangeiras; competência matemática e 
competências básicas em ciências e tecnologia; 
competência digital; aprender a aprender; 
competências sociais e cívicas; espírito de 
iniciativa e espírito empresarial; sensibilidade e 
expressões culturais; bem como desenvolver a 
criatividade e inovação, através de espaços pop 
up de experimentação que marcam presença na 
Rede BLX.

O Programa contempla também uma vertente 
de dinamização dos auditórios da rede – 
Biblioteca Orlando Ribeiro e Biblioteca de Marvila 
- assente, principalmente, na divulgação de 
artes performativas, bem como uma vertente de 
capacitação dos mediadores de aprendizagens 
não-formais, em colaboração com o 
departamento de desenvolvimento e formação e 
com outras entidades.

Em 2019 foi publicada e divulgada nas 
plataformas digitais da CML toda a programação, 
tanto de âmbito global (cidade), como 
local (comunidade), inserida no Programa 
de Promoção da Leitura e das Literacias: 
atividades de promoção da leitura e das 
literacias, atividades de aprendizagem não 
formal, lançamentos e apresentações de 
livros, escritores e ilustradores, comunidades 
de leitores, ações no âmbito da dança, teatro, 
música e narração oral, oficinas, exposições, 
festivais, conferências, debates, palestras, etc. 

1. Programação de âmbito global (cidade)

1.1) Programa de Comemoração do Centenário de 
Sophia de Mello Breyner Andersen:

a) Sophia na Biblioteca Andante: foram realizados 
dois espetáculos de poesia desenvolvidos pela 
Associação Andante na Biblioteca dos Coruchéus 
e na Biblioteca Palácio Galveias, com um total de 
85 participantes;

b) Leituras Encenadas: espetáculo de leituras 
encenadas com adolescentes da comunidade de 
Marvila, realizado na Biblioteca de Marvila e em 
parceria com a direção artística da Companhia 
Cepa Torta. Foram realizados 10 ensaios e uma 
sessão  de apresentação pública à comunidade 
com oito participantes e 20 alunos do 7.º ano, 
do Agrupamento Escolas D. Dinis, Escola EB 
2/3 Marvila, convidados a participar no dia da 
apresentação que contou com 160 pessoas 
presentes no auditório.  

1.2) Dia Mundial da Poesia (9.ª ed.)

Esta comemoração foi realizada na Estufa Fria 
de Lisboa com um espetáculo a partir de poesia 
de Sophia de Mello Breyner, na voz de Ana 
Sofia Paiva e música de Marco Oliveira, com 
64 participantes. Na Rede BLX foram várias as 
dinâmicas desenvolvidas sobre a temática.

1.3) Ler em Todo Lado (9.ª ed.) | 1 abr > 30 abr

Comemoração do Dia Internacional do Livro 
Infantil e do Dia Mundial do Livro, em abril. 
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Programa que contemplou uma série de ações 
de interior e exterior, nas bibliotecas e livrarias, 
em coprodução com a APEL-Associação 
Portuguesa de Editores e Livreiros.

Foram desenvolvidas diversas atividades em 
torno do livro e da leitura, nomeadamente 
lançamentos e apresentações de livros, horas 
do conto, teatro, oficinas, jogos, debates, 
comunidades de leitores para os mais diversos 
públicos. 14 atividades com um total de 331 
participantes.

1.4) Comemorações do dia 25 de Abril

Integrado no programa de comemorações dos 
45 anos do 25 de Abril foram asseguradas as 
seguintes atividades:

a) Rostos do 25 de Abril: os Obreiros da Mudança: 
mostra que assinalou o 25 de Abril de 1974 e a 
morte de Melo Antunes (1999), principal mentor 
do programa Movimento das Forças Armadas;

b) As canções que fizeram Abril: oficina musical 
desenvolvida pelo Serviço Fonoteca no Auditório 
Orlando Ribeiro. 14 atividades com um total de 
525 participantes;

c) Exposição de Ilustração As Cores da Palavra de 
Danuta realizada na Biblioteca Orlando Ribeiro  
que revelou uma nova colaboração visual entre 
Mia Couto e a iustradora Danuta Wojceichowska.

1.5) Rota de Contadores (4ª ed.) | 12 abr > 13 dez

As Bibliotecas de Lisboa promovem roteiros de 
qualidade com narradores de renome nacional 
e internacional, tais como Thomas Bakk, Valter 
Peres, Ana Sofia Paiva, Vítor Fernandes, Cristina 
Taquelim, Luís Correia Carmelo, António 
Fontinha. Este projeto foi composto por diversas 
oficinas e leituras encenadas. 

Data Contador Local

12 - Abr. Thomas Bakk Biblioteca de Belém

24 - Mai. Valter Peres Biblioteca Camões

14 - Jun. Ana Sofia Paiva
Feira do Livro de Lis-
boa | Parque Eduardo 
VII

13  - Set. Vitor Fernandes
Biblioteca da Penha 
de França

18 - Out. Cristina Taquelim
Biblioteca dos 
Coruchéus

29 - Nov. Carlos Marques
Biblioteca Orlando 
Ribeiro

13 - Dez. António Fontinha
Biblioteca Palácio 
Galveias

1.6) Escrita em dia (2ª ed.) | 4 nov

Conversas entre escritores reconhecidos no 
mercado editorial e os leitores da Rede BLX. Uma 
atividade realizada com o escritor Afonso Reis 
Cabral na Biblioteca Palácio Galveias, com 39 
participantes. 

1.7) Festa do Livro em Belém (4ªed) | 29 ago > 1 set

A Festa do Livro no Palácio de Belém é promo-
vida pela Presidência da República e pela APEL 
– Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, 
em parceria com as Bibliotecas Municipais de 
Lisboa e Cinemateca Portuguesa – Museu do 
Cinema. 

A programação BLX incluiu sessões de histórias, 
oficinas, ateliês, jogos tradicionais e apresenta-
ções de livros. As BLX estiveram também repre-
sentadas com a Loja BLX onde foram vendidas 
edições da Câmara Municipal de Lisboa e mer-
chandising das BLX.

22 atividades, com um total de 3.830 participan-
tes.

1.8) 89ª Feira do Livro de Lisboa | 26 mai > 16 jun

 A Feira do Livro de Lisboa constitui uma das ma-
nifestações mais significativas da vida cultural da 
cidade, com particular incidência na promoção 
do livro, da leitura e do diálogo entre autores e o 
público.

Em 2019 celebrou-se a 89ª edição, que teve lugar 
no Parque Eduardo VII, entre 26 de maio e 16 
de junho. Organizada pela APEL – Associação 
Portuguesa de Editores e Livreiros, contou com o 
apoio da Câmara Municipal de Lisboa em termos 
logísticos, assim como ao nível da programação 
cultural, destinada ao público escolar, famílias, 
adultos, seniores e crianças. Contou com a par-
ticipação da Loja BLX, tendo sido vendidos 1650 
produtos, entre livros, postais, gravuras e artigos 
de merchandising, no valor total de 9.720,46€.

Foram realizadas 98 atividades, com 5.328 parti-
cipantes.

1.9) Festival Literário 5 L (1ª ed.)

O festival literário 5 L (língua, livros, literatura, 
leituras, livrarias) realiza-se em abril de 2020 
para escolas, todas as famílias e público em 
geral. O festival realizar-se-á em vários locais 
da cidade, nomeadamente nas bibliotecas da 
Rede BLX, escolas, livrarias, universidades e em 
locais insólitos. Em 2019 foram desenvolvidos os 
procedimentos administrativos e programáticos 
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e estabelecidos contactos e parcerias para a exe-
cução artística do projeto.

1.10) Festival Literário Ficção Científica | 5 abr > 6 
abr

Festival organizado pela Imaginauta, realizado na 
Biblioteca de Marvila, que contou com uma feira 
do livro com títulos de fantasia e ficção científica, 
com presença de diversas editoras e lojas de 
livros. A edição de 2019 contou ainda com um 
espaço reservado a sessões de contos e oficinas, 
uma zona Star Wars, uma zona Harry Potter, 
escape room, jogos de tabuleiro, exposições e 
incluiu ainda uma Feira do Livro de Ficção Espe-
culativa.

12 atividades, com um total de  3.300 participan-
tes, entre editoras, convidados e público.

1.11) Bibliogamers | 11 > 17 março

Projeto integrado no ROCK (página 86), realizado 
na Biblioteca de Marvila, que visou promover a 
reflexão em torno dos jogos (gaming), da gami-
ficação e do desporto eletrónico, enquanto pro-
cessos de aprendizagem.  Foi desenvolvido um 
programa de atividades diversificadas, direcio-
nadas a vários públicos que incluíram palestras, 
tertúlias, oficinas de criação de jogos, instalações 
interativas, contacto com empresas de jogos, ati-
vidades de competição entre adultos e crianças.

Foram realizadas 24 atividades e produzidas nove 
demos de videojogos com um total de 650 parti-
cipantes. 

1.12) Gaivotas em Marvila | 28 nov > 30 nov

Esta ideia nasceu da possibilidade de dar palco 
a artistas emergentes previamente identificados 
pelo Polo das Gaivotas, em fase de criação, e que 
não tinham ainda um espaço de apresentação 
em Lisboa. O auditório da Biblioteca de Mar-
vila serviu assim de palco para a sua estreia na 
cidade. O programa consistiu na apresentação 
de projetos de artistas emergentes, na área das 
Artes Performativas, destacando-se o teatro, e 
procurando, assim, lançar a primeira pedra para 
estreitar a relação entre as comunidades destes 
dois eixos da cidade.

Foram realizados quatro espetáculos com quatro 
companhias de teatro/performance e com um 
total de 241 espetadores.

1.13) FATAL | 2 mai > 12 mai

Festival anual de teatro académico de Lisboa, em 
parceria com a Universidade de Lisboa, que se 

realizou na Biblioteca de Marvila.

Foram realizados seis espetáculos, com seis 
companhias de teatro académico, com um total 
de 420 espetadores.

1.14) Dia das Famílias | 12, 13 e 14 mai

As BLX participam nesta atividade promovida 
pelo Departamento de Educação da CML que 
tem como objetivo reunir os vários parceiros e 
apresentar às famílias atividades que por norma 
são desenvolvidas com as escolas.

Foram dinamizadas oito Fiadeiras de Histórias, 
com um total de 100 participantes.

1.15) Feira da Saúde e Bem-Estar | 9 out > 10 out

As BLX participam nesta iniciativa promovida 
pela Associação de Apoio e Segurança Psico-
social (AASPS), que visa contribuir para que os 
cidadãos de todas as idades adotem estilos de 
vida mais saudáveis, como forma de prevenir o 
desenvolvimento de doenças com maior preva-
lência na sociedade. Organizações de diversas 
áreas, nomeadamente saúde, educação e forma-
ção, autarquias, forças de segurança, instituições 
privadas de solidariedade social, associações, 
empresas e iniciativas locais, promovem ativi-
dades de exposição, animação, rastreios e wor-
kshops no âmbito da saúde e do bem-estar. 

Foram dinamizadas quatro Fiadeiras de Histó-
rias, duas oficinas de Artes Plásticas e Jogos de 
Xadrez e Damas. Nas Fiadeiras de Histórias par-
ticiparam quatro turmas de Jardim de Infância e 
1.º ciclo, num total de 112 crianças. Nas Oficinas 
dirigidas a todas as pessoas participaram 76 
pessoas. Nos jogos participaram cerca de 200 
pessoas. 

Total de 388 participantes.

1.16) Programa Aprendizagens Criativas

Neste projeto os equipamentos culturais e artísti-
cos da Câmara Municipal de Lisboa, enquanto re-
cursos pedagógicos, apostam na articulação das 
artes com a cultura e com os programas curricu-
lares para a construção de conteúdos educativos 
dinâmicos, capazes de entusiasmar os partici-
pantes, abrindo os horizontes do conhecimento 
e das relações com o outro e com o mundo.  

Nesta 2ª edição foram realizadas 97 atividades 
com 2489 participantes (integrado no DESCOLA).
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2. Programação de âmbito local (comunidade) 

2.1) Mimos e Livros à Mão de Semear - Projeto de 
Promoção de Literacia Emergente e Familiar | 10 
fev > 2 jun

Este projeto desenvolve ações de sensibilização 
à leitura para crianças dos nove aos 36 meses, 
reforçando as competências-chave comunicação 
na língua materna e aprender a aprender. Foca 
a atenção nas questões da literacia emergente, 
da narração oral e da importância do contacto 
precoce da criança com o livro e a leitura. 

Em 2019 foi incorporada uma componente musi-
cal, composta expressamente para o efeito, que 
decorreu nas Bibliotecas Orlando Ribeiro e Palá-
cio Galveias, constituída por ações de sensibiliza-
ção à leitura, continuadas e regulares, destinadas 
a bebés dos nove aos 36 meses, acompanhados 
de um adulto significativo.

Foram realizadas 10 ações para 20 participantes 
(10 crianças e 10 adultos).

Este projeto integra, ainda, as seguintes ativida-
des:

a) Música para Bebés 

Acolhimento de atividades na área da música 
que decorreram nas Bibliotecas de Belém, da Pe-
nha de França, dos Coruchéus e Orlando Ribeiro. 
Na Biblioteca Orlando Ribeiro decorreu a ativi-
dade com o nome Nota a nota a 28 de setembro 
e a 23 novembro. Apresentação do CD Mimos e 
livros à mão de semear a 2 de abril.

Nº de participantes: 155.

b) Programa Ler em família

Este programa tem como objetivo sensibilizar e 
fomentar a leitura partilhada em contexto fami-
liar, através do empréstimo temporário de sacos 
temáticos com livros de literatura infantil, de 
diferentes temas e suportes, destinados a famí-
lias com crianças até aos cinco anos. Cada saco 
contém quatro livros, prescrições de livros com 
sugestões para exploração das histórias, assim 
como um diário de bordo, no qual pais e crianças 
escrevem ou desenham notas sobre as dinâmi-
cas utilizadas em casa e a reação das crianças.

