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Cerimónia de entrega a Vítor Cóias 
da Medalha Driehaus 2020

  eve lugar na tarde de 19 de novem-
bro, na Academia Real de Belas Artes de San 
Fernando, em Madrid, a cerimónia de entrega 
a Vítor Cóias da Medalha Richard H. Driehaus 
para a Preservação do Património 2020, 
no âmbito da atribuição do Prémio Rafael 
Manzano da Nova Arquitetura Tradicional 
2020. O ato foi presidido por D. Ana Pastor, 
Vice-presidente do Congresso dos Deputados 
de Espanha, S.A.R. D. Pedro Borbón Dos 
Sicilias, Duque da Calábria e D. Fernando 
de Terán, Diretor da Real Academia de 
Belas Artes de San Fernando. Além de Vítor 
Cóias, intervieram de forma virtual Richard 
H. Driehaus, filantropo americano que apoia 
esta iniciativa, e Robert Adam, presidente 
da INTBAU UK e do Júri destes Prémios. A 
laudatio do Eng.º Vítor Cóias esteve a cargo 
do Prof. Eng.º Vasco Peixoto de Freitas, que 
interveio também de forma virtual.

A Medalha Driehaus para a Preservação 
do Património distingue personalidades 
ou instituições que tenham realizado con-
tribuições significativas para a preserva-
ção do património dando continuidade 
às tradições arquitectónicas de Espanha 
e Portugal.
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A segunda Medalha para a Preservação 
do Património foi atribuída a Vítor Cóias e 
Silva por se ter destacado na investigação, 
desenvolvimento, utilização e divulgação de 
soluções técnicas destinadas a respeitar a 
integridade estrutural e de construção dos 
monumentos a serem reabilitados ou res-
taurados. É também de salientar o seu con-
tinuado trabalho para promover uma melhor 

preservação do património arquitectónico 
e das tradições de construção através de 
múltiplas ações.

Este vídeo destaca a entrega da Medalha 
Driehaus a Vítor Cóias. A cerimónia comple-
ta, com a entrega do Prémio Rafael Manzano 
2020 ao Arquiteto Fernando Martín Sanjuán 
pode ser vista aqui. 

Carta de Vasco Peixoto de Freitas aos associados GECoRPA
Caros Associados e Membros do GECORPA,
Caros Amigos,

Ao terminar as minhas funções como Pre-
sidente da Direção do GECORPA não posso 
deixar de expressar o meu maior agradeci-
mento a todos aqueles que de alguma forma 
contribuíram para a ação do GECORPA, no 
triénio 2018- 2020, e de dizer que me sinto 
honrado pela confiança depositada. Foi um 
período enriquecedor com contactos múltiplos 
associados a visões necessariamente dife-
rentes, mas complementares.

Estou certo de que muito mais poderia ter 
sido feito, pois a preservação do património 
constitui um desafio que não tem limite tem-
poral, o que exige uma visão estratégia e 
persistência de objetivos. 

Agradeço aos Colegas da Direção (Eng.º Filipe 
Ferreira e Arq.º José Borges) companheiros 
desta viagem, pela cortesia e disponibilidade, 
bem como ao Engº. Vítor Cóias pela paixão 
que sempre demonstra e põe neste projeto, 
que durante muito tempo tão bem liderou. Uma 
palavra também de agradecimento para a D. 
Rosa Fernando e Dr.ª Joana Morão pela forma 
discreta, mas eficiente, como contribuíram 
para a organização e difusão de informação.

Aos Associados e Membros, que são a razão 
fundamental da existência do Grémio, expres-
so o desejo que a qualidade das suas rea-
lizações e intervenções tenham tido algum 
eco nos eventos e ações desenvolvidas pelo 
GECORPA neste triénio.

Na próxima Assembleia Geral (28 de janeiro 
às 18 horas), que se espera muito participa-
da, iremos eleger os novos Corpos Sociais e 
em particular uma nova direção, que segura-
mente trará novas ideias e novas dinâmicas 
que conduzirão a mais e melhor resultados 
se todos contribuirmos para os objetivos que 
vierem a ser traçados.

A preservação do património é uma responsa-
bilidade de todos em que temos, pelo nosso 
papel como atores, uma responsabilidade 
acrescida que não podemos rejeitar. 

Com os meus melhores cumprimentos.

Vasco Peixoto de Freitas
Presidente cessante da Direção do GECoRPA

https://www.youtube.com/watch?v=A95MhLqIdEw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CKMziEnSQEQ

