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18 de abril  
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

Conhecer, Explorar, Partilhar 
 

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi criado pelo ICOMOS (Conselho Internacional dos 

Monumentos e Sítios), a 18 de abril de 1982, e aprovado pela UNESCO no ano seguinte. Esta 

comemoração tem como objetivo sensibilizar os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do 

património, bem como para o esforço envolvido na sua proteção e valorização. 

 

Os temas anualmente sugeridos pelo ICOMOS pretendem promover a ligação efetiva entre as realidades 

locais, regionais, nacionais e internacionais, celebrando-se o património nacional, mas, também, a 

solidariedade internacional em torno da salvaguarda e da valorização do património de todo o mundo. 

 

Este ano, o ICOMOS Internacional - organização não-governamental associada à UNESCO e dedicada à 

conservação, proteção, usufruto e valorização de monumentos, centros urbanos e sítios - comemora o 

seu 50º aniversário de existência. Associando-se a esta efeméride, a Direção-Geral do Património 

Cultural promove, em articulação com o ICOMOS Portugal, a programação do dia 18 de abril, 

subordinada ao tema Monumentos e Sítios: CCoonnhheecceerr,,  EExxpplloorraarr,,  PPaarrttiillhhaarr, através do convite a todas as 

entidades públicas e privadas para se associarem a esta comemoração, fazendo a recolha e a divulgação 

do programa a nível nacional.  

 
Conhecer, para melhor explorar a potencialidade dos recursos patrimoniais na sociedade 

contemporânea e partilhar o que nos rodeia, preservando a identidade local e a ligação às comunidades, 

face a um mundo cada vez mais globalizado, são as motivações do DIMS 2015. 

 

A Direção-Geral do Património Cultural procurará, à semelhança dos anos anteriores, apresentar uma 

programação que inclua um conjunto de atividades atrativas para os cidadãos, convidando as entidades 

públicas e privadas a associarem-se a esta comemoração. 
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De igual modo, caberá à Direção-Geral do Património Cultural promover a divulgação do Dia 

Internacional dos Monumentos e Sítios, disponibilizando o programa nacional ao público, na expectativa 

de que continue a participar cada vez mais nas atividades em torno desta data. 

 

Exemplos de atividades a serem desenvolvidas: 

- workshops, palestras, conferências, debates e seminários; 

- exposições; 

- visitas guiadas e visitas temáticas; 

- ações de sensibilização, com o objetivo de envolver as comunidades nas atividades ligadas à conservação e à 

proteção de património; 

- lançamento de publicações; 

- feiras e festivais; 

- exibição de documentários e filmes; 

- organização de rotas patrimoniais, itinerários culturais, peddy papers e rally papers; 

- espetáculos artísticos (música, dança, teatro…); 

- concertos e apontamentos musicais (música antiga e contemporânea); 

- animação de rua, recriações e encenações históricas; 

- maratonas fotográficas; 

- sessões de leitura; 

- ateliers lúdicos e oficinais pedagógicas; 

- jogos tradicionais, de época e jogos de descoberta. 
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