2.2) Sessões de cinema PNC

Projeção de filmes recomendados pelo Plano 
Nacional de Cinema que decorreu na Biblioteca 
Orlando Ribeiro. Uma projeção por mês, excluin-
do agosto, o que perfaz 11 projeções no total.

2.3) Comunidades de Leitores

A Comunidade de Leitores é uma oportunidade 
para conversar sobre livros, autores e temas 
variados da literatura portuguesa e internacional. 
As comunidades de leitores foram desenvolvidas 
na Biblioteca Penha de França, Hemeroteca Mu-
nicipal de Lisboa e na Biblioteca Camões.

29 atividades com 375 participantes.

2.4) Fiadeiras de Histórias

Com o objetivo de promover a leitura junto de 
crianças e famílias, e a partir de um livro, são 
construídos momentos de lazer e reflexão sobre 
os vários níveis de compreensão do mundo que 
nos rodeia. Esta atividade acontece em todas as 
bibliotecas da Rede BLX, em datas a acordar com 
escolas, e aos sábados para famílias.

981 atividades, com um total de 14.692 partici-
pantes.

2.5) Ler no Escuro (2ª ed) | 28 set > 29 set

Na 2ª edição, esta atividade desenvolvida na 
Biblioteca Orlando Ribeiro teve como tema a 
comemoração do centenário de Sophia de Mello 
Breyner Andersen, tendo como como designa-
ção Histórias de Sophia. 

Participaram 24 crianças e 22 adultos. 

2.6) Palácio do Marquês de Angeja (2ª ed) | 16 nov

Conhecimento da identidade histórica do edifício 
onde está alocada a Biblioteca de Belém, através 
da biografia do Marquês de Angeja, dando ênfa-
se à vida cultural e social vivida na época da Lis-
boa setecentista. Atividade denominada Palácio 
das Histórias e desenvolvida em parceria com o 
Museu de Etnologia.

23 participantes.

2.7) Cães & Livro | nov 2018 > jun 2019

Sessões de leitura para cães, feitas por crianças 
com dificuldades várias (autismo, introversão, 
etc.). O objetivo é incentivar estas crianças para a 
leitura em voz alta, reforçando a sua autoestima. 
Este projeto foi desenvolvido na Biblioteca Be-
lém, pelo programa R.E.A.D. Portugal®

Seis atividades, com um total de 50 participantes 
(31 adultos e 19 crianças).

2.8) Quem quer ser Saramago? | 16 nov

Com vista a divulgar a biblioteca em que o ven-
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cedor do prémio Nobel da literatura aprendeu 
a ler, foi desenvolvida pela Associação Cultural 
Andante o espetáculo Quem quer ser Saramago? 
na Biblioteca Palácio Galveias. Assistiram 63 pes-
soas.

2.9) Be Spectative! | 9 nov > 17 nov

Este projeto europeu, que tem como objetivo 
contribuir para a formação de públicos, vem dar 
sequência ao projeto “Visionários”, desenvolveu-
-se na Biblioteca de Marvila no âmbito da partici-
pação do município na ARTEMREDE.

Foram realizados 11 encontros, 10 visitas a espetá-
culos e sete atividades programadas na Semana 
Europeia do Espetador. Participaram 10 pessoas 
nos Visionários, com 251 espetadores.

2.10) Coro Infantil | jan > dez

O projeto de fazer nascer, e ver crescer, um coro 
infantil e juvenil na Biblioteca de Marvila surgiu 
da convicção que a música e o canto são ele-
mentos estruturantes do desenvolvimento e da 
aprendizagem e que experimentá-los em grupo 
potencia a relação interpessoal, a capacidade de 
trabalho em equipa e a descoberta da beleza que 
pode acontecer quando se juntam vários timbres 
e tons. O Coro Infantil e Juvenil da Biblioteca de 
Marvila conta com a maestrina Catarina Braga e 
destina-se a crianças dos seis aos 12 anos.

Foram realizados diversos ensaios com a apre-
sentação de seis espetáculos. O coro contou com 
10 participações ativas. Em termos de público, 
não foi possível contabilizar as presenças uma 
vez que cinco dos seis espetáculos aconteceram 
a convite de entidades externas.

2.11) Aulas de dança inclusiva | maio > dez 

A Biblioteca de Marvila tem incluído na sua pro-
gramação atividades que promovem momentos 
de interação social, intergeracional e intercultu-
ral, numa lógica de partilha e cooperação, procu-
rando utilizar a linguagem artística musical para 
o encontro de gerações e culturas, assim como 
para o desenvolvimento individual e comunitário.

Foram realizadas 24 sessões de formação para 10 
pessoas e 19 dias de ensaio. Foram produzidos 
dois espetáculos, com um total de 251 especta-
dores. 

2.12) É pró menino e prá menina | 4 dez

Um espetáculo de Catarina Requeijo, dirigido ao 
pré-escolar (3 a 6 anos), que aconteceu na Biblio-

teca de Marvila no âmbito da ARTEMREDE.

As meninas gostam de cor-de-rosa, brincam com 
bonecas e dançam ballet? Os meninos gostam 
de azul, brincam com carrinhos e jogam futebol? 
Ou as meninas jogam futebol e os meninos 
brincam com bonecas? O que é que as meninas 
podem fazer e os meninos não podem? O que 
querem ser (e podem ser) quando forem gran-
des? Estas e outras questões colocadas às crian-
ças, assim como as suas respostas, hesitações 
e também os seus silêncios, foram o ponto de 
partida para a construção do novo espetáculo de 
Catarina Requeijo. Para cima do palco levaram-se 
as questões de Género, procurando questionar 
estereótipos, retirar etiquetas e deixar o especta-
dor com muitas, muitas dúvidas. 

Foi realizada uma atividade, com 107 participan-
tes.

2.13) Projetos em parceria com a comunidade da 
Biblioteca de Marvila que visam contribuir para 
o desenvolvimento do território (Rés do chão, Fá-
brica do Empreendedor, grupo comunitário). Os 
projetos são de continuidade, iniciaram em 2018 
e não terminaram, uma vez que falamos sobre-
tudo de uma relação próxima com a comunidade 
envolvente à Biblioteca e com ela vamos dese-
nhando ações de acordo com o que as pessoas 
pretendem.

Foram realizados dois projetos com 19 sessões 
e encontros de trabalho, assim como três ativi-
dades organizadas com 50 moradores a partici-
parem nas sessões. As atividades decorreram na 
rua, pelo que não foi possível contabilizar o n.º de 
espetadores.  

2.14) Exposições

Considerando o sucesso dos ciclos de exposições 
anteriores, a sala de exposições da Biblioteca 
Camões acolheu em 2019 um ciclo de exposições 
de arte contemporânea, com especial enfoque 
na fotografia. 

Oito exposições, com 934 visitantes no dia da 
inauguração. Este ciclo privilegiou artistas emer-
gentes:

a) Exposição de fotografia “Território” | Miguel 
Bartolomeu | 15 jan > 23 fev

b) Exposição realizada por alunos da EPI - Escola 
Profissional de Imagem | 8 > 22 mar

Esta exposição denominada O estranho caso 
das coisas foi concretizada com base no livro de 
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António Damásio com o mesmo nome;

c) Tudo o que possas imaginar, alguém pode tor-
nar real | Miss Suzie | 27 mar > 18 abr

Esta exposição de fotografia, adereços e outras 
coisas mais do teatro ao cinema foi desenvolvida 
no âmbito do Dia Mundial do Teatro;

d) Intervenção 45 | Alunos da Escola Secundária 
António Arroio | 26 abr > 11 mai

Exposição de cartazes em serigrafia, promovida e 
organizada pela Associação de Estudantes;

e) IRÃO | Alunos do Movimento Expressão Foto-
gráfica | 16 mai > 22 jun 

Exposição de fotografia a partir de um projeto de 
fotografia documental;

f) Lulu Monde | Anabela Canas | 27 jun > 26 jul 

Exposição de artes plásticas e Instalação Pintura 
e memória de objetos comuns;

g) A conquista do inútil | 19 set > 18 out 

Exposição coletiva de artes plásticas no âmbito 
da 10ª edição do Bairro das Artes - A rentrée cul-
tural da 7.ª colina de Lisboa, e inserida no progra-
ma da Festa no Chiado, promovido pelo Centro 
Nacional de Cultura; 

h) Cabinet de Curiositées (Gabinete de Curiosi-
dades) | Jean Pierre | 7 nov > 13 dez

Exposição de desenho, pintura, fotografia e ob-
jetos.

2.15) Vidas e Memórias de Bairro 

Reforçar a identidade de Lisboa como cidade 
de bairros, dando continuidade ao Projeto Vidas 
e Memórias de Bairro: oficinas comunitárias da 
memória. Este é um projeto dirigido à popu-
lação idosa que tem como objetivo recuperar, 
preservar e divulgar histórias de vida, vivências 
e memórias importantes sobre os bairros e fre-
guesias de Lisboa. Paralelamente, contribui para 
o incremento da autoestima, empowerment e 
capacidade de iniciativa dos participantes, bem 
como para o reforço da coesão social e comuni-
tária. O projeto foi implementado em 2015/16 na 
Biblioteca da Penha de França, enquanto proje-
to-piloto na Rede BLX, tendo obtido um enorme 
sucesso. Em 2017, foi possível expandir o projeto 
para a Biblioteca de Marvila, graças a uma pro-
posta que venceu o Orçamento Participativo. Em 
2019 pretendeu-se dar continuidade ao projeto e 

preparar a sua expansão para as bibliotecas dos 
Coruchéus e Belém e foi ainda incluída como dis-
ciplina na Universidade Alcântara Sénior pensan-
do no seu desenvolvimento na futura Biblioteca 
de Alcântara.

Atividade desenvolvida nas Bibliotecas de Belém, 
Coruchéus e Marvila com 49 sessões e 456 parti-
cipantes.

PROGRAMA DE ESTÁGIOS DE  
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E  
CURRICULARES

Eixo 3 | Mais empreendedores, mais atitude em-
preendedora

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 | 6

Em 2019 manteve-se a disponibilidade para 
acolher estagiários no âmbito dos programas de 
estágio geridos pelo Departamento de Desenvol-
vimento e Formação.

A Biblioteca dos Coruchéus acolheu três estágios 
oriundos da escola Almirante Gago Coutinho, 
escola Secundária Padre António Vieira e Escola 
Digital. A Biblioteca Palácio Galveias acolheu 
dois estágios oriundos da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. No total foram acolhidos 
cinco estágios.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  
CULTURAL

Eixo 3 | Mais empreendedores, mais atitude em-
preendedora

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 | 6

A Rede BLX deu continuidade à participação no 
Programa de Voluntariado Cultural no âmbito do 
Programa Municipal de Voluntariado, e em cola-
boração com o Pelouro dos Direitos Sociais, com 
o desenvolvimento de um projeto de  Inclusão 
através de projetos culturais.

Este projeto foi desenvolvido pela Biblioteca da 
Penha de França, em articulação com o Centro 
Educativo da Bela Vista, através da participação 
voluntária dos jovens nas tarefas diárias da bi-
blioteca. Pretende-se com este projeto reforçar 
nestes jovens a autoestima e o sentimento de 
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pertença à comunidade . No total foram  aco-
lhidos 5 voluntários nas Bibliotecas da Penha de 
França, Palácio Galveias, Coruchéus e Camões.

REDES CULTURAIS INTERNACIONAIS

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 | 6

1. As pessoas fazem a biblioteca | Ilha de Moçam-
bique | 11 set  > 16 set

No âmbito do projeto Cluster de Cooperação 
Portuguesa da Ilha de Moçambique, a UCCLA 
convidou a Direção Municipal de Cultura para 
participar num projeto de colaboração visando 
“Consolidar a intervenção e a componente parti-
cipativa global das bibliotecas públicas generalis-
tas – Biblioteca Municipal da Ilha de Moçambique 
e Biblioteca Distrital da Ilha de Moçambique – 
como polos culturais e de conhecimento local.” 
Como resposta a este convite, e em colaboração 
com a UCCLA, a DRB concebeu um projeto, 
assente em processos participativos designado 
de As pessoas fazem a biblioteca na Ilha de Mo-
çambique.

2. World Library and Information Congress | From 
the Art to the Hearts | Atenas (Grécia) | 24 ago > 
30 ago

Apresentação de um poster físico e digital no 
congresso International Fedaration of Library As-
sotiation (IFLA). O poster apresentou o trabalho 
em torno das artes realizado pela Biblioteca de 
Marvila junto da sua comunidade e do impacto 
do mesmo, ao nível das histórias de vida de algu-
mas pessoas envolvidas.

3. Lisbon Public Libraries Network and NOVA 
University academic partnership: evidence based 
research practice | 14 jun

Submissão de proposta de artigo para edição em 
2021 na publicação Library Trends, editada pela 
Johns Hopkins University Press. Este artigo, escri-
to em parceria com a NOVA FCSH no âmbito do 
protocolo existente, reflete sobre os processos 
participativos - Alcântara Café - também desen-
volvidos no âmbito desta parceria.

 

4. Cimeira World Cities Culture Forum | One size 
doesn’t fit all | Lisboa | 23 out

Comunicação sobre a organização da Rede de 
Bibliotecas de Lisboa no âmbito do Programa 
Estratégico Biblioteca XXI

5. Open to All | Serving the GLBT Community in 
Your Library | 25 mar

Celebração de memorando de entendimento 
com a American Library Association que confere 
à Divisão da Rede de Bibliotecas os direitos da 
tradução do guia Serving the GLBT Community in 
Your Library para português.

6. VI Encuentro Internacional de Bibliotecas | Red 
de Bibliotecas de Lisboa: Cómo las artes puedan 
cambiar la comunidad | Cali (Colômbia) | 3 out

Apresentação de uma comunicação sobre im-
pacto do trabalho em torno das artes realizado 
pela Biblioteca de Marvila junto da sua comuni-
dade.

