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DEMOLIR

desmantelar,

destruir, 

aniquilar,

arruinar,

arrasar.
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Há cada vez mais cidadãos a questionar o actual modelo de 
desenvolvimento urbanístico, tão popular em Lisboa, onde se opta por 
demolir a Arquitectura construída na transição do século XIX para o XX. 
 
Os edifícios cuidadosamente pensados e desenhados por Arquitectos como 
Ventura Terra, Korrodi, Miguel Nogueira, Bigaglia, Raul Lino, Norte Júnior - e 
de centenas de construtores civis que neles se inspiravam - estão em risco 
de continuar a desaparecer se nada f izermos.

As demolições continuam a ocorrer, e em todos os bairros da capital. Os 
especuladores e fundos imobiliários desvalorizam estes edifícios, 
proclamando os defeitos mas omitindo as qualidades únicas para a cidade.

A Câmara Municipal de Lisboa há várias décadas que é criticada pela 
superf icialidade dos critérios que aplica na gestão deste tipo de património. 
E assim f icam lançados os dados para a demolição integral dos edifícios. 
Na melhor das hipóteses f ica uma incoerente fachada, pobre tentativa de 
apaziguar a opinião pública. Mas esta cidade de fachadas é simplesmente 
um retrato da nossa falta de cultura arquitectónica. E a este equívoco já se 
chama “reabilitação”.

O Fórum Cidadania Lx, sabendo que não basta denunciar, decidiu avançar 
com esta conferência. É mais um contributo deste Fórum para Lisboa.

Queremos desmontar o fenómeno da reabilitação fraudulenta que só 
empobrece Lisboa.

Porque julgamos desta forma estes edifícios que estão agora a fazer 100 
anos? Porque razão a nossa sociedade actual se mostra incapaz de oferecer 
um futuro digno a esta Arquitectura? Porque tarda o verdadeiro restauro e 
reabilitação a ganhar raízes? É urgente tentarmos, colectivamente, ar ticular 
respostas para estas e outras perguntas.

LISBOA
ENTRE
SÉCULOS   A arquitectura ameaçada do século XIX e XX

Em defesa de uma cidade para além da fachada
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É nosso desejo juntar cidadãos que têm ref lectido e trabalhado sobre esta 
complexa e rica realidade construtiva na viragem do século XX – e desta 
forma aproximar as pessoas a estes edifícios. 

A primeira par te da conferência vai apresentar estudos do património, 
desde o cenário teórico de fundo onde trabalhavam os autores desta época 
de transição até à obra de Arquitectos de referência. Na segunda par te 
iremos ouvir cidadãos com experiência na área da divulgação/salvaguarda 
e da reparação/restauro deste tipo de construções. Cruzaremos assim as 
duas realidades, num exercício vital para uma futura gestão sustentável 
deste património. Por um lado, quem se dedica à investigação, e por outro 
os que cuidam da realidade física dos edifícios para que novas vidas os 
possam habitar.

A Câmara Municipal de Lisboa e a Direcção Geral do Património Cultural 
foram convidadas a par ticipar mas não se farão representar apesar da 
nossa insistência.

A organização desta conferência agradece a todos os oradores a sua 
generosa par ticipação.

O nosso obrigado ao Centro Hospitalar de Lisboa Central pela cedência do 
belo Auditório Ventura Terra na Maternidade Alfredo da Costa. E um agra-
decimento também à Junta de Freguesia das Avenidas Novas, à Associação 
de Moradores das Avenidas Novas e ao Grémio do Património por todo o 
apoio na organização e divulgação.

Todos juntos esperamos aprender, descobrir novas soluções, caminhos 
diferentes para este património ainda tão incompreendido.

FÓRUM CIDADANIA LX
Paulo Ferrero, Fernando Jorge, Miguel de Sepúlveda Velloso, 
José Filipe Soares e Bernardo Ferreira de Carvalho.

