
 
 

 

 

 

Designação do projeto |Animação Histórica da Cidade Romana de AMMAIA 

 
Código do projeto |ALT20-08-2114-FEDER-00012 

 
Objetivo principal |Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

 
Região de intervenção |NUT III – ALTO ALENTEJO 

 
Entidade beneficiária |MUNICÍPIO DE MARVÃO 

 
Data da aprovação |08/06/2017 

 

Data de início |01/06/2016 

 
Data de conclusão |31/12/2017 

 
Custo total elegível |45.434,41€ 

 
Apoio financeiro da União Europeia |38.619,25€ 

 
Apoio financeiro público nacional/regional |6.815,16€ 

 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
A presente operação tem como principal objetivo a dinamização, animação e divulgação do 

património histórico-cultural associado à Cidade Romana de AMMAIA, através da realização de 

um evento diferenciado que visa a animação histórica desta importante cidade romana, tendo em 

vista o aumento do impacto na dinamização da procura de bens culturais e na captação de fluxos 

turísticos, para a região, bem como promover a certificação do destino Alentejo/Alto Alentejo. 

A Cidade Romana de AMMAIA é um ponto turístico de referência nacional e internacional, com 

um elevado valor histórico, tendo outrora possuído um território administrativo que englobava 

uma grande parte do atual distrito de Portalegre e que se estendia também para território hoje 

espanhol. 

 

 



 
 

A concretização da operação promoverá a fruição sustentável do património cultural do Concelho 

de Marvão, associado à Cidade Romana de AMMAIA, apresentando um elevado potencial de 

captação de fluxos turísticos, com destaque para a população espanhola, residente na zona 

raiana. Pretende-se, com a sua implementação, oferecer experiências que marquem os visitantes 

e que lhes proporcionem momentos agradáveis de contemplação, apreensão e leitura deste 

território único. 

A realização da operação, para além de concorrer para a concretização dos objetivos, metas e 

indicadores, definidos no contexto do Alentejo 2020 – PORA e da EIDT do Alto Alentejo, no que 

respeita à dinamização, animação e divulgação do património cultural, material e imaterial, 

associado à Cidade Romana de AMMAIA, constitui-se, também, como um instrumento 

fundamental para a criação de novos públicos e acesso à cultural, por parte da população do 

interior do País. 

Refira-se, ainda, que a sua implementação é crucial para valorizar/qualificar o destino Portugal – 

Alentejo – Alto Alentejo, uma vez que concorre para uma das linhas de ação do “Touring Cultural 

e Paisagístico”, designadamente para o incremento do produto turístico “Turismo Cultural e 

Paisagístico”, definidos no PENT – Plano Estratégico Nacional do Turismo, apresentando um 

elevado potencial de captação de fluxos turísticos. 

 
 