7. Next Library | The transformative power of 
Marvila Public Library | Aarhus (Dinamarca) | 3 jun

Apresentação da abordagem e metodologias 
usadas pela equipa da Biblioteca de Marvila no 
envolvimento e capacitação da sua comunidade.

 

8. The transformative power of Marvila Public 
Library | Lisboa | 14 mar

A pedido do CM-Alto Comissariado para as Mi-
grações, a DRB apresentou a uma comitiva da 
Estónia, a abordagem e metodologias usadas 
pela equipa da Biblioteca de Marvila no envolvi-
mento e capacitação da sua comunidade.

TROCA GRATUITA DE MANUAIS  
ESCOLARES ATRAVÉS DA REDE  
DE BIBLIOTECAS

Eixo 2 | Mais escolaridade, mais qualificações, 
melhores escolas | Medida 14 PGCL

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 | 4
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À semelhança de 2019 foi dada continuidade à 
colaboração, através do Serviço de Aquisições e 
Tratamento Técnico (SATT), no projeto Troca do 
Livro Escolar desenvolvido pelo Departamento 
de Apoio aos Órgãos e Serviços do Município e 

pelo Departamento de Educação. O SATT con-
tribui como local de entrega e receção de livros 
escolares no âmbito do projeto Troca do Livro 
Escolar. 

DRBDRB  

58.460 58.460 
PARTICIPANTES PARTICIPANTES 
(APLL | ANF | AF)(APLL | ANF | AF)

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO 
ÂMBITO LOCAL ÂMBITO LOCAL 
(COMUNIDADE) (COMUNIDADE) 

VIDAS E  VIDAS E  
MEMÓRIAS  MEMÓRIAS  
DE BAIRRO DE BAIRRO 
49 SESSÕES49 SESSÕES

89.ª  89.ª  
FEIRA DO LIVRO FEIRA DO LIVRO 

5.323  5.323  
PARTICIPANTESPARTICIPANTES

VIDAS E  VIDAS E  
MEMÓRIAS  MEMÓRIAS  
DE BAIRRO DE BAIRRO 

456 PARTICIPANTES456 PARTICIPANTES

GTRBEL GTRBEL 
 287  287 

 ATENDIMENTOS ATENDIMENTOS

GTRBEL GTRBEL 
23 AÇÕES  23 AÇÕES  

ANFANF

8 8 
PROJETOS PROJETOS 

INTEGRAÇÃO INTEGRAÇÃO 
INCLUSÃOINCLUSÃO

  
304.851 304.851 

TOTAL DE TOTAL DE 
DOCUMENTOSDOCUMENTOS

543.254 543.254 
DOCUMENTOS  DOCUMENTOS  

EMPRESTADOS/EMPRESTADOS/
CONSULTADOSCONSULTADOS

87.229 87.229 
UTILIZADORES  UTILIZADORES  

INSCRITOSINSCRITOS

D I V I S Ã O  D I V I S Ã O  
D A  R E D E  D E D A  R E D E  D E 

B I B L I O T E C A SB I B L I O T E C A S

89.ª  89.ª  
FEIRA DO LIVRO FEIRA DO LIVRO 
98 ATIVIDADES 98 ATIVIDADES 

BIBLIOTECA DE BIBLIOTECA DE 
ALCÂNTARAALCÂNTARA  

WORD CAFÉ WORD CAFÉ 

18 PARCEIROS LOCAIS18 PARCEIROS LOCAIS  

PROGRAMAÇÃO  PROGRAMAÇÃO  
 ÂMBITO GLOBAL  ÂMBITO GLOBAL 

(CIDADE) (CIDADE) 

CATÁLOGO BLX CATÁLOGO BLX 

417.253 417.253 
VISITAS VISITAS 

 2.851.520   2.851.520  
PÁGINAS VISITADASPÁGINAS VISITADAS

BIBLIOTECASBIBLIOTECAS
DE LISBOA DE LISBOA 

(17=10 CML+ 7 JF)(17=10 CML+ 7 JF)  
  
  

155 155 
TRABALHADORESTRABALHADORES 1.028.751 1.028.751 

VISITANTESVISITANTES

32493249  

ATIVIDADES ATIVIDADES 
(APLL | ANF | AF)(APLL | ANF | AF)

10 TONELADAS 10 TONELADAS 
PAPEL PAPEL 

BANCO ALIMENTAR BANCO ALIMENTAR 

CONTRA A FOMECONTRA A FOME

LOJA BLXLOJA BLX

20.016 € RECEITA20.016 € RECEITA

HEMEROTECA HEMEROTECA 
DIGITALDIGITAL  

11.632.734 11.632.734 
PÁGINAS VISITADASPÁGINAS VISITADAS  

HEMEROTECA HEMEROTECA 
DIGITALDIGITAL  
706.356 706.356 
VISITASVISITAS
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©Bureau Films  2019
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9. LISBOA FILM 

COMMISSION

A Lisboa Film Commission (LFC), criada em 
outubro de 2012, tem como missão promover a 
cidade de Lisboa, nos planos nacional e 
internacional, como destino privilegiado de 
filmagens e sessões fotográficas. Apoia as 
empresas de produção e os profissionais do setor 
do Cinema e do Audiovisual, atuando como 
interlocutor e facilitador junto dos vários serviços 
municipais, garantindo o acompanhamento do 
licenciamento e da concessão de apoios 
municipais, em estreita articulação com a Divisão 
de Ação Cultural, prestando assistência no 
preenchimento dos pedidos e na pesquisa de 
locais, e promovendo reuniões prévias às 
filmagens. Esta estrutura de apoio ao cinema, 
passou, em 2018, a ser tutelada pelo Pelouro da 
Cultura.

Em 2019 a LFC recebeu 711 pedidos de filmagens 
e sessões fotográficas, dos quais 224, ou seja 
31,5%, incluíam pedido de apoio municipal.

Relativamente aos pedidos de filmagens, indica-
-se que a maioria, 73%, dizem respeito a pedidos 
nacionais, sendo de registar um decréscimo na 
ordem dos 23% nos pedidos internacionais para 
filmar em Lisboa, comparativamente a 2018. 

Os pedidos recebidos totalizaram 2001 dias de 
filmagens, um aumento de 4% em relação a 2018, 
com uma média de cinco filmagens por dia e 
com uma receita de 675.420, 88€. 

A partir das filmagens realizadas foram concreti-
zadas no total 402 produções, menos 9% que em 
2018, com um orçamento gasto em Lisboa esti-
mado em 11 milhões de euros. Cerca de 35% des-
tas produções são para o mercado internacional, 
relativamente ao qual importa referir que são os 
países da UE aqueles que mais recorrem à cidade 
de Lisboa para filmar, não sendo de ignorar a im-
portância das campanhas internacionais.

Analisando os pedidos de filmagens ao longo do 
ano, percebe-se que os meses de abril (impulsio-
nado pelo tempo mais estável e com mais horas 
de luz) e outubro (no âmbito da filmagem dos 
comerciais para o Natal) são aqueles que regis-
tam um maior número de pedidos. 

CAPACITAÇÃO

Eixo 4 | cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

1. Filmar em Lisboa

Em 2019 foi assegurada a continuidade do 
processo de melhoramento e simplificação do 
Formulário de Filmagens, em português e inglês, 
tendo sido realizadas várias reuniões com os 
vários serviços municipais envolvidos no fluxo 
Filmar em Lisboa;

2. Formação

A LFC promoveu formação junto dos estabeleci-
mentos de ensino e workshops para a indústria 
em geral sobre a ação da LFC e sobre os procedi-
mentos Filmar em Lisboa.

Foram promovidas várias reuniões  com profis-
sionais do setor e estabelecimentos de ensino 
com vista a esclarecer sobre os procedimentos 
Filmar em Lisboa, nomeadamente:

Produções Nacionais Internacionais Total

Publicidade 126 108 234

Programas TV
(educativos/
culturais/entre-
tenimento)

43 13 56

Estudantes 33 1 34

Institucionais 18 1 19

Longas-metra-
gens

5 7 12

Ficção TV 
(séries e tele-
filmes)

7 3 10

Videoclips 5 5 10

Curtas-metra-
gens

8 2 10

Telenovelas 9 0 9

Documentários 
cinematográf-
icos

7 0 7

Videojogos 1 0 1

Total 262 140 402
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a) Escola Superior de Teatro e Cinema; 

b) Universidade Lusófona; 

c) Ciclo Lisboa no Cinema - Associação Olisipo 
Fórum; 

d) Associação Portuguesa de Produtores de Fil-
mes de Publicidade ; 

e) Reunião conjunta Portugal Film Commission/
outras film commissions locais e regionais; 

f) Reuniões parcelares com várias produtoras 
audiovisuais e cinematográficas.

 

3. Green Filming 

Com o objetivo de promover uma indústria do 
filme mais eficiente e sustentável foi recolhida 
e analisada informação através de publicações 
online e de publicações recolhidas nos eventos 
European Film Market (Berlim), Marché du Film 
(Festival de Cannes) e Mercado Focus Locations 
(Londres) sobre códigos de conduta em filma-
gens sustentáveis e sua aplicação no terreno, as-
sim como analisadas publicações especializadas 
na matéria: Best Practice in Screen Sector Deve-
lopment, estudo encomendado pela Association 
of Film Commissioners International, Mapping of 
Film and Audiovisual public funding criteria in the 
EU e Nostradamus Report: a Creative Explosion.

Projeto em processo de desenvolvimento.

COMUNICAÇÃO

Eixo 4 | cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

1. Comunicação digital

1.1) Website Lisbon Film Commission 

Foi melhorada a página da LFC no site da Câmara 
Municipal de Lisboa com atualização e simplifi-
cação da informação e disponibilização de novos 
conteúdos nomeadamente o Balanço das Filma-
gens; 

1.2) Redes sociais  

A LFC manteve uma atividade regular nas redes 
sociais (Instagram e Issuu),  com vista à divulga-
ção de Lisboa como local de filmagens e divulga-

ção dos materiais informativos da LFC. 

a) Instagram: 900 seguidores e 65 publicações; 

b) Issuu: seis publicações (Guia de Filmagens PT, 
Guia de Filmagens EN, Balanço das Filmagens 
em Lisboa 2018, Shooting in Lisbon Snapshot 
2018, Filmagens em Lisboa 2017, Mission Cinéma 
Paris Film 2014).

PUBLICAÇÕES

Eixo 4 | Cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

1. Guia de Filmagens (versões português e inglês) 

Foram realizadas reuniões com os vários inter-
locutores municipais intervenientes no fluxo 
Filmar em Lisboa e com interlocutores externos 
relevantes. Foi elaborada a revisão, atualização 
de informação e inclusão de novos procedimen-
tos com base nos despachos publicados em 
2019 relativos ao Filmar em Lisboa.  Foi também 
assegurada a tradução dos conteúdos para inglês 
e sua revisão; 

2. Lisbon Locations (versão inglês) 

Concluída a redação de informação essencial 
sobre Lisboa destinada a produtores estrangeiros 
(seções Climate and Light, Cultural and Historical 
Heritage, Versatile Locations, Infrastructures, 
Film friendly, Flying Distances,  Time Diferences). 
Foi ainda assegurado o trabalho de tradução para 
inglês e a seleção de imagens para ilustração.

Publicação em processo de edição; 

REDES INTERNACIONAIS

Eixo 4 | cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

A LFC assegurou a presença nos maiores eventos 
do setor do cinema e do audiovisual, designada-
mente

1. Participou e reforçou ativamente a presença 
no European Film Market/ Festival de Berlim, no 
Mercado do Filme/Festival de Cannes e no Fo-
cus/Londres; 

2. Processo de adesão à EUFCN e AFCI
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Foi dada continuidade ao processo de adesão  
como membro às duas principais organizações 
internacionais da indústria: EUFCN e AFCI,  o qual 
se encontra em processo de concretização; 

3. Colaborou na organização de outros eventos 
internacionais, nomeadamente a Reunião anual 
da Confederação Europeia das Associações e 
Produtoras de Filmes Publicitários. Neste âmbito, 
a LFC garantiu a receção e coorganização do 
evento que teve lugar no dia 8 de fevereiro de 
2019 e que reuniu os principais parceiros do setor 
dos filmes publicitários na Europa.

LFCLFC  711 711 
PEDIDOS PEDIDOS   

FILMAGENS  E SESSÕES FILMAGENS  E SESSÕES 
FOTOGRÁFICASFOTOGRÁFICAS

2001 2001 
DIAS DE  DIAS DE  

FILMAGENSFILMAGENS

11M € 11M € 
GASTOS EM  GASTOS EM  

LISBOALISBOA

402 402 
PRODUÇÕESPRODUÇÕES

675.420, 88€  
RECEITARECEITA

1 1 
GUIA DE  GUIA DE  

FILMAGENS FILMAGENS 
(PT/EN)(PT/EN)

L I S B O A  F I L M L I S B O A  F I L M 
C O M M I S S I O NC O M M I S S I O N

5 5 
FILMAGENS FILMAGENS 

POR DIAPOR DIA
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Filme  apoiado pela  LFC  
©LFC 2019
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O principal destaque de 2019 é o aumento do 
acervo do MUDE com 356 novas incorporações, 
correspondendo a um crescimento de cerca de 
3%. Sublinha-se a incorporação da Coleção Maria 
Gambina, com peças representativas de todo o 
seu percurso e obra, e o trabalho de acondicio-
namento, investigação e digitalização da Coleção 
Carlos Rocha pela sua dimensão, natureza e 
representatividade. 

Outro dado relevante é o início da constituição 
de uma coleção de joalharia contemporânea em 
Portugal, o que reforça a dimensão do MUDE 
como museu de todas as expressões do design. 
Este facto tem também um particular significado 
museológico uma vez que se trata da primeira 
coleção pública existente em Portugal sobre esta 
área de criação.  