Lisboa, 26 de Abril de 2014
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RESTAURAR

reparar,

restabelecer, 

reintegrar,

consertar,

elevar ao antigo esplendor.
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 PROGRAMA

9:30 Boas-vindas e introdução - Fórum Cidadania Lx

 I - Estudar, Investigar, Saber

9:45 O discurso sobre a cidade na transição do século
 Rute Figueiredo

10:00 Percurso pela Arquitectura da cidade através d’A Construcção Moderna (1900-1919)
 Catarina Diz de Almeida

10:15 O Grande Apar tamento Burguês
 Manuel Villaverde

10:30 A obra de Nicola Bigaglia: arquitectura e decoração de interiores no Por tugal “f in-de-siècle”
 Celina Bastos

10:45 Para além da fachada – arquitecturas do trabalho. O caso do edifício Abel Pereira da Fonseca 
 Deolinda Folgado

11:00 Pausa

 II - Reparar, Renovar, Viver

11:15 Valorização do Património Hoje - A Experiência no Ensino da Arquitetura
 Teresa Madeira da Silva

11.30 Do Liceu Camões ao Liceu Pedro Nunes
 Paula André 

11:45 Análise, diagnóstico e projecto de reforço de edifícios de transição – metodologias e desaf ios  
 Vasco Appleton

12:00 Rota de Arquitectura Korrodi: um projecto de educação ar tística e patrimonial
 Genoveva Oliveira

12:15 Três projetos para um edifício do princípio do século XX em Lisboa
 Isabel Domingos

12:30 Café e Chalet Saudade: Há retorno económico na preservação de interiores
 Luís Pereira

 Moderadora: Catarina Lopes
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O discurso sobre a cidade na transição do século XIX para o XX
Rute Figueiredo 

Resumo: No período intersticial entre os séculos XIX e XX, a ideia de cidade estava 
for temente associada às noções de “progresso” e “civilização”, dentro do ideário 
positivista e da actividade da cultura burguesa e liberal, funcionando como o vasto 
cenário no qual se dramatizava a nova condição do homem na história e na sociedade. 
A cidade foi, por esse motivo, uma “entidade” passível de suscitar novas interrogações 
quanto: à instituição de valores funcionais e higienistas, à questão do “gosto”, ao lugar 
do arquitecto no exercício do seu saber, à problemática do “estilo”. Mas, neste período 
de transição, o debate sobre a cidade convoca, ainda, uma outra questão fundamental. 
Nele envolveram-se as contradições, dúvidas e cer tezas, que se foram desenhando na 
estruturação, coeva, da própria crítica da arquitectura em Por tugal.

Esta comunicação procura ref lectir sobre o campo das relações que se estabeleceram no 
período entre-séculos entre a arquitectura e a crítica, analisando os métodos, princípios e 
agentes que informaram o seu discurso. Mais concretamente, propõe uma leitura sobre 
as ideias que se foram estruturando em torno da cidade moderna, perspectivada à luz da 
actividade crítica dos periódicos de arquitectura.

Percurso pela Arquitectura da cidade através d’A Construcção Moderna (1900-1919)
Catarina Diz de Almeida 

Resumo: A Construcção Moderna (1900-1919) apresenta-se como o primeiro periódico 
ilustrado por tuguês incidente na dupla temática técnico-ar tística que envolve a 
construção. Enquanto veículo privilegiado de difusão e debate sobre a arquitectura 
repor tou projectos de autores, estilos e tipologias diversif icados, interpretados segundo o 
entendimento crítico dos seus contemporâneos. Nesse sentido, mais do que um 
repositório iconográf ico, a revista representa um compêndio singular e contextualizado 
da cultura arquitectónica do início do século XX.

As Avenidas Novas, à época em construção, foram palco de confronto crítico: entre a 
apologia do novo urbanismo - amplo e salubre - e a falta de coesão formal e estética 
da produção arquitectónica par ticular. Neste percurso concentram-se a maioria dos 
projectos publicados n’a Construcção Moderna, onde a arquitectura doméstica assume 
protagonismo entre os equipamentos pontuais, com o cunho de arquitectos consagrados, 
engenheiros e construtores civis. Através das propostas, analisadas na fonte e revisita-
das hoje, pretende-se testemunhar os valores que se perderam e os que se mantêm na 
def inição da imagem da cidade.

O Grande Apartamento Burguês
Manuel Villaverde 

Resumo: O apar tamento burguês em Lisboa na viragem do século, como se conf igura e 
como é experimentado pelos seus vários utilizadores: núcleo familiar, criadas, criados, etc., 
tendo como exemplo os prédios de apar tamentos construídos na Avenida da Liberdade, 
em f inais do século XIX e inícios do XX. Esta comunicação terminará com a 
apresentação do prédio de rendimento de Norte Júnior da mesma Avenida, destacando 
as suas características específ icas. 

