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LISBOA E PATRIMÓNIO: O QUE É O PATRIMÓNIO

Ciclo de Conferências - Encontro de Urbanismo 
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Lisboa à Conversa com Ana Tostões

Nos últimos 4 meses o CIUL promoveu, em parceria com 

a DOCOMOMO Internacional (IST-ULisboa), um ciclo de 

conversas de periodicidade mensal, denominado “Lisboa 

à Conversa com Ana Tostões”. Conforme o nome indica, 

em cada uma das quatro sessões, a arquiteta e 

historiadora Ana Tostões entrevistou um convidado, e 

destas conversas ficámos a conhecer um pouco mais 

sobre Lisboa e de que forma o percurso de vida destes 

convidados se consubstancia com a nossa cidade. Uma 

conversa onde se relataram percursos de vida 

inspiradores, histórias singulares, onde se falou da Lisboa 

do passado e do presente e se apontaram novas 

estratégias para o futuro. Os convidados que ilustraram 

estas interessantes conversas foram as historiadoras 

Maria Calado e Raquel Henriques da Silva, e os 

arquitectos João Luís Carrilho da Graça e Gonçalo Byrne.

O ciclo realizou-se no Centro de Documentação, num 

ambiente informal, e teve uma grande receptividade por 

parte do público. É de esperar que mais conversas 

ocorram em 2020!

NOTÍCIAS

Ciclo de Conferências - Encontro de Urbanismo

O CIUL organiza desde 2013 o ciclo de conferências "Encontro de Urbanismo", centrado na reflexão sobre a cidade, na óptica do 

urbanismo, e que aborda todos os anos um tema diferente.

Ao longo de seis sessões, uma por cada mês e ao final do dia, técnicos e especialistas são convidados a apresentar experiências e 

perspectivas sobre as temáticas lançadas, abrindo-se espaço ao debate e à troca de ideias. A edição de 2020 vai abordar o tema 

“Lisboa e o Património”.

O que é o Património de Lisboa e porque é considerado património? Quem o conhece, quem dele cuida, quem o divulga? Que 

mecanismos existem para melhor salvaguardar o legado que Lisboa herdou das gerações passadas? Como intervir no edificado 

e que usos se podem compatibilizar com o património existente? Qual o seu valor? Que património se constrói hoje para o futuro?

A primeira sessão está prevista para 20 de fevereiro. O programa completo será anunciado em breve!

Simpósio Internacional 

Cinema e Humanidades - Construção 
e Imagem: História e Culturas 
Cinematográficas
Como tem vindo a ser costume no início do mês de 

dezembro, o CIUL acolheu mais uma vez o Simpósio 

Internacional - Cinema e Humanidades. Esta 9ª edição 

teve como tema “Construção e Imagem: História e 

Culturas Cinematográficas”.

O Simpósio Internacional - Cinema e Humanidades é 

organizado pelo Professor João Mascarenhas Mateus da 

Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa 

(CIAUD - Centro de Investigação em Arquitetura, 

Urbanismo e Design) e este ano, para além da 

Universidade de Lisboa, contou também com oradores 

das Universidades de Granada, Cádiz e Buenos Aires.



A todos os seus visitantes e amigos, a equipa do CIUL deseja um Novo Ano pleno de sucessos e que todos em conjunto possamos 

participar com as nossas reflexões e ideias na construção de uma melhor cidade. Porque Lisboa precisa de todos. 

Em 2020, aguardamos a vossa visita! 