O segundo destaque é a crescente colaboração 
do MUDE na consultoria de design para organis-
mos públicos, nacionais e municipais. Para além 
da colaboração no concurso de montras de natal, 
desenvolveu-se uma parceria com a Estrutura 
de Missão criada pelo Ministério dos Negócios 
Estrangeiros para a Presidência Portuguesa do 
Conselho da União Europeia (PPUE) para a cria-
ção da marca gráfica 2021portugal.eu.  

Em termos expositivos, o ano de 2019 foi mar-
cado pela organização e inauguração em Lisboa 
da primeira exposição especialmente dedicada 
à obra de Fernando Lemos (1926-2019) enquanto 
designer e artista gráfico. 

Esta iniciativa do MUDE suscitou também a 
realização de uma série de eventos simultâneos 
(exposições, publicações, homenagens, docu-
mentários) que permitiram a um vasto público 
um melhor conhecimento de Fernando Lemos. 

Por ocasião desta exposição, foi publicado o 
catálogo Fernando Lemos Designer, em coedição 
com a Imprensa Nacional-Casa da Moeda.  

Em termos de política de edições é ainda de as-
sinalar a publicação do catálogo Museu Infinito. 
Joaquim de Vasconcelos (1849-1936) e Museu In-
dustrial e Comercial do Porto e do livro Joalharia 
Contemporânea em Portugal.  Das vanguardas 
de 1960 ao início do século XXI em português e 
em inglês, da autoria de Cristina Filipe. Este livro 

constitui um marco na historiografia da joalharia 
contemporânea portuguesa por ser a primeira 
leitura histórica sobre esta expressão criativa.  

É ainda de assinalar a finalização da revisão de 
projeto de Arquitetura e Especialidades (Estabili-
dade, Águas e Esgotos; Eletricidade; Luminotec-
nia; Segurança contra risco de Incêndio e Res-
tauro) com vista à abertura de um novo concurso 
e nova empreitada para a retoma das obras de 
requalificação do edifício-sede do MUDE. 

COMUNICAÇÃO

Eixo 4 | cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

1. Comunicação digital 

1.1) O facebook teve em 2019 cerca de 19.225 
“gostos” e contava, no fim de 2019, com cerca de 
20.022 seguidores. 

 1.2) O instagram tem cerca de 3.949 seguidores, 
todavia assinala-se um decréscimo nos seguido-
res, uma vez que não foram feitos tantos posts 
nesta plataforma como no facebook;

1.3) O site do MUDE contabilizou 48.422 visitas. 

2. Media 

Em 2019 foram publicadas um total de 41 notícias 
referentes ao MUDE, destacando-se sete artigos 
referentes ao museu e a sua reabilitação, nomea-
damente o artigo de fundo do jornal Observador. 

Saíram 34 notícias na imprensa escrita, digital e 
televisiva, dedicados exclusivamente à exposição 
Fernando Lemos Designer. Foram realizados 
12 artigos de fundo para os principais meios de 
comunicação portugueses escritos e digitais 
(Público, Observador, Diário de Notícias, Jornal 
de Notícias, Rádio Renascença, Revista Umbigo, 
Agenda Cultural Lisboa, etc.) e dois artigos para 
a RTP3 (Telejornal RTP3 e o programa As Horas 
Extraordinárias – Artes e Cultura). Através da Lusa 
(Agência de Notícias de Portugal), a notícia sobre 
a exposição Fernando Lemos Designer apareceu 
em 15 notícias. Houve oito referências em artigos 
menores ou agendas culturais de jornais. 

10. MUDE – MUSEU 
DO DESIGN E DA MODA. 
COLEÇÃO FRANCISCO 
CAPELO
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3. Clipping 

Da imprensa escrita e digital destaca-se os 10 
Anos do MUDE com destaque na Agenda Cultural 
no mês de maio. O aniversário do MUDE foi assi-
nalado com a apresentação de 10 novas peças do 
seu acervo. 

As peças foram fotografadas nas reservas do 
museu e publicadas na Agenda Cultural. A real-
çar também 21 entrevistas dadas pelo MUDE à 
imprensa nacional, nomeadamente ao Público, 
Expresso, Jornal de Negócios, Diário de Notícias, 
Time Out, Rádio Renascença, entre outros. 

CONSULTORIA

Eixo 4 | cidade de Cultura e abertura | medida 1 
PGCL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

1. Marca gráfica para a Presidência Portuguesa 
do Conselho da União Europeia 

A Estrutura de Missão constituída para organizar 
todas as vertentes, trabalhos, reuniões e eventos 
da Presidência Portuguesa do Conselho da União 
Europeia 2021 solicitou a colaboração do MUDE 
para a definição da marca gráfica e do logótipo 
da PPUE, facto de singular relevância pois esta 
marca gráfica irá identificar todo o conjunto de 
iniciativas e suportes de comunicação da Presi-
dência Portuguesa em Portugal, na Europa e no 
Mundo.  

O MUDE integrou um júri de mais três elementos, 
participando ativamente em todo o processo de 
definição da metodologia do concurso de ideias, 
análise e avaliação de propostas e colaborou na 
seleção dos designers a convidar e na organi-
zação do caderno de encargos do concurso, tal 
como irá colaborar na avaliação das propostas 
rececionadas e escolha da proposta vencedora. 

Inicialmente foi idealizado convidar designers 
e coletivos gráficos nacionais, a trabalhar em 
Portugal ou no estrangeiro, com 5 a 12 anos de 
experiência profissional, mas a opção final foi 
identificar 10 designers e coletivos gráficos de 
reconhecido mérito, consagrada experiência pro-
fissional, vasta experiência no desenho da identi-
dade gráfica de instituições oficiais, em paralelo 
com uma extensa colaboração com marcas e 
empresas privadas para apresentarem uma ideia 
para a marca gráfica e logótipo de portugal2021.
eu.

2. Segundo concurso de montras de Natal 

Colaboração entre a Câmara Municipal de Lisboa 
e a União de Associações do Comércio e Servi-
ços, que decorreu entre 15 de outubro e 20 de 
novembro de 2019, o período de inscrições para 
o concurso de montras de Natal Lisboa 2019, 
destinado aos agentes do comércio que pos-
suam estabelecimentos em atividade na cidade 
e promovam montras devidamente decoradas 
com motivos natalícios, iluminadas e visíveis ao 
público. 

As montras das lojas concorrentes, 62 no total, 
foram avaliadas de 1 a 25 de dezembro, segun-
do os critérios de originalidade e criatividade, 
iluminação e visibilidade, adequação ao tema, 
harmonia e estética do conjunto e utilização de 
materiais recicláveis.

MUDE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO

Eixo 4 | cidade de Cultura e abertura | medida 1 
PGCL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Na sequência da interrupção da empreitada de 
obra de requalificação do edifício do MUDE foi 
necessário proceder à atualização dos projetos 
de arquitetura e especialidades. Relativamente 
ao projeto de arquitetura e restauro, proce-
deu-se ao levantamento arquitetónico, para 
comparação do já realizado, relativamente ao 
remanescente ainda a executar e às alterações 
das peças desenhadas (plantas, cortes e alçados 
e pormenorização) com respetivas medições e 
orçamento, atualização de equipamentos e ma-
teriais.  

Relativamente às especialidades (eletricidade, 
elevadores, intrusão, iluminação, SCIE, GTC, 
AVAC, ITED e comunicação, águas e esgotos, gás, 
estabilidade), procedeu-se à atualização face ao 
já construído em termos de peças desenhadas e 
mapas de medições e orçamentos. Efetuou-se 
também a atualização de redes e equipamento 
descontinuados pelo mercado, com particular 
relevância para os projetos de eletricidade, ele-
vadores, AVAC, ITED e comunicações e projeto 
de iluminação museológica. Foi ainda elaborado 
o projeto de Gestão Técnica Integrada (GTC). 

Para além destes trabalhos, e de modo a garantir 
a proteção do edifício durante a interrupção da 
empreitada, foi necessário preparar e implemen-
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tar uma empreitada para terminar o telhado, 
rebocar a fachada da Rua Augusta e remover 
os entulhos do interior e da cobertura. Paralela-
mente, realizou-se uma intervenção de restauro, 
visando travar o processo de degradação das 
superfícies de mármore no paramento interior da 
fachada principal, por ação de sais provenientes 
do exterior e da obra. 

MUDE FORA DE PORTAS - EXPOSIÇÕES

Eixo 4 | cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  3 | 4

1. Exposições Temporárias

Fernando Lemos Designer | Cordoaria Nacional - 
Torreão Poente | 7 jun > 6 out 

A exposição Fernando Lemos Designer foi a 
primeira exposição especialmente dedicada a 
Fernando Lemos (n.1926), enquanto designer e 
artista gráfico. Referência da cultura portuguesa 
e brasileira, Fernando Lemos continua a ser re-
conhecido, em Portugal, pela fotografia de inspi-
ração surrealista realizada entre 1949 e 1952, e no 
Brasil, pelas suas pinturas e desenhos abstratos. 
Representado nos principais museus de Arte Mo-
derna e Contemporânea em Portugal e no Brasil, 
e em muitas coleções privadas, o seu trabalho 
em fotografia, pintura e desenho tem sido objeto 
de mostras individuais ou integrado em inúmeras 
exposições coletivas. 

Porém, a sua vasta obra de design gráfico con-
tinua a ser quase desconhecida. Das suas mãos 
nasceram logótipos, livros (e uma editora de 
literatura infantil – editora Giroflé), muitas ilus-
trações, cartazes, azulejos, murais, tapeçarias, 
estampas para tecidos, pavilhões expositivos. 
Lemos foi também professor e presidente da pri-
meira Associação Brasileira de Design Industrial. 

Em 2017, o MUDE decidiu organizar esta exposi-
ção por considerar ser da maior pertinência uma 
mostra inteiramente dedicada ao seu trabalho 
gráfico. A história do design ganhou um novo 
capítulo, ao mesmo tempo que outras leituras 
vão surgir sobre as interseções e as confluências 
entre as várias expressões que Fernando Lemos 
abraçou. Esta exposição foi a revelação de 65 
anos de pensamento, escrita, desenho e criativi-
dade ao serviço da comunicação visual, sendo o 
resultado de um vasto trabalho de levantamento 
e estudo do curador convidado, Chico Homem 
de Melo. Reuniu 230 obras que testemunham o 

modo como Lemos trabalhou a bidimensionali-
dade em diferentes escalas. Para além da quase 
totalidade das obras ser desconhecida em Portu-
gal, esta exposição teve ainda a particularidade 
de permitir perceber o processo criativo do autor 
e de expor, pela primeira vez, trabalhos inéditos 
que nunca saíram do papel. 

Citando o curador, esta exposição estruturou-se 
“em módulos, cada um deles abordando uma 
faceta de sua obra. Desde o início, a ideia que 
norteou o processo de montagem dos agrupa-
mentos de peças foi criar ‘ilhas’ temáticas que 
traduzissem a diversidade de sua produção. 
Surgem daí aproximações e contrastes, diálogos 
e atritos. A intenção era que, quando reunidas, as 
ilhas formassem o ‘arquipélago Fernando Lemos’. 
A exposição era assim um convite a um pas-
seio por paisagens gráficas variadas, cheias de 
surpresas e, ao mesmo tempo, todas elas com-
partilhando um único código genético chamado 
Fernando Lemos”. 

Por ocasião desta exposição, foi publicado o ca-
tálogo Fernando Lemos Designer, uma coedição 
com a Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

2. Exposições Associadas

2.1) Fernando Lemos - Máscaras do Tempo. Azu-
lejo e desenho | Galeria Ratton | 5 jun > 6 set;

2.2) Mais a Mais ou Menos. Fotografia, pintura e 
desenho | Galeria 111 | 8 jun > 14 set;

2.3) A Cadeira, Em Português | LAAF 2019 – Lis-
bon Art and Antiques Fair - Cordoaria Nacional, 
Lisboa | 6 abr > 14 abr

Apresentação cronológica de uma seleção de ca-
deiras pertencentes ao acervo do MUDE. Peças 
icónicas do design em Portugal ou experiências 
menos conhecidas realizadas no nosso país. Atra-
vés delas pretendeu-se mostrar a evolução das 
formas, as influências recebidas e a singularidade 
de cada proposta no seu tempo e na história do 
design em Portugal;

2.4) Design em São Bento – Traços da Cultura 
Portuguesa

Preparação da iniciativa que pretende remodelar 
o piso nobre do Palacete de São Bento, transfor-
mando-o numa montra do empreendedorismo 
nacional e da excelência da nossa criação/pro-
dução, uma vez ser este o lugar de receção dos 
mais altos representantes e dignitários interna-
cionais, bem como dos parceiros sociais e outras 
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entidades nacionais. 

O objetivo curatorial principal será veicular uma 
ideia culturalista do design, mostrando peças de 
diferentes expressões e épocas históricas, desde 
o século XII até ao século XXI, expondo-as en-
quanto registos da cultura portuguesa. 

Pretende-se também colocar em diálogo o de-
sign, as artes decorativas e os ofícios tradicionais 
de modo a mostrar a forma como a tradição e 
a modernidade estão presentes como vetores 
constantes, representar os vários sectores da 
produção nacional (madeira, cortiça, vidro, 
cerâmica, mármore, têxtil), mostrando uma 
reinvenção dos saberes e das técnicas de fabrico 
tradicionais, bem como a introdução de várias 
inovações técnicas; cobrir em termos de repre-
sentação o território nacional; e mostrar peças 
que denotam uma sustentabilidade e responsa-
bilidade social. 

Neste sentido, foram contactados designers, 
marcas, museus, entidades associativas e muni-
cípios. No total, mais de 80 entidades singulares 
e coletivas colaboram graciosamente através 
do empréstimo temporário e gratuito de vários 
produtos e peças.

