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Médio Tejo é exemplo mundial na certificação do património

Região está entre as três regiões com mais monumentos certificados pela Herity

por Bruno Oliveira

a 18 de Dezembro de 2012

em Destaque, Últimas
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A região do Médio Tejo vai certificar 22 bens culturais e patrimoniais através da entidade internacional Herity, uma organização mundial que é reconhecida

pela UNESCO para a avaliação e certificação da qualidade na gestão do património cultural.
Os 22 sítios e monumentos farão parte de uma rede mundial de mais de 240 bens culturais que já se encontram certificados por esta entidade. Segundo
Maurizio Quagliouolo, representante da Herity neste processo, o Médio Tejo será mesmo uma das três únicas regiões do mundo, a par de Lazio e do

norte do Brasil, que será certificada no seu conjunto de monumentos e sítios e que terá uma maior concentração de bens culturais integrados nesta rede.
Este processo de certificação já está em curso e deverá estar concluído em abril de 2013, segundo informou o representante da Herity.

 

Monumentos certificados

Abrantes – Igreja de São Vicente e Teatro de São Pedro

Alcanena – Museu de Aguarela Roque Gameiro e Centro de Ciência Viva do Alviela

Constância – Museu dos Rios e das Artes Marítimas e Jardim Horto Camoniano

Entroncamento – Museu Nacional Ferroviário e Igreja da Sagrada Família

Ferreira do Zêzere – Igreja de Nossa Senhora da Graça e Torre de Dornes

Ourém – Castelo e Museu de Arte Sacra e de Etnologia de Fátima

Sardoal – Centro Cultural e Igrejas de São Tiago e de São Mateus

Tomar- Sinagoga e Núcleo de Arte Contemporânea

Torres Novas – Castelo e Vila Cardillio

Barquinha – Castelo de Almourol e Igreja da Atalaia

certificados, herity, médio tejo, Monumentos
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