
PROPOSTA AO EXECUTIVO

N.º: __________ / 2021
Data:

2021/01/26

O Presidente / Vereador, Serviço Jurídico, O Presidente,

Remete-se à apreciação do Serviço Jurídico,
para submissão ao Executivo Municipal,

Cumpre os requisitos legais, Agende-se,

De: Divisão de Cultura e Desporto / Paulo Brites

Assunto: Proposta referente ao reconhecimento do  Estatuto de Entidade de Interesse Histórico e Cultural
Local à d’Orfeu Associação Cultural.

A d’Orfeu é uma associação cultural fundada a 4 de dezembro de 1995, completando no ano de

2020, 25 anos de atividade. Desde a sua constituição tem sido interveniente direta no dinamismo cultural

e  artístico  do  concelho  de  Águeda.  A  intensa  intervenção  cultural  da  associação,  nos  domínios  da

formação, criação e programação tem sido alvo de inúmeras distinções: Estatuto de Interesse Cultural,

atribuído pelo Ministério da Cultura (1998); Declaração de Utilidade Pública, reconhecida pela Presidência

do Conselho de Ministros (2001); beneficiária de apoios estatais à cultura por via do Ministério da Cultura/

Direção-Geral das Artes (desde 2005); atribuição, em finais de 2013, da Medalha de Mérito Cultural, uma

distinção do Estado Português e maior condecoração oficial da história da d’Orfeu; em 2015, o Festim

obteve o selo  de qualidade EFFE (Europe For  Festivals,  Festivals  for  Europe),  distinção que tem sido

renovada a cada ano; em 2016, o projeto artístico-social opÁ! – orquestra percussiva de Águeda recebeu

Menções Honrosas do Prémio “Acesso Cultura” e do Prémio “Boas Práticas do Associativismo Juvenil” do

IPDJ; em 2017, o Festival i! recebeu o Prémio Ibérico Rosa María García Cano como “Mejor iniciativa de

programas educativos y de promoción de las Artes Escénicas para infancia y juventud” da Asociación

Civitas, no decorrer da 20ª Feria de Teatro de Castilla y León, em Ciudad Rodrigo (Espanha); ainda em

2017, a d’Orfeu recebeu o Prémio CCD 2017 da Fundação INATEL pelo projeto opÁ!, bem como, depois da

Menção Honrosa do ano anterior, o Prémio “Boas Práticas do Associativismo Juvenil” – Região Centro. 

Tudo isto tem contribuído para a d’Orfeu Associação Cultural ser, nos dias que correm, referência

nacional  e internacional  no panorama cultural,  contanto com inúmeros parceiros a nível  institucional,

empresarial e social.
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No âmbito da comemoração do seu 25.º aniversário, a d’Orfeu Associação Cultural submeteu no

dia 23 de dezembro  um requerimento de atribuição do Estatuto de Entidade de Interesse Histórico e

Cultural Local, tendo associado um parecer da Junta de Freguesia para este mesmo efeito. Nos termos da

Lei 42/2017, de 14 de junho, no seu artigo 6.º, o procedimento de reconhecimento implica:

1. O reconhecimento de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local

é da competência da câmara municipal,  ouvida a junta de freguesia em cuja circunscrição se

localize o estabelecimento ou entidade a reconhecer.

2. O procedimento de reconhecimento inicia-se oficiosamente ou mediante requerimento:

a) Do titular do estabelecimento ou da entidade a reconhecer como dotada de interesse histórico e

cultural ou social local;

b) De órgão da freguesia respetiva;

c) De associação de defesa do património cultural.

3. A decisão de reconhecimento é precedida de período de consulta pública pelo período de 20 dias.

4. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, são deferidos os pedidos de reconhecimento como

estabelecimento  ou  entidade  de  interesse  histórico  e  cultural  ou  social  local  que  preencham,

cumulativamente:

a) O elemento referido na alínea a) e pelo menos um dos elementos de entre os referidos nas

alíneas b), c) e d) do n.º 2 do artigo 4.º, relativos à atividade;

b) Pelo menos um elemento de entre os referidos no n.º 3 do artigo 4.º, relativo ao património

material, ou de entre os referidos no n.º 4 do artigo 4.º, relativo ao património imaterial.

5. O reconhecimento é válido pelo período mínimo de quatro anos, automaticamente renovável, sem

prejuízo do disposto no número seguinte.

6. A câmara municipal pode revogar a decisão de reconhecimento aos estabelecimentos e entidades

que  sejam  objeto  de  alterações  que  prejudiquem  a  manutenção  dos  pressupostos  de

reconhecimento.

