
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

GECORPA – Grémio do Património participa no  

Fórum Europa Nostra 2012 

“Salvaguardar o Património Ameaçado da Europa” 

 

O Fórum Europa Nostra 2012, subordinado ao tema “Salvaguardar o Património Ameaçado 

da Europa”, terá lugar no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, dia 1 de 

Junho, entre as 9h00 e as 13h00. Contará com a participação de Vítor Cóias, presidente da 

Direção do Grémio do Património, através de uma apresentação intitulada “The Role of 

Enterprises Working in Heritage Conservation”. O GECoRPA é membro da organização 

europeia desde 1998. Em Portugal, a Europa Nostra é representada pelo Centro Nacional 

de Cultura. 

Considerada a voz do património cultural europeu, a Europa Nostra procura salvaguardar o 

património cultural e natural europeu para as gerações presente e futuras. Os seus 

membros formam um poderoso movimento de apoio ao património cultural na Europa, 

promovendo a excelência através do “Prémio União Europeia para o Património Cultural - 

Europa Nostra” e de campanhas para salvaguardar o património histórico ameaçado e os 

lugares e paisagens com indiscutível valor cultural. 

O Congresso Anual traz a Lisboa, entre 30 de Maio e 2 de Junho, muitas das organizações 

que compõem a Europa Nostra (250 no conjunto, agregando um total de cerca de 5 milhões 

de cidadãos de toda a Europa), bem como membros de outras organizações de defesa do 

Património europeu, profissionais e voluntários e, ainda, os laureados com o Prémio da 

União Europeia para o Património Cultural, entre os quais, na categoria de Conservação e 

Restauro, os projectos de reabilitação dos seis órgãos da Basílica do Convento de Mafra e 

do complexo da Sinagoga Portuguesa em Amesterdão. 

Programação do Fórum Europa Nostra 2012 - “Salvaguardar o Património Ameaçado da 
Europa”: http://www.europanostra.org/coming-events/222/ 

 
 

http://www.europanostra.org/coming-events/222/


Programação do Congresso Anual da Europa Nostra 2012 
http://www.europanostra.org/programme/ 

 

Para mais informações, contactar:  

 
Cristina Campos  
Assessora da Direcção  

GECoRPA - Grémio do Património  
www.gecorpa.pt . cristina.campos@gecorpa.pt  
T. 21 354 23 36 . F. 21 315 79 96 

http://www.europanostra.org/programme/

