
 

 

 
 
 

Press release 
 

CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS PRÉMIOS PATRIMONIO.PT 
 

A primeira edição dos Prémios Patrimonio.pt, celebrada a 16 de Outubro de 
2021, teve lugar em Leiria no Teatro José Lúcio da Silva, numa noite dedicada 
ao que de melhor se pratica no sector do património cultural nacional. 
  
Os vencedores das 6 categorias atribuídas foram:  
 

 Melhor projecto em parceria: Museu na Aldeia, SAMP - Sociedade Artística 
Musical dos Pousos 

 Melhor projecto de comunicação: “Museu em Casa” e “Oficinas de Saber e 
Partilha”: Comunicar com a comunidade em tempos de pandemia, Museu 
de Sesimbra - Câmara Municipal de Sesimbra 

 Melhor projecto de touring cultural: Lisboa Romana|Felicitas Iulia Olisipo, 
Câmara Municipal de Lisboa | Direcção Municipal de Cultura e EGEAC 

 Melhor projecto de mediação: DESCOLA, actividades criativas para alunos 
e professores, Câmara Municipal de Lisboa | Direcção Municipal de Cultura e 
EGEAC 

 Melhor projecto de aproximação ao público jovem: Escape Room Castelo de 
Lanhoso, Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso 

o Menção Honrosa de aproximação ao público jovem: MI.MOMO.FARO - 
Minecraft e a Arquitectura Modernista em Faro, Faro 2027 & 
Município de Faro 

 Prémio Patrimonio.pt: “De Geração em Geração – Património e Formação” - 
Plano de sensibilização, formação e estágios para jovens, Atelier 
SAMTHIAGO 

 
Com apresentação de Joana Bárrios, e subida ao palco dos membros do júri, Margarida 
Alçada (Antiga Directora na Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais), 
Enrique Saiz (Antigo Director Geral de Património Cultural na Junta de Castilla y León) 
e Justin Albert (Director do National Trust Wales), a cerimónia contou também com a 
presença de vários representantes do Património Cultural nacional e internacional. A 
noite foi animada com as actuaçoes de escolas e agentes culturais da região de Leiria: 
Associação Folclórica da Região de Leiria - Alta Estremadura, SAMP - Sociedade 
Artística Musical dos Pousos, Orfeão de Leiria, Banda Notas Soltas. 
 
Com o propósito de distinguir as Boas Práticas no sector, valorizando sobretudo o 
trabalho desenvolvido em torno de estratégias de aproximação do público ao património, 
os Prémios avaliaram projectos de entidades públicas e privadas, desenvolvidos nos 2 
anos antecedentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
A entrega da primeira edição dos Prémios decorreu no âmbito da AR&PA Bienal Ibérica 
de Património Cultural 2021, a ter lugar na cidade entre 14 e 17 de Outubro. 
 
Os Prémios patrimonio.pt são o resultado de uma iniciativa da Spira – 
revitalização patrimonial, empresa referência do sector do património cultural e 
criadora da plataforma de comunicação gratuita e universal - a patrimonio.pt, 
contando ainda com a colaboração do Turismo de Portugal, assim como da Herifairs - 
Rede Europeia de Feiras do Património (Itália, Áustria, Espanha, Bélgica, Turquia, e 
Portugal). Os Prémios Patrimonio.pt são promovidos no âmbito da AR&PA Bienal Ibérica 
de Património Cultural, integrada no projecto Herit-us. 

 
Mais informações em: www.bienalarpa.pt 

 

https://www.heritus-project.eu/
http://www.bienalarpa.pt/


 

 

 
 
 
 
 



 

 

Catarina Valença Gonçalves, membros do júri e vencedores. 
 

“Museu em Casa” e “Oficinas de Saber e Partilha”: Comunicar com a comunidade em tempos 
de pandemia 



 

 

 
Escape Room Castelo de Lanhoso 
 

“De Geração em Geração – Património e Formação” - Plano de sensibilização, formação e 
estágios para jovens 



 

 

 
Catarina Valença Gonçalves e Joana Bárrios 

 
Júri Prémios Patrimonio.pt 

Júri Prémios Patrimonio.pt


 

 

 
 Notas Soltas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.bienalarpa21.pt 

http://www.bienalarpa21.pt/