7. Sem prejuízo da obrigação de manutenção dos pressupostos exigidos para o reconhecimento de

estabelecimento  ou  entidade  de  interesse  histórico  e  cultural  ou  social  local,  nos  termos  da

presente  lei,  podem  ser  desenvolvidas,  diretamente  ou  através  de  terceiros,  atividades
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complementares que contribuam para a viabilização e manutenção da sua atividade no imóvel

que faz parte da sua história.

Refere ainda o artigo 4.º da referida legislação os critérios para o reconhecimento do interesse

histórico e cultural ou social local, nomeadamente:

1. São critérios gerais de reconhecimento de estabelecimento ou entidade de interesse histórico e

cultural ou social local:

a) A atividade;

b) O património material;

c) O património imaterial.

2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior são ponderados os seguintes elementos:

a)  A  longevidade  reconhecida,  assente  no  exercício  da  atividade  suscetível  de

reconhecimento há pelo menos 25 anos;

b) O significado para a história local, assente na sua contribuição para o enriquecimento

do tecido social, económico e cultural locais, em termos que constituam um testemunho

material da história local;

c) O seu objeto identitário, assente na manutenção de uma função histórica, cultural ou

social  que,  pela  sua unicidade,  diferenciação e qualidade,  apresentem uma identidade

própria,  designadamente  através  da  promoção  continuada  de  atividades  culturais,

recreativas e desportivas;

d) O facto de serem únicos no quadro das atividades prosseguidas, em função do seu uso

original, de serem os últimos do seu ramo de negócio ou atividade, de terem introduzido

novos  conceitos  na  sua  atividade  para  responder  às  necessidades  do  público  ou  da

comunidade, ou de manterem oficinas de manufatura dos seus produtos.

3 - Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 são ponderados os seguintes elementos:

a) O património artístico, evidenciado na presença de património material íntegro ou de

elementos patrimoniais originais e de interesse singular, designadamente:

i) Arquitetura;
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ii) Elementos decorativos e mobiliário;

iii) Elementos artísticos, designadamente obras de arte;

b) O acervo, decorrente da posse de bens materiais e documentos considerados essenciais

para a atividade da entidade e que integrem o seu espólio.

4 - Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 são ponderados os seguintes elementos:

a) A sua existência como referência local, decorrente da presença continuada como referência viva

na cultura local e nos hábitos e rituais do público, contribuindo assim para a identidade urbana ao

constituírem uma referência geográfica ou de orientação e memória dos cidadãos, ou ao terem

sido  e  continuarem  a  ser,  de  forma  relevante  para  a  história  local  ou  nacional,  palco  de

acontecimentos ou local de reunião de grupos de cidadãos;

b) A necessidade de salvaguarda do património imaterial,  garantindo a salvaguarda dos bens

patrimoniais e documentais que o registem, e respetivo património intangível;

c)  A  necessidade  de  divulgação,  garantindo  o  conhecimento  do  património  imaterial  pelos

residentes e visitantes do tecido edificado em que se inserem, como forma da sua valorização e

fruição junto do público.

Neste sentido, e de forma geral, compete à Autarquia esta atribuição, sendo que o procedimento

compreende as seguintes fases:

1. Cumprimento dos requisitos estabelecidos na lei supramencionada

2. Parecer da junta de freguesia

3. Consulta pública do processo por um período de 20 dias

4. Aprovação do pedido pelo Executivo Municipal findo este prazo
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Tendo  em  conta  que  a  d’Orfeu  Associação  Cultural  reúne  os  requisitos  exigidos  pela  Lei  nº

42/2017 de 14 de Junho, conforme acima referenciado, e nos termos dos números 1 e 3 do artigo 6º da

Lei nº 42/2017, de 14 de Junho, e do artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo, propõe-se

que a Câmara Municipal de Águeda delibere submeter a consulta pública, pelo período de 20 dias úteis, o

reconhecimento da d’Orfeu Associação Cultural como  Entidade de Interesse Histórico e Cultural Local,

mediante publicação de aviso  na 2ª série do Diário  da República,  determinando-se, ainda,  que quem

pretenda  apresentar  sugestões  deva  fazê-lo,  durante  aquele  período,  por  escrito,  para  o  e-mail:

cultura@cm-agueda.pt, mencionando no assunto “Reconhecimento do Estatuto de Entidade de Interesse

Histórico e Cultural Local à d’Orfeu Associação Cultural”.

À Consideração do Sr. Presidente,

O Técnico Superior,

Paulo Brites
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