
2001-2002 

Direcção: Maria Emília PACHECO (presidente), Joaquim do VALE CRUZ, Maria Glória 

FONSECA, José Vasco SERRANO, António VALENTE. 

Mesa da Assembleia Geral: Joaquim MARTINHO DA SILVA (presidente), Rosalina MELRO, 

Amável Moreira MATEUS. 

Comissão de Contas: António OLIVEIRA LUÍS (presidente), Nuno PENA MONTEIRO, 

Rogério FERREIRA. 

 

 

2001 

 

- Estabelecimento de contactos com diversas Instituições e Entidades Nacionais e Europeias, 

com destaque para a troca de correspondência com Fundações e Organizações Europeias, 

nomeadamente as ligadas à Rede dos Projectos Europeus “A Escola Adopta Um Monumento”, 

“L’École connaît le Musée” e à Casa da Europa (CER). 

 

Projectos Europeus: 

- Continuação do projecto “L’École connaît le Musée”, em colaboração com a Fondation 

Pégase, e “A Escola e o Tempo: História, Museu e Património”. 

 

Comissão de Salvaguarda: 

- Reuniu com a regularidade prevista, nos Paços do Concelho, para a apreciação e emissão de 

pareceres, ao abrigo do protocolo existente entre a AEDPHCS e a CMS. 

Continuou a verificar-se a diminuição do número de processos apresentados à Comissão, por 

parte da CMS. 

- Alertou-se de novo, para a urgência de definição de regras para as intervenções no Centro 

Histórico. 

 

Conferências: 

- 26/10/2001 – “Portugal Islâmico e outras memórias”, pelo Dr. Carlos Brandão Lucas, no 

Auditório do Lar de Santo António. 

- 23/11/2001 – “Conservação in situ e deslocação do património europeu: soluções 

comparadas”, por Anne Marie Draye. 

 

Exposições: 

- 17/11/2001 – “Francisco Vilela – um aguarelista Ribatejano”, na Biblioteca Municipal de 

Santarém. 

 

 

 



Visitas Guiadas: 

- Centro Histórico de Santarém, no âmbito do Roteiro de Garrett. 

- 02 e 03/06/2001 – “Terras Raianas”, por Técnicos Locais. 

 

 

2002 

 

- Foi dada continuidade aos contactos estabelecidos com Entidades Nacionais e Instituições 

Europeias, nomeadamente com a Fundação Pégase, as O.N.G. ligadas aos Projectos 

Europeus “Schools Adopt Monuments”, “Écoles et Musée”, “Victor Hugo”, C.E.R., Fundação 

Passos-Canavarro, Instituto Politécnico de Santarém e Escola Superior de Educação de 

Santarém. 

- Audiência com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, no Palácio da Ajuda, sobre o Património 

Scalabitano Deslocado (17 de Janeiro). 

- Foi também dada continuidade à colaboração com o Instituto Politécnico de Santarém e com 

a Escola Superior de Educação de Santarém, no âmbito da Mesa Eleitoral. 

- Palestra “Memórias Árabes em Santarém”, por Dr. Maria Emília Vaz Pacheco (Presidente da 

Direcção), no Xantarim Bar (18 de Setembro). 

- Recuperação da cobertura do edifício da sede, no final de 2001. 

 

Projectos Europeus: 

- Entre 18 e 22 de Setembro, com o “agrément” do Programa Cultura 2000 da Comissão 

Europeia, realizou-se em Bruxelas o 2º Seminário no âmbito do Projecto Europeu “Schools and 

Museums: an Education in Heritage” / “Écoles et Musée 2”. Tem vindo a representar a 

Associação a Dr.ª Ana Isabel Carvalho. 

 

Comissão de Salvaguarda: 

- Continuou a reunir com a regularidade prevista, para a apreciação e emissão de pareceres, 

ao abrigo do protocolo existente entre a AEDPHCS e a CMS. 

- Alertou-se a CMS, uma vez mais, para a urgência de definição de regras nas intervenções a 

realizar no Centro Histórico: levantamento do valor patrimonial das estruturas dos edifícios, 

quer ao nível individual, quer de quarteirão; análise do impacto das intervenções nas estruturas 

adjacentes, designadamente no que respeita ao funcionamento estrutural de quarteirão; 

caracterização estrutural dos diferentes edifícios; adequação dos materiais utilizados e das 

técnicas de intervenção; elaboração de Planos de Pormenor que, pormenorizadamente, 

estabeleçam as linhas gerais de intervenção; apresentação urgente, e circunstanciada, do 

Plano de Salvaguarda para o Centro Histórico de Santarém. 

- Uma palavra de louvor é devida à CMS, pelo retomar de uma antiga iniciativa da Associação, 

sob a vigência da Direcção do Dr. Pedro Canavarro, ao abrir S. Francisco ao público e ao atraí-

lo para sessões culturais – no caso Cinema – bem como pelo corte da vegetação poluidora e 



infestante que coarctava a vista do Monumento. Todavia, continua ainda por definir uma 

intervenção, de fundo, reabilitadora do Convento de S. Francisco, tal como um Programa 

Estratégico, na área do Turismo Cultural e, fundamentalmente, na recuperação e valorização 

do Centro Histórico, incluindo a Ribeira, o Alfange, as Caneiras e as próprias barreiras e, 

obviamente, a resolução definitiva das muralhas. 

 

Visitas Guiadas: 

- 08 e 09/06/2002 – Sevilha, Écija e Córdoba. 

- 28/09/2002 – Centro Histórico de Santarém, destinada à Associação “Amigos do Museu de 

Póvoa de Varzim”. 

 