Esta exposição está prevista inaugurar no dia 25 
janeiro 2020, ficando patente até ao dia 30 junho 
2021, no Palacete de São Bento – Residência Ofi-
cial do Primeiro-Ministro.

MUDE FORA DE PORTAS - CONFERÊN-
CIAS, SEMINÁRIOS E OUTRAS ATIVIDA-
DES

Eixo 4 | cidade de Cultura e abertura

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  3 | 4

1. Ateliê Cores a 4 Mãos - Oficina de construção 
de livros | 27 jul > 14 set 

A fotografia, desenho, pintura e poesia de Fer-
nando Lemos são uma referência cultural, mas 
sabiam que foi também designer-ilustrador de 
livros infantis? Vamos conhecer a sua obra, olhar 
as imagens, as cores, o formato, a ligação com o 
texto, para depois sermos nós os criadores. Em 
equipa, pais e filhos serão autores, ilustradores, 
designers, e editores a quatro mãos! 

Visitando a exposição de Fernando Lemos, 
observando com especial atenção a coleção 
Giroflê-Giroflá e os livros das Edições Horizonte, 
podemos reunir uma série de fatores que tornam 

única a forma como Fernando Lemos pensa o 
livro para crianças. 

O formato, as opções cromáticas (em número 
e composição), a representação figurativa, a 
introdução do texto na página, o ritmo, etc. De-
pois de observar, conhecer e explorar um pouco 
estes conceitos, cada família (com crianças dos 
6 aos 12 anos) foi desafiada a ser autor, designer 
e editor do seu próprio livro, tendo em conta as 
premissas aplicadas por Fernando Lemos, como 
“regras” de uma proposta lúdica. Tiveram que 
se desafiar a escolher um formato, uma palete 
cromática, uma estrutura compositiva para intro-
dução do texto, e impor um ritmo muito próprio 
à sua criação, que faça as palavras dançarem 
com as imagens e que nos faça querer virar as 
páginas... 

Pensar o livro como um todo e como uma obra 
de arte e design. 

32 participantes

2. Documentários

2.1) Fernando Lemos – Como não é retrato? de 
Jorge Silva Melo | 20 set; 

2.2) Retratação de Miguel Gonçalves Mendes e 
Victor Rocha | 4 out. 

30 participantes

3. Conferências, colóquios e seminários 

3.1) Seminário Visões para o futuro das Aldeias do 
Xisto | Museu de Arte Popular | 18 jan;

3.2) Craft + Design +Identidade - O olhar do De-
sign sobre os três projetos;

3.2) LAAF 2019 – Curated Talks: Desenvolvimento 
dos Acervos Museológicos: que políticas de futu-
ro? | Cordoaria Nacional | 8 abr.

 

4. Feira do Livro MUDE | 26, 28 jul, 7 e 29 set

Foram disponibilizadas todas as publicações edi-
tadas pelo MUDE, proporcionando aos visitantes 
o seu conhecimento, manuseamento e compra. 
Procedeu-se também à oferta de brochuras de 
exposições anteriores e da revista MUDE – PT, 
editada e distribuída nos quiosques de jornais em 
2009.
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5. Teatro Experimental

5.1) Mar alto atrás da porta | 28 set 

A Companhia de Teatro Amarelo Silvestre (re)
volta à obra de Fernando Lemos para (re)ativar 
processos criativos que deram origem ao espe-
táculo Mar Alto Atrás da Porta, estreado em 2013, 
São Paulo, Brasil. Agora, em Lisboa, a (re)volta 
será partilhada com os participantes neste “ex-
perimento” teatral. Com os olhos e com o corpo 
provocam-se leituras da poesia e da obra gráfica 
e visual de Fernando Lemos. Com a cabeça e 
com as mãos (re)produzem-se obras novas. Nos-
sas. Atividade desenvolvida para participantes a 
partir dos 16 anos. 

9 participantes

6. Visitas Guiadas 

6.1) Exposição  FERNANDO LEMOS DESIGNER | 
27 > 28 jul; 

6.2) Ciclo Olhares Transversais | 7, 14, 21 e 28 set; 

6.3) Centro Nacional de Cultura | 5 out.

79 participantes

PUBLICAÇÕES E EDIÇÕES 

Eixo 4 | cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

1. Catálogo Fernando Lemos Designer  | 6 jun 

Edição CML/MUDE e INCAM - Imprensa Nacio-
nal – Casa da Moeda, junho 2019. Edição bilingue 
Português/Inglês;

2. Catálogo Museu Infinito. Joaquim de Vascon-
celos (1849 - 1936) e o Museu Industrial e Comer-
cial do Porto | 29 set 

Edição CML/MUDE. Setembro 2019. Edição Bilin-
gue Português/Inglês;

3. Livro Fernando Lemos Poesia | 15 jun 

Edição Porto Editora, junho 2019;

4. Livro Joalharia Contemporânea em Portugal | 
13 set

Das vanguardas de 1960 ao início do século XXI, 
Coedição: MUDE, Arnoldsche Art Publishers e 
Cristina Filipe.

TRATAMENTO E AQUISIÇÃO  
DE ACERVOS

Eixo 4 | cidade de Cultura e abertura

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

1. Acervo do museu

O acervo de Design de Moda, Produto e Gráfico 
contou com 356 novas entradas durante o ano 
de 2019, correspondendo a um crescimento de 
cerca de 3% da coleção. Estas aquisições foram 
feitas a partir da compra de 25 peças, da doação 
de 325 itens e do depósito de oito itens. Houve 
um investimento particular nos programas de 
gestão da coleção em reserva e campanhas de 
preservação orientadas para a reorganização de 
peças segundo os núcleos de Moda, Produto e 
Gráfico, higienização e reacondicionamento.  

1.1) Design de Moda

a) Ação preventiva em 52% da coleção;

b) Reacondicionamento de 141 peças de moda;

c) Sinalização de prioridades de oito peças de 
moda;

d) 443 peças de moda em 45 charriots ordena-
dos.

1.2) Design gráfico

a) Intervenção de conservação preventiva em 
cerca de 75% da coleção; 

b) Verificação de documentos da coleção Antó-
nio Garcia; 

c) Ações de conservação preventiva na coleção 
Carlos Rocha;

No seguimento de compromissos assumidos no 
contexto deste depósito, foram desenvolvidas as 
seguintes etapas no tratamento e conservação 
do espólio:

c.1) Seleção do núcleo ETP (Estúdio Técnico de 
Publicidade) - o mais antigo e mais sensível - 
para aplicação de medidas prioritárias de conser-
vação e preservação com base na natureza dos 



157

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

materiais de suporte e registo, tendo sido garan-
tidas as medidas elementares de conservação 
previstas para os originais pintados, desenhos 
técnicos e documentos fotográficos; 

c.2)  Abertura e relocação de Unidades de Trans-
porte (UT) em reserva:

c.2.1) Estudo Técnico de Publicidade: 86 UT; 

c.2.2) CRP: 4 UT+ (9 UT respeitando a 420 Livros – 
Biblioteca MUDE);

c.2.3) CR: 14 UT;

c.2.4) Validação de pré-inventário da coleção 
Carlos Rocha: 2945 Unidades Arquivísticas

c.2.5) Limpeza de 128 Negativos em vidro e pelí-
cula (ETP, Cx.40).

c.3) Seleção de documentos e acompanhamento 
para fase de ensaio de digitalização: Arquivo Mu-
nicipal | Arquivo Fotográfico | ScanSystem.

d) Verificação e registo de estado de conserva-
ção de 98 documentos e 8 fotografias recebidos 
por cedência temporária para a exposição Fer-
nando Lemos Designer.

1.3) Design de produto

a) Intervenção de conservação preventiva em 
42% da Coleção; 

b) Higienização de cerca de 700 peças de produ-
to; 

c) Proteção de 45 peças de produto; 

d) Sinalização de prioridades em 32 peças de 
produto.

Por fim indica-se que, no contexto do programa 
curricular Cuidar de Coleções da Faculdade de 
Conservação e Restauro da Universidade Nova 
de Lisboa, a equipa de conservação foi reforçada 
com a participação de duas alunas do último 
ano da Licenciatura, durante quatro semanas 
intensivas (janeiro-fevereiro). Em contexto extra-
curricular, a equipa de conservação contou ainda 
com dois conservadores-restauradores num 
programa de estágio de conservação preventiva 
e estabilização de materiais sensíveis, durante 
duas semanas intensivas (julho).

2. Acervo da Biblioteca

No que diz respeito ao acervo documental foi 
reforçada a coleção bibliográfica (monografias, 
periódicos e material gráfico) a partir da aquisi-
ção dos seguintes documentos: 

2.1) Bauhaus Journal 1926-1931: Facsimile edition; 

2.2) International architecture;

2.3) New design: Neoplasticism, nieuwe beel-
ding);

2.4) Pedagogical sketchbook.

A coleção da biblioteca do MUDE beneficiou 
ainda da permuta de 21 obras com o Museu do 
Vidro da Marinha Grande e da oferta de 79 pu-
blicações em língua portuguesa e inglesa vindas 
de entidades coletivas e individuais. Acresce 
ainda a este acervo documental as publicações 
do MUDE como catálogos de exposição, livros e 
folhas de sala, bem como material gráfico, como 
por exemplo convites de exposições, cartazes, 
convites para eventos, bilhetes e programas. 

Foi também desenvolvido um trabalho colabora-
tivo com a área de conservação no que respeita 
à gestão de informação na Base de Dados InArte 
através de: 

a) Mapeamento do estado de inventariação dos 
três núcleos Moda, Produto e Gráfico da coleção 
do MUDE;

b) Elaboração de plano de ação e verificação de 
dados, tendo em conta a normalização de proce-
dimentos técnicos; 

c) Controlo de vocabulário (terminologia) em 
100% dos registos já disponíveis na Base de 
Dados, e agora, em condições de migração para 
acessibilidade online, nos campos / grupos de 
informação específica selecionados (nº de in-
ventário; designação; título; autorias; coleções; 
cronologia; incorporações; produções);  

d) Atualização do arquivo da Conservação (Moda 
| Produto) no que respeita aos processos de Doa-
ção, Depósitos e Incorporações;  

e) N.º de registos normalizados em MUDE – 
Moda: 1070 peças; 

f) N.º de registos normalizados em MUDE – Pro-
duto: 1675 peças.
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DAMDAM  REVISÃO DO  REVISÃO DO  
PROJETO  PROJETO  

DE  DE  
ARQUITETURAARQUITETURA

356 356 
NOVAS PEÇASNOVAS PEÇAS

COLEÇÃO  COLEÇÃO  
MARIA MARIA 

GAMBINAGAMBINA

  
REDES SOCIAIS REDES SOCIAIS 

23.971 23.971 
SEGUIDORESSEGUIDORES

REDES SOCIAIS REDES SOCIAIS 
2 2 

PRESENÇAS  PRESENÇAS  

4 4 
NOVAS EDIÇÕESNOVAS EDIÇÕES

CONSULTORIA CONSULTORIA 
MARCA GRÁFICA 
2021portugal.eu.  

MUDEMUDE  
M U S E UM U S E U  D A  M O D A   D A  M O D A  

E  D O  D E S I G NE  D O  D E S I G N

EXPOSIÇÃO  EXPOSIÇÃO  
FERNANDO FERNANDO 

LEMOSLEMOS

  
SITE SITE 

48.422 48.422 
PÁGINAS VISITADASPÁGINAS VISITADAS
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SITE SITE 
48.422 48.422 

PÁGINAS  PÁGINAS  
VISITADASVISITADAS

11

QUADRO  QUADRO  
DE AVALIAÇÃO  DE AVALIAÇÃO  
E DESEMPENHOE DESEMPENHO
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Para dar cumprimento aos Objetivos Estratégicos 
(OE) já enunciados (página 8) foram formulados, 
para o ano de 2019, 12 Objetivos Operacionais 
(OO) e 24  indicadores– anexo III.

Deste conjunto de 12 objetivos, três correspon-
dem a objetivos comuns a todas as unidades 
orgânicas da CML, e que pretendem contribuir 
para a boa gestão dos recursos financeiros e hu-
manos. No ano de 2019 foi introduzido um novo 
objetivo comum relacionado com a implementa-
ção do Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD).

No que diz respeito à DMC, sublinha-se que 
os OO correspondem às principais áreas ação 
concretizadas transversalmente, por todas as 
Unidades Orgânicas que compõem a DMC, de-
signadamente:.

1. Incrementar a literacia cultural dos colaborado-
res da DMC;

2. Colaborar na implementação do RGPD no mu-
nicípio de Lisboa;

3. Promover e apoiar iniciativas de acesso à cul-
tura e ao conhecimento;

4. Promover iniciativas de intervenção comunitá-
ria;

5. Apoiar iniciativas de criação cultural;

6. Promover a realização de iniciativas de salva-
guarda do património cultural;

7. Promover a realização de iniciativas e interna-
cionalização da cidade;

8. Concretizar iniciativas envolvendo outros par-
ceiros (áreas de governação, outros municípios, 
universidades, entre outros parceiros públicos ou 
privados);

9. Colaborar na boa gestão dos recursos finan-
ceiros (comum a todas as unidades orgânicas) da 
CML;

10. Disponibilizar novos ou renovados equipa-
mentos culturais;

11. Aferir o grau de satisfação dos utilizadores dos 
equipamentos culturais;

12. Colaborar na boa gestão dos recursos huma-
nos (comum a todas as unidades orgânicas) da 
CML.

Do conjunto dos objetivos definidos verifica-se 
que se mantém, tal como nos anos anteriores, 
um maior peso nos objetivos de eficácia, que 
representam 70% do total de objetivos definidos.

Uma análise do desempenho da DMC por eixo 
permite perceber que:

Relativamente ao eixo de eficácia, a taxa de 
realização foi de 123%, tendo-se superado 12 dos 
15 indicadores definidos, não estando aqui conta-
bilizado o desempenho dos indicadores relativos 
ao objetivo comum de implementação do RGPD 
por ausência de informação relativamente a este 
objetivo.

