
    

BIENAL IBERICA DE PATRIMONIO CULTURAL 
LOULÉ, 11, 12 e 13 de OUTUBRO de 2019 
 
Realiza-se nos dias 11 a 13 de Outubro de 2019 em Loulé a Bienal Ibérica de 
Património Cultural (https://www.bienalarpa.pt/). Esta edição da Bienal 
tem como tema a “Sustentabilidade” e como país convidado Marrocos. 
 
A Direcção da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico 
deliberou, na sua reunião realizada no passado dia 25 de Julho em Alpiarça, 
participar no evento com um stand, que terá dois objectivos principais _ 
promover a APMCH e os seus Associados, e divulgar o evento da Efeméride 
dos 250 Anos do Abandono da Praça de Mazagão, que a Associação está a 
organizar para os dias 7 a 9 de Novembro de 2019 em Marrocos. 
 
Tendo em conta o tema da Bienal e as limitações que a reduzida área do 
stand nos impõe (3,00 m2), pretende-se que a participação dos Associados 
consista da exposição de publicações sobre Património, mediante a oferta 
dessas publicações para a Biblioteca da APMCH. Este princípio tem quatro 
razões principais: 
O enriquecimento da Biblioteca da APMCH com publicações dos seus 
Associados. 
A divulgação dessas publicações. 
A dificuldade logística de devolução das publicações por correio. 
O facto de os livros em exibição serem manuseados pelo público, o que lhes 
retira um futuro valor comercial ou mesmo para oferta. 
Independentemente deste princípio, os Associados poderão comercializar 
as suas publicações na loja da Bienal, estabelecendo uma relação directa 
com a organização, que cobrará uma comissão de 20% do preço de venda 
ao público, através de uma declaração que a APMCH emite, certificando a 
sua qualidade de expositor no stand da Associação. 
 
Para além da exposição de publicações no stand, está prevista a 
participação no Innovation Point, no Sábado dia 12 às 12.30 h, com uma 
apresentação do evento da Efeméride dos 250 Anos do Abandono da Praça 
de Mazagão e lançamento do livro “Histórias de Portugal em Marrocos” de 
Frederico Mendes Paula. 
 
Para qualquer esclarecimento, por favor contacte o Secretário-geral para o 
e-mail apmch.geral@gmail.com. 


