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VOTO DE CONGRATULAÇÃO N.º 274/XIII/2.ª

PELA ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS EUROPA NOSTRA 2017 À RECUPERAÇÃO DA IGREJA E 
TORRE DOS CLÉRIGOS E AO MESTRADO SOBRE MONUMENTOS E CONSTRUÇÕES DA 

UNIVERSIDADE DO MINHO

A Torre dos Clérigos, no Porto e o Mestrado de Análise Estrutural de Monumentos e 

Construções Históricas, da Universidade do Minho, foram os dois projetos portugueses 

premiados na edição de 2017 do Prémio Europa Nostra para o Património Cultural, galardão 

a que concorreram 202 candidaturas de 39 países europeus. 

O Prémio Europa Nostra, lançado pela Comissão Europeia em 2002, foi criado com o intuito 

de reconhecer as notáveis iniciativas de conservação, investigação e educação na área do 

património e contribuir para a divulgação das ações e políticas europeias nesta área cultural.

O júri atribuiu o prémio de Conservação à Igreja e Torre dos Clérigos, pelo “contributo 

exemplar na conservação, investigação, serviço dedicado ao património, e educação, 

formação e sensibilização (…) deste importante marco do centro histórico do Porto, 

Património Mundial da UNESCO, para as presentes e futuras gerações” assinalando que “a 

equipa do projeto conseguiu um equilíbrio entre a investigação e a as técnicas de restauro 

tradicionais de alta qualidade”.

Igualmente premiado foi o Mestrado de Análise Estrutural de Monumentos e Construções 

Históricas da Universidade do Minho, na categoria Educação, Formação e Sensibilização, 

sublinhando o júri que “o projeto tem grande valor internacional e o seu programa permite 

aos estudantes reconhecerem sistemas estruturais em diferentes contextos culturais, 

encorajando os alunos a criar e desenvolver a sua capacidade técnica numa perspetiva 

internacional”. 
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A atribuição destes prémios é um símbolo da relevância que devemos continuar a prestar ao 

património histórico e cultural, reconhecendo a sua importância como testemunho de 

identidade coletiva dos cidadãos, o seu potencial na promoção da economia e da coesão e 

integração sociais.

A Assembleia da República, desta forma, congratula a Irmandade dos Clérigos e a 

Universidade do Minho pela atribuição do Prémio Europa Nostra 2017, reafirmando o seu 

compromisso com a defesa e valorização do património histórico e cultural. 

Palácio de São Bento, 6 de abril de 2017.

Os Deputados,