Relativamente ao eixo de eficiência, composto 
por dois objetivos, a taxa de realização foi de 
138%, tendo sido superados quatro dos cinco in-
dicadores definidos. Neste eixo, à semelhança de 
todas as outras áreas de governação da CML foi 
definido um objetivo comum, Colaborar na boa 
gestão dos recursos financeiros, no qual a DMC 
registou uma taxa de execução de 150%. 

Todavia importa referir que um dos indicadores 
definidos não foi atingido, apesar do resultado 
alcançado ser substancialmente superior ao re-
gistado no ano de 2018.

Finalmente, em relação ao eixo de qualidade, 

10 - QUADRO 
DE AVALIAÇÃO 
E DESEMPENHO

Objetivos de eficiência: taxa de realização

OO 9 DMF OO 10

125%
150%

Objetivos de eficácia: taxa de realização

OO 1 OO 2 
RGDP

OO 3 OO 4 OO 5 OO 6 OO 7 OO 8

121%

146%
132%

150%150%
137%

0%

150%
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também composto por dois objetivos, em que 
um deles é também comum a toda a CML, a 
taxa de execução foi de 122%. Do conjunto dos 4 
indicadores definidos, dois foram atingidos e dois 
superados.

Numa análise global verifica-se que a taxa de 
realização fixou-se nos 125% correspondendo, 
portanto, a uma avaliação final de Bom. 

O QUAR de 2019, à semelhança dos anteriores, 
apresenta uma maior preponderância dos ob-
jetivos de eficácia, face aos outros dois eixos de 
trabalho  (eficiência e qualidade), demostrando 
o foco da DMC na concretização de atividades 
e ações, que correspondem em larga medida 
às principais atividades desenvolvidas por esta 
unidade orgânica. 

Este foco não anula o esforço, presente e futuro, 
para conferir um maior equlíbrio na quantidade 
de objetivos a inscrever nos eixos de eficácia, 
eficiência e qualidade.

Finalmente sublinha-se o esforço deste QUAR, 
face aos anos anteriores, na simplificação da 
formulação dos objetivos, bem como na fixação 
das metas a alcançar, reduzindo assim os valores 
do desvio padrão na maioria dos indicadores 
definidos.

Objetivos de qualidade: taxa de realização

OO 11 OO 12 DMRH

111%

133%
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RECURSOS RECURSOS 
11.1 HUMANOS

Como se pode verificar no quadro abaixo, a DMC 
contava, no final de dezembro de 2019, com uma 
força de trabalho de 500 trabalhadores distribuí-
dos pelas diferentes unidades orgânicas.  

A DMC tem sete Dirigentes, sendo que a carreira 
com mais peso é a de Técnico Superior, que re-
presenta 59% do total de colaboradores, seguida 
das carreiras de Assistente Técnico, com 25% 
face ao total e de Assistente Operacional, que 
atinge 11%. Relativamente ao perfil dos recursos 
humanos verifica-se que 346 são do sexo femi-
nino (69,2%) e 154 do sexo masculino (30,8%), 
situando-se a média de idade nos 51 anos.  

Em 2019, o núcleo de Recursos Humanos da 
DMC, designado por Cultura.rh, apostou no 
reforço da comunicação interna, através do re-
curso a novas ferramentas de comunicação que 
permitem o acesso mais célere à informação por 
parte dos trabalhadores, estimulando a partilha 
do conhecimento e o envolvimento de todos 
nas dinâmicas de mudança, que pretendem 
contribuir para assegurar o êxito na gestão de 
recursos humanos, nomeadamente a intranet 
e a aplicação myrh que permite ao trabalhador 
visualizar os seus dados pessoais e consultar as 
suas ausências (férias, faltas, etc.) em qualquer 
lugar e a qualquer altura. 

No que diz respeito à formação foram realizadas 
67 ações de formação interna no âmbito do 
Plano do Formação da CML, representando um 
acréscimo de 10% face a 2018, e 89 ações de 
formação externa, revelando um aumento de 
2% em relação a 2018. Estas ações de formação 
contaram com um total de 411 participantes (um 
decréscimo de 5% face a 2018) representando um 
total de 2849 horas de formação. 

Relativamente às áreas de formação as temáticas 
mais procuradas foram: história e arqueologia, 
desenvolvimento pessoal, biblioteconomia, ar-
quivo e documentação, informática na ótica do 
utilizador e formação técnica. 

Em 2019, a Cultura.rh deu continuidade à promo-
ção de Atividades Culturais para os trabalhadores 
da DMC (Objetivo QUAR) onde, para além das 
ações realizadas pelos diferentes equipamentos 
de serviços da DMC, promoveu visitas a outros 
espaços culturais na cidade nomeadamente: 

1. Atelier Joana Vasconcelos | Visita orientada | 10 
abr;

2. Bastidores do Teatro Nacional de São Carlos | 
Visita orientada | 14 mai;

3. O Crocodilo ou o Extraordinário Acontecimen-
to Irrelevante | Teatro | Teatro S. Luiz | 31 jan;

4. Fablab Lisboa - Laboratório Municipal de Fabri-
cação Digital | Visita orientada | 19 nov;

11.RECURSOS 

Recurso Humanos DMC DPC DAM DSPC DAC DPCC DRB Total %

Dirigentes 1 1 1 1 1 1 1 7 1,4%

Técnico superior 32 58 60 13 23 23 88 297 59,4%

Assitente técnico 14 16 45 1 6 4 42 128 25,6%

Assistente Operacional 14 3 15 2 1 21 56 11,2%

Chefe de Armazém 1 1 0,2%

Educador de Infância 1 1 2 4 0,8%

Especialista em informática 1 3 4 0,8%

Fiscal Municipal de Finanças 1 1 0,2%

Fiscal Municipal de Toponímia 1 1 0,2%

Encarregado Pessoal Auxiliar 1 1 0,2%

Total 62 80 126 16 32 29 155 500

% 12,4% 16% 25,2% 3,2% 6,4% 5,8% 31%
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5. Fundação Calouste Gulbenkian  e Exposição 
Calouste: uma vida, não uma exposição | Visita 
orientada | 11 dez;

6. MAAT e Exposição Angela Bulloch. Anima Vec-
torias | Visita orientada | 28 nov; 

7. Museu dos Coches | Visita orientada | 18 jun; 

8. Pilar 7 | Visita orientada | Centro Interpretativo 
da Ponte 25 Abril | 19 fev; 

9. Sons pela Cidade - Solistas da Metropolitana | 
Concerto | Centro Ismaili de Lisboa | 15 mar.

No total estas iniciativas contaram com 149 parti-
cipantes. 

11.2 FINANCEIROS

Como já foi referido, a DMC teve para o ano de 
2019 um orçamento inicial de 26.459.548€, cor-
respondendo a despesas correntes (18.600.406€) 
e a capital e investimento (7.512.004€). 

No que diz respeito às verbas de investimento, 
o montante global de investimento na vertente 
obra/infraestruturas propriamente ditas rondou 
os 2.884.354€ e os restantes investimentos, 
equipamento e transferências capital totalizaram 
2.866.113€ . 

A 31 de dezembro o orçamento corrigido ascen-
dia a 26.615.079€, o que equivale a uma taxa de 
crescimento  de 0,99% face ao orçamento inicial. 

No orçamento global da DMC, orgânica 19.00, 
para além das rubricas de Extraplano, estão in-
cluídas as rubricas referentes às Divisões de Ação 
Cultural, de Promoção e Comunicação Cultural, 
Rede de Bibliotecas, Lisboa Film Commission 
e MUDE, essenciais para o cumprimento das 
competências e das atividades inscritas em plano 
por estas unidades orgânicas, da mesma forma 
que na orgânica 19.01, do Departamento de Pa-
trimónio Cultural, se incluem rubricas referentes 
à Divisão de Arquivo Municipal e de Salvaguarda 
do Património Cultural. 

Quanto à execução de 2019 podemos sintetizá-la 
da seguinte forma:

1. De um orçamento da despesa com atividade 
da Cultura corrigido a 31 dezembro de sensivel-
mente 26.615.079€;

2. Foi possível cabimentar  23.281.702€, corres-

pondendo a uma taxa de execução de 87,48%, 
face ao orçamento corrigido;

3. Dos 23.281.702€ de cabimentos realizados, foi 
possível compromissar (adjudicar com fornece-
dores e instituições) 22.219.077€, dando origem 
uma taxa de execução de 87,48% de compromis-
sos feitos, face aos cabimentos realizados; 

4. Em termos de execução de pagamentos face 
ao orçamento final corrigido a taxa de execução 
da DMC foi de 78,57%;

5. Por fim, na relação total dos compromissos e 
dos pagamentos realizados, ficaram apenas por 
pagar em 2019 cerca de 1.307.322€, o que cor-
responde apenas a 0,05% dos compromissos rea-
lizados não pagos, que transitam para exercício 
de 2020.

11.3 JURÍDICOS

O Núcleo Jurídico da DMC dá apoio a toda 
a Direção Municipal, sendo responsável, de-
signadamente, por: 

a) Elaboração de procedimentos pré-contra-
tuais de ajuste direto e consultas prévias; 

b) Emissão de pareceres e informações jurí-
dicas; 

c) Instrução de processos diversos com vista 
à submissão de propostas a aprovação pelo 
executivo camarário; 

d) Preparação de concursos públicos, trami-
tados pela Divisão de Contratação Pública; 

e) Protocolos ou acordos de parceria relacio-
nados com as atividades desenvolvidas pelas 
Unidades Orgânicas (UOs) ou Equipamentos 
sob a gestão da DMC;

f) Elaboração de contratos–programa no 
âmbito do Regulamento de Atribuição de 
Apoios do Município de Lisboa (RAAML); 

Em 2019, e em articulação com o Núcleo de 
Contabilidade, desenvolveu uma ação de 
formação/esclarecimento sobre contratação 
pública, destinada a todos os dirigentes das 
Unidades Orgânicas e dos Equipamentos sob 
a gestão da DMC, bem como aos interlocu-
tores por estes designados para a área finan-
ceira (ou processos que envolvam despesa).  
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Na sequência da ação de formação foram 
disponibilizadas às Unidades Orgânicas e 
Equipamentos da DMC minutas de infor-
mações de serviço (designadas por “Infor-
mações de Necessidade”), destinadas a dar 
impulso processual aos diferentes tipos de 
processos de aquisição de bens e serviços, 
em função do valor, do tipo de entidade a 
convidar (pessoa singular ou coletiva), e ain-
da por critérios materiais. 

O Núcleo Jurídico prestou apoio jurídico na 
análise do novo Regulamento Geral de Pro-
teção de Dados (RGPD) e seu impacto nas 
Unidades Orgânicas e Equipamentos Cultu-
rais Municipais que lidam regularmente com 
dados pessoais, bem como na elaboração de 
minutas a  submeter à equipa de implemen-
tação e DPO. 

Colaborou no 3º concurso público destinado 
à cedência de 47 ateliês municipais a artis-
tas, prestando assessoria jurídica à Comissão 
de Análise nas reuniões de apreciação das 
reclamações apresentadas pelos candida-
tos, na elaboração da lista de Classificação 
Final dos candidatos selecionados e ainda, 
na preparação do concurso público para a 
aquisição de serviços de direção artística do 
Festival Internacional de Literatura e de Lín-
gua Portuguesa – Lisboa 5L. 

Foi ainda possível concluir, em articulação 
com a Divisão do Arquivo Municipal, uma 
proposta de Regulamento do Arquivo Mu-
nicipal que visa a atualização das regras e 
normas gerais de funcionamento do Arquivo 
Municipal de Lisboa, na sua relação com o 
cidadão, no que respeita ao acesso, fruição, 
defesa e valorização do património arquivís-
tico. 

Em 2019, Núcleo Jurídico instruiu 112 pro-
cedimentos pré-contratuais: 3 concursos 
públicos; 95 ajustes diretos e 14 consultas 
prévias. Elaborou 21 Protocolos ou Acordos 
de Parceria e 114 contratos-programa no âm-
bito do RAAML. 
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13.CONCLUSÃO
Ao longo de 2019, procurámos integrar na ação da 
Direção Municipal de Cultura uma forma de pensar 
e de difundir Cultura que respondesse aos desafios 
da contemporaneidade. 

Subjacente e comum a uma grande parte dos nos-
sos projetos e iniciativas surgiram, assim, concei-
tos-chave e modos de trabalhar que nos têm vindo 
a permitir aprofundar e densificar as competências 
formais que, enquanto serviço público municipal, 
nos estão atribuídas. 

Nessa medida, temos vindo a incorporar na nossa 
ação, designadamente, a participação e a proxi-
midade com pessoas e comunidades, as sinergias 
internas e externas, a densificação de escalas, a 
transversalidade e os cruzamentos disciplinares 
e funcionais, a sustentabilidade, a criatividade, a 
acessibilidade e a solidariedade.  

E, desse modo, promovemos em 2019: interven-
ções artísticas; conferências; exposições; conser-
vação e restauro de documentos, de objetos, de 
obras de arte, de estátuas e de azulejos; investiga-
ção; espetáculos; workshops; registo e inventaria-
ção de dados; colóquios; atividades para públicos 
muito diversos; intervenções arqueológicas; ateliês; 
seminários; documentários e outros registos au-
diovisuais e fotográficos; tratamento documental; 
inauguração de novos arruamentos; cursos e ações 
de formação; visitas guiadas; mostras bibliográfi-
cas…

Requalificámos edifícios e preparámos a abertura 
de uma nova biblioteca, de um novo espaço para 
o Arquivo Municipal e de duas residências para 
artistas. 

Resgatámos memórias da cidade e dos seus ha-
bitantes. Celebrámos efemérides e pensámos no 
futuro.

Adquirimos livros e obras de arte, incluindo objetos 
de design e de moda. Recebemos, gratos pela 
cidade, doações de espólios e acervos, que vamos 
tratar e disponibilizar à comunidade.