Parte I - Estudar, Investigar, Saber



A obra de Nicola Bigaglia: arquitectura e decoração de interiores no Portugal f in-de-siècle
Celina Bastos 

Resumo: Em 1908, ano da sua morte, Nicola Bigaglia era recordado não apenas como um 
importante arquitecto distinguido com o primeiro prémio Valmor (palácio Lima Mayer, 
1902), mas também pela excelente obra desenvolvida no campo da arquitectura de 
interiores. Assim, a sua obra como decorador será aqui abordada, pois dos vários 
interiores que concebeu, quer em edifícios que desenhou, quer nos vários projectos de 
remodelação que executou, raros são os que chegaram até nós. Este é, aliás, um dos 
grandes desaf ios que hoje se coloca: a preservação do património arquitectónico deverá 
ser mais do que a simples conservação de uma fachada. 

Para além da fachada - arquitecturas do trabalho. O caso do edifício Abel Pereira da Fonseca
Deolinda Folgado 

Resumo: A indústria def iniu um tempo. O tempo industrial f icou marcado por mudanças 
abruptas, de natureza diversa, que se manifestaram em simultâneo, provocando uma 
alteração Cultural profunda. A par das transformações comportamentais a técnica e a 
arquitectura, enquanto evidências materiais, invadiram celeremente territórios que 
acolheram essa diferença, que coabitava com palácios, conventos, ou áreas 
verdadeiramente rurais. 

Em Lisboa, a actividade industrial acondicionou-se, preferencialmente, nas mediações do 
rio Tejo. Enquanto a cidade burguesa crescia para nor te, a indústria dominara as áreas 
envolventes do caminho-de-ferro, do por to, ou das grandes vias de circulação. 
Incontestavelmente, a grande indústria, a mecanizada e que importava modelos 
produtivos das capitais europeias mais fabris, chegara também a Por tugal.

Que arquitectura(s) para o trabalho existia(m) em Lisboa na transição do século XIX 
para o XX? 

Importando a indústria uma nova dimensão do trabalho, como é que a arquitectura 
industrial solucionou as exigências espaciais e de segurança reivindicadas pela indústria? 
Novos materiais e novas soluções formais foram ensaiadas, criando-se arquétipos 
inspiradores para outros programas construtivos, nomeadamente os habitacionais. 

Alguns dos arquitectos formados entre o ambiente cultural da École des Beaux Ar ts de 
Paris e a escola de Belas Ar tes de Lisboa, ainda inspirada em modelos eclécticos 
revivalistas, par ticiparam também na busca de uma identidade para a arquitectura da 
indústria. O arquitecto Norte Júnior, que recebeu 5 prémios Valmor, e produziu 
abundantemente para as avenidas novas, fez uma incursão na Lisboa oriental através do 
edifício dos armazéns Abel Pereira da Fonseca. 

Uma das poucas praças lisboetas marcadas pela actividade industrial, - a Praça David 
Leandro da Silva -, de estrutura triangular, é demarcada no seu topo pelo excepcional 
edifício da f irma José Domingos Barreiros, que ocupa todo um quar teirão, enquanto que 
um dos seus lados é delimitado pelo edifício da f irma Abel Pereira da Fonseca.

Ainda que o projecto de Norte Júnior se tenha desenvolvido ao longo da Rua Amorim, o 
facto é que hoje subsiste sem alterações um volume que se assume como um car tão de 
visita de uma das pioneiras e mais impor tantes indústrias associadas à indústria alimentar 
e à sociedade de consumo, uma vez que criou a rede de cerca de 100 minimercados 
conhecidos por “Val do Rio”. 

“Para além da fachada” pretende ser um título evocativo de um espaço, de uma 
actividade, de uma cidade. 
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Para um Cálculo de Subtracção do Património Edif icado

Um bom exemplo do modo como a sociedade por tuguesa encara o património 
edif icado está latente nos anúncios realizados pelas agências imobiliárias. 

