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CIRCULAR N.º 63/2020 

2020/05/13 

 

 

Assunto: Reabertura de Museus, Casas Museu e Centros Interpretativos-18 maio 2020 

Exmo. (a) Senhor (a) Provedor (a)  

No âmbito das medidas de abertura da economia em Portugal, foi prevista, para o próximo 

dia 18 de maio, a reabertura de museus e palácios, coincidindo esta medida com a 

efeméride do Dia Internacional dos Museus. 

Neste quadro e pese embora as Misericórdias tenham outras frentes de prioridade 

previstas para o dia 18 de maio, como por exemplo a reabertura de creches, não podemos 

deixar de considerar a hipótese de algumas instituições desejarem reabrir já ao público os 

seus espaços culturais. 

Neste sentido, desejamos alertar os Senhores Provedores para um conjunto de medidas 

preventivas que devem ser tomadas por forma a acautelar riscos deste surto pandémico, 

sempre acrescidos com a presença de público nos espaços culturais da Misericórdia.  

Não tendo sido publicadas ainda, por parte da DGS, orientações especificamente 

direcionadas à reabertura de Museus, Casas Museu e Centros Interpretativos, entendeu a 

União das Misericórdias Portuguesas avançar com a divulgação das orientações redigidas 

pelo ICOM Portugal, que consideramos indispensáveis para garantir as condições de 

segurança a trabalhadores e públicos. (Clique aqui) 

No que respeita a Igrejas, Conventos e outros monumentos propriedade das 

Misericórdias, aconselhamos os Senhores Provedores a promoverem a sua reabertura a 

visitas de público, apenas quando estejam garantidas as medidas de segurança, 

minimizando assim riscos desnecessários.  

Sabemos que no universo das Misericórdias, nesta área cultural e patrimonial, como nas 

restantes, as condições logísticas, técnicas e materiais, são diferentes entre instituições, 

pelo que se aconselha prudência na avaliação de cada contexto e na decisão de reabertura. 

Para eventuais esclarecimentos ou informações adicionais, agradecemos um contacto 

para o Gabinete do Património Cultural da UMP (Mariano Cabaço 965391300 – Diana 

Talete - 218110540). 

Com os melhores cumprimentos,  

 

O Membro Secretariado Nacional da UMP 

José Augusto Silveira 

https://backoffice.ump.pt/files/files/RecomendacoesICOMPortugal-1.pdf