Instruímos procedimentos financeiros, jurídicos e 
administrativos. Celebrámos contratos, protocolos 
e acordos de parceria.

Comparámo-nos e crescemos com outras cidades, 
em encontros, projetos conjuntos e ambição.

Recebemos muitas pessoas nos nossos serviços e 
equipamentos e recebemos e demos sequência a 
milhares de pedidos: de informação; de consulta 

de documentos; de apoio financeiro; de filma-
gens e de sessões fotográficas; de reprodução de 
certidões; de empréstimo de livros; de apoio não 
financeiro…

Estivemos presentes nas redes sociais e apre-
sentámos comunicações, edições e publicações. 
Criámos e fomos notícia.

Apoiámos e envolvemo-nos com os agentes cultu-
rais da cidade. E do estrangeiro. Também nos en-
volvemos com universidades, Juntas de Freguesia, 
outros serviços municipais e outros municípios.

E gostámos muito. 

No próximo ano queremos fazer tudo isto e muito 
mais. É um desafio, um privilégio e uma respon-
sabilidade integrar, e simultaneamente apoiar, 
analisar e cuidar de um ecossistema vivo como a 
Cultura, numa cidade tão fascinante como Lisboa.

Obrigado a todos os trabalhadores da Direção 
Municipal de Cultura que tão bem têm sabido viver 
este desafio!

Manuel Veiga
Diretor Municipal de Cultura  
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14. ANEXOS
I – Estrutura e competências da Direção Municipal de Lisboa (DMC) e respetivas Unidades  
Orgânicas publicadas na Deliberação n.º 876/2015 e despacho n.º 5347/2015, do Diário da República, 
2.ª série – N.º 98 – 21 de maio de 2015

Direção Municipal de Cultura (DMC)
No exercício da sua atividade, compete à Direção Municipal de Cultura: 
a) Apoiar o executivo na conceção, definição, execução e avaliação de estratégias e políticas nos domí-
nios cultural e artístico;
b) Coordenar o desenvolvimento de programas, projetos e ações, designadamente, para salvaguarda e 
valorização do património cultural, incentivo à criação artística e difusão cultural, formação de públicos, 
promoção de uma cultura de proximidade e de articulação com o território, fomento e valorização da 
dimensão intercultural da cidade capital, qualificação do tecido cultural e promoção e internacionaliza-
ção da cultura da cidade de Lisboa;
c) Definir o enquadramento orientador da atribuição dos apoios aos agentes culturais, nomeadamente, 
no que respeita aos princípios e objetivos, bem como aos respetivos instrumentos e procedimentos de 
apreciação. Monitorização e avaliação;
d) Promover o desenvolvimento de condições facilitadoras da criação, produção cultural e artística e 
sua difusão na cidade, fomentando, dinamizando e gerindo os apoios municipais a projetos, entidades, 
instituições e agentes do tecido cultural e criativo, bem como assegurando a sua monitorização e ava-
liação;
e) Apoiar os profissionais do cinema e do audiovisual, assegurando o acompanhamento e a agilidade 
dos procedimentos, prestando os esclarecimentos necessários, com vista à promoção do aumento da 
produção da atividade cinematográfica e audiovisual na cidade de Lisboa;
f) Promover a definição, desenvolvimento e coordenação de uma política integrada municipal nas di-
versas áreas artísticas e culturais, nomeadamente, património, museus, artes visuais, artes do espetá-
culo, cinema e audiovisual, em articulação com a empresa municipal com atividade na área da Cultura 
e em colaboração com outras entidades internas e externas que interagem neste domínio;
g) Promover uma política de gestão, qualificação e valorização dos equipamentos culturais municipais, 
tendo em vista o melhor cumprimento das respetivas atribuições, em articulação com a empresa muni-
cipal com atividade na área da cultura;
h) Gerir e desenvolver a rede de bibliotecas da Lisboa, promovendo o acesso à informação e ao conhe-
cimento, ao livro e à leitura, bem como ao desenvolvimento das literacias, assegurando uma relação de 
proximidade com a comunidade local, com vista à melhor adequação do serviço municipal;
i) Assegurar a coordenação estratégica da ação cultural do universo municipal e promover o relacio-
namento e cooperação com as outras entidades e estruturas atuantes nas áreas artísticas e cultural, 
nacionais ou internacionais, nomeadamente, no incentivo de novas formas de governação e de dinami-
zação artística e cultural, segundo uma lógica integrada de execução de atividades
j) Gerir e dinamizar projetos de índole intercultural, nacionais e internacionais, em articulação com os 
serviços municipais com interação neste domínio;
k) Coordenar os processos de atribuição de topónimos na cidade de Lisboa, bem como de outras for-
mas de reconhecimento público, garantindo a existência de um acervo toponímico e promovendo a 
valorização e divulgação da memória coletiva da cidade, em articulação com a Comissão Municipal de 
Toponímia;
l) Executar a política museológica municipal, de acordo com a missão de cada um dos museus, poten-
ciando a valorização das coleções municipais e a sua fruição,
m) Assegurar a gestão e a monitorização dos museus municipais que lhe sejam atribuídos, acompa-
nhando a execução dos respetivos planos de atividades e a implementação das normas regulamenta-
res aplicáveis;
n) Acompanhar a gestão das coleções à guarda dos museus municipais, nomeadamente, no cumpri-
mento das funções museológicas de investigação, incorporação, inventariação e documentação, con-
servação, segurança, exposição e educação;
o) Promover a realização de programas de atividades dinâmicos e de qualidade nos museus municipais, 
designadamente, por meio de exposições temporárias de acordo com a missão de cada museu, e de 
uma programação diversificada de educação e mediação dirigida a diferentes tipos de públicos;
p) Assegurar condições de acolhimento, de acessibilidade e informação aos visitantes dos museus mu-
nicipais;
q) Apoiar a definição e implementação de estratégias de captação e fidelização de públicos, assegurar 
a atualização das estatísticas de visitantes e coordenar ou colaborar na realização de estudos de públi-
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cos de museus;
r) Promover a articulação entre os museus e outros equipamentos Culturais municipais, designadamen-
te, em áreas técnicas comuns, bem como as parcerias necessárias ao cumprimento dos seus objetivos 
com outras entidades, públicas ou privadas;
s) Promover o aprofundamento de conhecimentos no domínio das funções museológicas, no plano na-
cional e internacional;
t) Apoiar trabalhos de investigação e estudos sobre os museus municipais e seus acervos, bem como 
prestar o apoio técnico e científico que lhe seja solicitado na sua área de atividade;
u) Promover a digitalização dos inventários e o acesso dos públicos às coleções por via digital, por meio 
das páginas de internet do município de Lisboa e dos museus municipais e outros meios considerados 
adequados,
v) Promover e coordenar a realização de programas de voluntariado e de acolhimento a estagiários, em 
articulação com as unidades orgânicas com competências nestas áreas, no âmbito da missão dos mu-
seus municipais.
w) Manter e desenvolver a lógica organizacional das funções transversais promovendo a cultura de ser-
viço partilhado numa ótica de eficácia e eficiência.

Departamento de Património Cultural (DPC)
O Departamento de Património Cultural está integrado na Direção Municipal de Cultura. No exercício 
da sua atividade, compete ao Departamento de Património Cultural:
a) Salvaguardar e promover o património cultural imóvel, móvel e imaterial da cidade de Lisboa, pro-
movendo a pesquisa, cadastro, inventariação, classificação, proteção e divulgação do mesmo;
b) Promover e coordenar a salvaguarda do património arqueológico da cidade de Lisboa, cooperando 
ativamente com outras entidades, nacionais e internacionais, potenciando uma visão integrada e trans-
versal do património arqueológico municipal;
c) Promover e coordenar a colocação, proteção, conservação e restauro das obras de arte pública da 
responsabilidade do município;
d) Promover e valorizar o património azulejar do município, nas múltiplas dimensões, em articulação 
com os demais serviços municipais, bem como entidades e organizações com atuação neste domínio;
e) Gerir o arquivo municipal, de acordo com as disposições legais aplicáveis em vigor, promovendo a 
proteção, conservação e divulgação do património arquivístico com relevância para a cidade de Lisboa 
e a sua História;
f) Promover e coordenar a estratégia municipal para a Arte Urbana, nas vertentes de produção, sensi-
bilização, divulgação, investigação e inventariação, cooperando ativamente com entidades nacionais e 
internacionais, num quadro legal de salvaguarda do património;
g) Promover e assegurar o estudo e investigação histórica e científica da cidade de Lisboa, em articula-
ção com os demais serviços municipais, de modo integrado com o sistema científico nacional e inter-
nacional, com vista ao registo e divulgação das memórias e vivências do município;
h) Assegurar a execução das atividades inerentes aos processos de atribuição de topónimos, bem 
como de outras formas de reconhecimento público, nomeadamente, os estudos de âmbito histórico, 
cultural e social, relacionados com a toponímia e a memória coletiva da cidade de Lisboa;
i) Promover a qualificação da rede de equipamentos culturais municipais, em articulação com a Direção 
Municipal de Manutenção e Conservação e Unidades de Intervenção Territorial.  

Divisão de Arquivo Municipal (DAM)
A Divisão de Arquivo Municipal está integrada no Departamento de Património Cultural. No exercício 
da sua atividade, compete à Divisão de Arquivo Municipal:
a) Promover a execução da política arquivística do município;
b) Salvaguardar e valorizar o património arquivístico municipal, enquanto fundamento da memória co-
letiva e individual, fator da identidade do município, bem como fonte de investigação científica, contri-
buindo para a eficácia e eficiência na sua acessibilidade;
c) Gerir infraestruturas e mecanismos que permitam a custódia, o depósito, o armazenamento, a pre-
servação e a gestão da documentação que integre o acervo documental histórico do Arquivo Municipal 
de Lisboa, de acordo com as regras, orientações e normas nacionais e internacionais, com o objetivo de 
acrescentar valor à informação;
d) Elaborar e propor planos de preservação e conservação do património arquivístico municipal;
e) Conceber, desenvolver, manter e inovar de forma normalizada os instrumentos técnicos que susten-
tam a política arquivística do município;
f) Promover a divulgação e disseminação da informação, em ações de estudo e investigação, resultante 
do tratamento documental do acervo do Arquivo Municipal de Lisboa;
g) Elaborar o Regulamento do Arquivo Municipal bem como suprir as suas omissões;



h) Assegurar as incorporações em Arquivo Municipal dos arquivos dos serviços municipais, só dos do-
cumentos de conservação definitiva e com prazos de conservação superiores a 10 anos;
i) Promover todas as diligências junto dos serviços municipais para que estes respeitem regras unifor-
mes de organização nos seus arquivos de modo a que sejam convenientemente conservados e trata-
dos arquivisticamente, prestando apoio técnico;
j) Promover a aquisição de espécies e coleções de interesse documental para o Arquivo Municipal;
k) Recolher documentos produzidos por instituições extintas, cujas funções a Câmara Municipal de Lis-
boa tenha assumido, ou que tenham sido colocados à sua guarda;
l) Promover relações de parceria com entidades internas e externas na área da gestão da informação;
m) Promover boas práticas de gestão documental integrada.

Divisão de Salvaguarda do Património Cultural (DSPC) 
A Divisão de Salvaguarda do Património Cultural está integrada no Departamento de Património Cultu-
ral. No exercício da sua atividade, compete à Divisão de Salvaguarda do Património Cultural:
a) Assegurar todas as atividades necessárias à qualificação da rede de equipamentos culturais munici-
pais, nomeadamente:
i) Planear e programar a construção de equipamentos ou instalações culturais, em articulação com as 
diversas entidades municipais, estabelecendo as especificações funcionais necessárias;
ii) Planear e programar a conservação, manutenção e valorização de equipamentos ou instalações cul-
turais, em articulação com a Direção Municipal de Manutenção e Conservação, estabelecendo as espe-
cificações funcionais necessárias;
iii) Acompanhar o processo de construção, conservação, manutenção e valorização de imóveis, equipa-
mentos ou instalações culturais suscetíveis de gerar impacto no património cultural do município, em 
articulação com as demais entidades municipais;
b) Planear e assegurar a pesquisa, cadastro, inventariação, classificação, proteção e divulgação dos 
bens móveis, imóveis e imateriais da Cidade que constituam elementos de património cultural;
c)  Promover e dinamizar ações de defesa, salvaguarda e conservação do património da Cidade;
d) Assegurar o acompanhamento e atualização da Carta Municipal do Património, bem como promover 
a criação da Carta Municipal de Equipamentos Culturais, em articulação com o Departamento de Pla-
neamento Urbano e demais entidades municipais;
e) Propor e promover a incorporação de bens e espólio de valor e interesse cultural e histórico para o 
município, em articulação com as demais entidades municipais;
f) Assegurar as atividades necessárias à colocação, manutenção, conservação e restauro das obras de 
arte pública da responsabilidade do município, em articulação com as demais entidades municipais;
g) Promover, investigar e divulgar a arte pública, em articulação com as demais entidades municipais;
h) Assegurar as atividades necessárias à salvaguarda e divulgação do património azulejar do município, 
em articulação com as demais entidades municipais, bem como entidades e organizações com atuação 
neste domínio.

