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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2019/04/30 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL MUSEUS E TURISMO 

 

Epígrafe | Festa dos Museus 2019 

 

Deliberação | O Município de Leiria irá realizar a quarta edição da “Festa dos Museus”, iniciativa que celebra artes 

e património. Em 2019, este evento abrange o Dia Internacional dos Museus, celebrado a 18 de maio. 

De 15 a 19 de maio, seis espaços culturais vão ser o palco de uma vasta programação que vai estender-se 

ao m|i|mo – Museu da Imagem em Movimento, Museu de Leiria, Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, Moinho 

do Papel, Agromuseu Municipal D. Julinha e Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho, que irão acolher 

mais de 50 atividades distribuídas por visitas guiadas, serviços educativos, exposições, dança, fotografia, cinema, 

gastronomia, instalações artísticas, exposições e música, de acordo com programação que se anexa. 

Com a organização desta iniciativa, o Município pretende promover as ofertas culturais regulares dos 

espaços, proporcionar outras experiências de vivência dos espaços numa perspetiva diferenciadora, reforçar os 

laços dos museus com a população e promover a identidade local com programação assente no associativismo e na 

promoção do Património. 

Estarão diretamente envolvidas as seguintes personalidades e entidades: Notas Soltas - Fanfarra da 

Sociedade Artística Musical Cortesense, Octávio Júlio, Irene Gomes, Trio Ignis Fatuus, Patrícia Monteiro, Sons do 

Douro, Professor Carlos Alberto Silva, Multiconga, Noiserv, Paulo Simões, Bruno Carnide, família Fabião, António 

Palmeira, Jorge Ferreira, Escola de Dança Clara Leão, João Ferreira, Tó Trips & João Doce, Eduardo Ramos – La 

Mar de La Música, Montanhas Azuis, Trio Bernardes, Silva Toscano – Festival de Jazz do Valado dos Frades, Joana 

Gama, entre outros. 

Face ao exposto e ao elevado impacto que esta iniciativa trará aos espaços culturais em apreço e à cidade 

de Leiria, propõe-se que o Município assegure um conjunto de serviços e equipamentos, essenciais para a 

realização e sucesso deste projeto, através das diversas unidades orgânicas envolvidas, designadamente: 

DIMC  

Transportes e montagens diversos a efetuar de material/equipamento para junto dos locais do evento; 

SODIEM  

Articulação com a PSP, decorrente da arruada prevista para dia 18 de maio, desde o Centro de Diálogo 

Intercultural de Leiria ao Museu de Leiria; 

DIACMT 

i) Preparação e coordenação do programa de animação; 

ii) Acompanhamento do evento com colaboradores, incluindo as montagens e desmontagens associadas; 

iii) Articulação com os serviços respetivos a elaboração dos necessários Planos de Segurança do evento; 

iv) Assegurar a requisição dos materiais e prestação de serviços necessários ao evento; 

v) Assegurar a requisição de contratação de prestação de serviço de som, cujo valor não foi possível estimar 

até à presente data; 

vi) Assegurar todos e quaisquer encargos adstritos à SPA – Sociedade Portuguesa de Autores, para a 

iniciativa, ao abrigo do contrato anual vigente para o efeito, cujo valor não foi possível estimar até à 

presente data; 

vii) Acionar o seguro para o evento, previsto na Apólice de Seguros do Município de Leiria; 

viii) Produção dos suportes gráficos alusivos ao evento (flyers, cartazes A3, roll ups, lonas, eventuais inserções 

publicitárias, etc.); 

ix) Divulgação do evento, através dos meios de que a Câmara Municipal tiver disponíveis (Leiriagenda, 

facebook, site do Município, comunicado de imprensa, mupis, etc.). 
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x) Para o género de evento será ainda necessário garantir a segurança/vigilância por entidades profissionais 

da área da segurança de eventos, bem como serviço de limpeza. 

À semelhança das três edições anteriores propõem-se entradas livres, de 15 a 19 de maio, nos espaços 

m|i|mo – Museu da Imagem em Movimento, Museu de Leiria, Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, Moinho do 

Papel, Agromuseu Municipal D. Julinha e Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho, previstas no 

Regulamento da Tabela de Taxas do Município de Leiria, com exceção da participação no jantar “degustação 

cromática” (€20,00). 

No âmbito do Contrato Valor o pagamento deste jantar será assegurado pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

sendo que a totalidade da receita será depois transferida para o Município de Leiria. 

O Município assumirá as despesas relacionadas com todos os espetáculos dos dias 15 a 19 de maio, no 

Museu de Leiria, m|i|mo – museu da imagem em movimento, Centro de Diálogo Intercultural de Leiria e Moinho do 

Papel, com a segurança/vigilância por entidades profissionais da área da segurança de eventos e com serviço de 

limpeza necessário. 

A atividade “Festa dos Museus 2019” tem o Centro de Custo O94.19A6. 

A Câmara Municipal, despois de analisar o assunto e considerando o interesse municipal da iniciativa, ao 

abrigo das disposições conjugadas da alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º conjugada com a alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade: 

a) Concordar com a proposta apresentada para a realização da “Festa dos Museus” atenta à importância e o 

interesse municipal das atividades referidas; 

a) Remeter o assunto à próxima sessão da Assembleia Municipal, para aprovação, ao abrigo das competências 

previstas na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitando 

que o mesmo seja aprovado em minuta e com efeitos retroativos à data de 15 de maio, nos termos e com 

os fundamentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

b) Dar conhecimento dos constrangimentos ao trânsito no percurso da arruada, desde o Centro de Diálogo 

Intercultural de Leiria ao Museu de Leiria, à PSP. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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