Divisão de Ação Cultural (DAC)
A Divisão de Ação Cultural está integrada da Direção Municipal de Cultura. No exercício da sua ativida-
de, compete à Divisão de Ação Cultural:
a) Assegurar as atividades de estudo e prospetiva de suporte à Direção Municipal, no domínio da cultu-
ra;
b) Promover o desenvolvimento de condições facilitadoras da criação, produção cultural e artística e 
sua difusão na cidade;
c) Promover a gestão, valorização e monitorização dos ateliês, das residências de artistas e de outros 
equipamentos culturais municipais, tendo em vista a ampliação da oferta e a criação de dinâmicas ar-
tísticas e culturais, em articulação com a empresa municipal com atividade na área da Cultura;
d) Assegurar e coordenar a concessão, monitorização e avaliação dos apoios municipais de ordem fi-
nanceira, técnica e logística, incluindo a atribuição de espaços municipais, aos agentes culturais, em 
articulação com a empresa municipal com atividade na área da Cultura;
e) Gerir os concursos e prémios municipais que lhe são atribuídos no seu âmbito de atuação;
f) Promover dinâmicas culturais locais de proximidade que assegurem a articulação entre artistas e 
criadores com as entidades do tecido cultural e social, nomeadamente, movimentos de cidadãos, mo-
vimentos associativos, Juntas de Freguesia, comunidade e populações locais;
g) Promover as competências cosmopolitas e de vocação internacional da cidade de Lisboa, através da 
internacionalização dos seus recursos culturais, aumentando a visibilidade de Lisboa como espaço de 
Cultura e destino turístico de referência neste domínio.
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Divisão de Promoção e Comunicação Cultural (DPPC)
A Divisão de Promoção e Comunicação Cultural está integrada na Direção Municipal de Cultura. No 
exercício da sua atividade, compete à Divisão de Promoção e Comunicação Cultural:
a) Assegurar a promoção e divulgação das iniciativas, acontecimentos e equipamentos culturais da 
Cidade, em articulação com o Departamento de Marca e Comunicação, nomeadamente através da 
gestão e disponibilização dos diversos meios e canais de comunicação municipais, em vários suportes, 
com vista à fruição dos cidadãos;
b) Desenvolver, apoiar e acompanhar campanhas de comunicação e imagem de suporte à Direção Mu-
nicipal de Cultura, aos respetivos serviços e equipamentos, em articulação com o Departamento de 
Marca e Comunicação;
c) Assegurar a articulação com a empresa municipal com atividade na área da Cultura no âmbito da es-
tratégia e ações de promoção, valorização e comunicação integrada do Pelouro da Cultura, bem como 
dos seus equipamentos, atividades, serviços e projetos
d) Desenvolver, apoiar e promover projetos editoriais da Direção Municipal em articulação com os res-
petivos serviços e equipamentos e com o Departamento de Marca e Comunicação;
e) Implementar ações de promoção e divulgação do património cultural da cidade junto do público, em 
articulação com os restantes serviços da Direção Municipal de Cultura;
f) Desenvolver e implementar uma estratégia de parcerias, apoios e mecenato de suporte às atividades 
promovidas pela Direção Municipal;
g) Coordenar e gerir ações de comunicação interna, em articulação com os demais serviços e equipa-
mentos da Direção Municipal;
h) Assegurar a articulação com a Secretaria-Geral no que se refere ao contacto e relacionamento com o 
munícipe e fruidor cultural, no seu âmbito de atuação.

Divisão de Rede de Bibliotecas (DRB)
A Divisão de Rede de Bibliotecas está integrada na Direção Municipal de Cultura. No exercício da sua 
atividade, compete à Divisão da Rede de Bibliotecas:
a) Gerir as bibliotecas municipais, numa lógica de rede, ao nível funcional e físico, assegurando a sele-
ção, aquisição, tratamento técnico, conservação e disponibilização do fundo bibliográfico e documen-
tal, de acordo com as disposições legais em vigor, com foco na qualidade do serviço aos cidadãos;
b) Constituir e gerir a coleção de acordo com as necessidades de todos os cidadãos – incluindo culturas 
minoritárias e cidadãos com necessidades especiais – e as atribuições inerentes a uma rede de bibliote-
cas públicas;
c) Implementar e gerir serviços de biblioteca adequados a todos os cidadãos, integrando os avanços 
tecnológicos;
d) Organizar e apoiar atividades de promoção do livro e da leitura, incluindo as demais literacias, ade-
quadas a todos os cidadãos;
e) Estabelecer parcerias e outras modalidades de cooperação com entidades públicas e/ou privadas;
f) Promover relações de proximidade com as comunidades locais, assegurando a adequação da oferta 
às especialidades de cada comunidade;
g) Coordenar a gestão da Rede de Bibliotecas de Lisboa em articulação com as Juntas de Freguesia, 
bem como participar no planeamento estratégico da referida Rede no âmbito do Plano Diretor Munici-
pal;
h) Assegurar o acompanhamento técnico especializado no que respeita ao programa e funcionalidades 
dos novos equipamentos previstos no Plano Diretor Municipal, integrantes da Rede de Bibliotecas de 
Lisboa;
i) Apoiar o desenvolvimento da Rede de Bibliotecas Escolares de Lisboa, em articulação e colaboração 
com o Departamento de Educação;
j) Articular estratégias e procedimentos, colaborando com organismos nacionais e internacionais com 
competência nestes domínios.
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II - Quadro de avaliação e responsabilização (QUAR) DMC 2019

1

Superou Atingiu Não atingiu

EFICÁCIA 70% 123,2%

OO 1 Peso do objetivo: 10% - 150%

20% 25% 30% 150% x 50%

peso 100%

OO 2 RGPD Peso do objetivo: 10% 0%

peso 65% 75% ≥ 95% -100%

peso 35%

60% ≥ 80% -100%

OO 3 Peso do objetivo: 20% 137%

peso 50% N.º de total de iniciativas 
(próprias ou em parceria)

3 000 3 200 4 516 151% x 51%

peso 50% N.º total de participantes 110 000 120 000 136 639 124% x 24%

OO 4 Peso do objetivo: 10% 150%

Promover iniciativas de 
intervenção comunitária

peso 100% N.º de iniciativas de intervenção 
comunitária 6 8 9 150% x 50%

OO 5 Peso do objetivo: 20% 150%

peso 50% Nº de apoios financeiros 110 120 139 126% x 26%

peso 50% N.º de apoios não financeiros 600 800 1 037 173% x 73%

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2019

Taxa
de

Realização 

Objetivos Estratégicos (OE)

OE 2  - Promover o acesso à Cultura e ao conhecimento

Classificação

OE 1 - Valorizar o funcionamento dos serviços e equipamentos culturais do universo municipal

OE 3 - Estimular a criação cultural e o crescimento de públicos em articulação com os diversos agentes culturais da cidade

Missão: Definir, implementar e avaliar políticas e estratégias  culturais  para a cidade de Lisboa.

Objetivos Operacionais (OO)

Direção Municipal de Cultura

Meta Superação Resultado

OE 4 - Promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação do património cultural material e imaterial

OE 5 -  Internacionalizar a cidade e os seus agentes culturais

OE6 - Promover a transversalidade da Cultura

Desvio

    Indicador 5

    Indicador 1

Taxa de concretização da revisão 
documental em conformidade 
com o RGPD

    Indicador 4

% de colaboradores que 
participam, pelo menos uma vez, 
no programa de atividades 
culturais para colaboradores da 
DMC

    Indicador 2

Incrementar a literacia cultural dos 
colaboradores da DMC

Colaborar na implementação do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 
(RGPD) no Município de Lisboa

Promover e apoiar  iniciativas de 
acesso à Cultura e ao conhecimento

    Indicador 8

Apoiar iniciativas de criação cultural

    Indicador 7

    Indicador 3

Taxa de concretização da adequação 
contratual em conformidade com o 
RGPD

    Indicador 6
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1

OO 6 Peso do objetivo: 10% 132%

peso 50%
N.º de projetos, ações de 
investigação 45 50 49 109% x 9%

peso 50% N.º de projetos, ações de 
investigação e iniciativas de 
valorização do património cultural

48 50 74 154% x 54%

OO 7 Peso do objetivo: 10% 146%

peso 50% Nº de iniciativas realizadas em 
Lisboa

10 12 13 130% x 30%

peso 50% Nº de participações  em 
iniciativas no estrangeiro

8 10 13 163% x 63%

OO 8 Peso do objetivo: 10,0% 121%

peso 30% Nº de iniciativas promovidas por 
UO/equipamentos da DMC que 
envolvam mais do que um 
equipamento do universo cultural 
da CML (DMC+EGEAC)

40 42 47 118% x 18%

peso 30% Nº de iniciativas, próprios ou de 
parceria, transversais  aos 
diversos domínios de intervenção 
autárquica, promovidos pela 

45 48 50 111% x 11%

peso 40% Nº de iniciativas, próprios ou de 
parceria, com o envolvimento da 
comunidade académica

20 22 26 130% x 30%

 EFICIÊNCIA 15% 137,6%

OO 9 DMF Peso do objetivo: 25% 150%

x

peso 40% 100%

67%

peso 30%

-32%

peso 30%

≤3 167% x

54% 68%Indicador 18 x

Colaborar na Boa Gestão de 
Recursos Financeiros (comum a 

todas as orgânicas) 

Número médio de dias úteis de 
entrega dos relatórios da 

avaliação de nível de serviço - 
contratos centralizados 

(responsabilidade comum 
sempre que aplicável) 

80% 100%

Promover a realização e participação 
em  iniciativas de internacionalização 
da cidade

10 5≤5 200%Indicador 16

Número médio de dias para a 
liquidação de faturas 

(responsabilidade comum 
sempre que aplicável)

3
Indicador 17

Concretizar iniciativas envolvendo 
outros parceiros (outras áreas de 
governação, outros municípios, 
universidades, entre outros parceiros 
públicos ou privados) 

Promover a realização de iniciativas de 
salvaguarda património cultural 
material e imaterial

    Indicador 9

    Indicador 11

5

Taxa de cumprimento do 
calendário do planeamento e 
execução orçamental definido 

(responsabilidade comum 
sempre que aplicável) 

    Indicador 12

    Indicador 13

    Indicador 14

    Indicador 15

    Indicador 10
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1

OO 10 Peso do objetivo: 75% 125%

Disponibilizar novos 
ou renovados 
equipamentos e 
serviços culturais

peso 50% Data de abertura das casas de 
Função
 N12 – junto ao Bairro da 
Liberdade
 N31– junto ao antigo 
restaurante panorâmico

31.12.2019 1.12.2019 N12_junho N31_setembro 100% x 0%

peso 50% Nº de novos equipamentos 2 3 3 150% x 50%

QUALIDADE 15% 121,9%

OO 10 Peso do objetivo: 75% 133%

peso 100% Índice de satisfação global dos 
utilizadores dos serviços e 
equipamentos culturais 

>3 ≥ 4 4 133% x 33%

OO 11 DMRH Peso do objetivo: 25% 111%

100%

peso 30%

peso 40% 96% 120% x 20%

    Indicador 
24

N.º de documentos MGOP 
entregues ao eleito respetivo

4 5 4 100% x 0%

peso 30%
Justificação para os 
desvios …

Explicitação da fórmula utilizada

O resultado obtido em cada parâmetro (Eficácia, Eficiência e Qualidade) é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro, utilizando como ponderadores o peso de cada um dos 
indicadores conjugado com o peso do objetivo que incorporam. 

Aferir  o grau de satisfação dos 
utilizadores dos equipamentos culturais

    Indicador 23 Taxa de trabalhadores com o 
SIADAP 3 contratualizado com o 
avaliador, para  o ciclo 
2017/2018

80% 100%

≥ 70%

    Indicador 21

Indicador 22

 Taxa de autorização dos 
trabalhadores em rede 
colaborativa face ao total de 
pedidos submetidos 

50% 100% 100% x

Colaborar na boa gestão de 
recursos humanos

(comum a todas as unidades 
orgânicas)

    Indicador 19

    Indicador 20
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III - Infraestruturas culturais geridas pela DMC no fim de 2019

Infraestruturas culturais Quantidade Espaços Designação Orgânica

Arquivos 5 5 1. Arquivo Municipal de Lisboa | Bairro da Liber-
dade

2. Arquivo Municipal de Lisboa | Alto da Eira
3. Arquivo Municipal de Lisboa | Fotográfico
4. Arquivo Municipal de Lisboa | Videoteca
5. Arquivo Municipal de Lisboa | Arco do cego

DAM

Ateliês 3 59 1. Ateliês dos Olivais (4 ateliês)
2. Ateliês dos Coruchéus (49 ateliês)
3. Ateliês do Rego (6 ateliês)

DAC

Bibliotecas 11 11 1. Biblioteca de Alcântara
2. Biblioteca de Belém
3. Biblioteca Camões
4. Biblioteca dos Coruchéus
5. Bibliotecas Itinerantes
6. Biblioteca de Marvila
7. Biblioteca Orlando Ribeiro
8. Biblioteca Palácio Galveias
9. Biblioteca Penha de França
10. Biblioteca-Museu República e Resistência
11. Hemeroteca Municipal 

DRB

Museus 1 1 1. MUDE - Museu do Design e da Moda. Coleção 
Francisco Capelo

DMC

Polos Culturais 3 3 1. Gaivotas | Boavista 
2. Casa das Artes de Carnide
3. Rego

DAC

Residências 2 6 1. Residências da Boavista (4 residências)
2. Residências de Monsanto (2 residências)

DAC

Outros equipamentos 
culturais e serviços  
estruturantes

10 10 1. Casa Veva de Lima 
2. Centro de Arqueologia de Lisboa
3. Gabinetes de Estudos Olisiponenses
4. Gabinete de Referência Cultural
5. Galeria de Arte Urbana
6. GT Bibliotecas Escolares
7. Lisboa Film Commission 
8. Loja BLX
9. Loja Lisboa Cultura
10. Serviço de Aquisições de Tratamento Técni-
co (SATT)

DAC

DPC
DPC
DRB
DPC
DRB
DMC
DRB

DAC

DRB

Infraestruturas de apoio

Depósitos e Armazéns 8 8 1. Banco Municipal do Azulejo

2. Depósito do SATT

3. Depósito Hemeroteca

4. Depósito Marvila

5. Depósito Pedrouços

6. Depósito do Rego

7. Depósito  José Gomes Ferreira

8. Depósito Freitas Gazul

DSPC

DRB

DRB

DRB

DPC

DPC

DAC

DAC

Total 43 103