A maioria dos interessados em adquirir um imóvel dá o seu primeiro passo através da 
consulta dos websites das agências imobiliárias, em busca de uma rara opor tunidade, ou 
apenas para sentir a pulsação da especulação imobiliária. Aconselho a visita. Diante da 
nossa retina desf ilam anúncios notáveis pela frieza das descrições que fazem dos edifícios. 

Há uma ideia que prevalece: a demolição. É empregue para aliciar potenciais interessados, 
unicamente motivados por dados económicos. Tanto assim é que a linguagem utilizada 
situa-se entre a escrita e o cálculo matemático. Estão carregados de números e símbolos. 

Mas há um símbolo que não encontramos: o de subtracção. Aquele que possibilita 
representar na mesma linguagem - 1 edifício, - 1 quar teirão, - 1 rua, que consiste na 
equação que ilustra a perda imensurável do património edif icado que outrora enriqueceu 
a cultura, identidade e memória da cidade de Lisboa.

Serão estes anúncios o ref lexo da ansiedade dos proprietários em vender os seus imóveis? 
A exposição da competição que existe no negócio da especulação imobiliária? 
Ou a palavra-chave que os compradores procuram? 

Seja como for, a demolição do imóvel é sugerida e exibida publicamente, como se se 
tratasse de uma solução aceite pela sociedade em geral, pelos proprietários de prédios 
semelhantes e pela entidade reguladora da cidade de Lisboa, cuja ausência de medidas 
efectivas poderá ser interpretada não só como um incentivo para este exibicionismo, mas 
também para as iminentes e já anúnciadas demolições. Seguem-se alguns exemplos:

Por trás da Por tugália, estes 2 prédios permitem 1.000m2 de construção. Não é prédio 
de placa, tanto pode reconstruir de novo, como manter as fachadas. 
Estão completamente devolutos. Pode pedir-me projecto de Arquiteto. 
Caso queira, pode construir também pisos de garagens.

Prédio para venda em Lisboa, ao Chile para demolir (4 fogos 1 T1+2 T2+1 T4 
duplex). Com licença a pagamento de ocupação, demolição e construção. 
Área acima do solo: 750 m2.

Prédio para demolir, no Campo Grande. Óptima exposição solar. Projecto 
aprovado com licenças a pagamento para construção de 3.100m2. Nove andares de 
luxo, uma loja e quatro caves para garagens.

Prédio antigo na Av. Defensores de Chaves para demolir. Projecto a decorrer na CML 
para construção de 3.200m2. Vista para o Palácio Galveias.

Prédio localizado em Campo de Ourique a 50 metros do Jardim da Parada. 
Actualmente o prédio está totalmente devoluto, tendo 3 pisos + sotão: Cave 110 m2 + 
Logradouro de 90 m2 / R/C - 110 m2 / 1º Andar 110 m2 / Sotão 60 m2. 
A área total do terreno é 196,80 m2. O imóvel poderá ser remodelado ou 
demolido para ampliação para mais 2 ou 3 pisos.

Luís Ferro

PAUSA PARA CAFÉ E DESAFIO PARA REFLEXÃO



Valorização do Património Hoje - A Experiência no Ensino da Arquitetura
Teresa Madeira da Silva 

Resumo: Durante o século XX e início do século XXI, a maioria das escolas de 
arquitetura e a prática da arquitetura nos ateliers entendiam a arquitetura e o 
património arquitectónico como um assunto “de objetos”. Esta concepção é em muitos 
casos, separada da noção de paisagem, de território, e de sociedade sendo estes 
conceitos associados, ao campo disciplinar do urbanismo, do planeamento ou da 
sociologia. 

Esta apresentação procura dar a conhecer a minha experiência de ensino de Arquitetura 
desenvolvida no 3º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura do ISCTE-IUL, Instituto 
Universitário de Lisboa, de forma a expor o modo como se conf igura e sensibiliza a 
questão da valorização do património arquitetónico através dos exercícios propostos. 
O que se pretende é fazer ressaltar, nos estudantes, um conceito de património amplo, 
onde a ideia de valorização do património possibilita uma leitura que inclui a paisagem 
como um todo e onde o património arquitectónico, passa a per tencer aos campos: 
organizacional, técnico e ar tístico, e onde as pessoas enquanto usufruidores do espaços 
no presente, têm um papel relevante. 

Tendo como ideia de património a herança colectiva que engloba os conceitos de cultura 
e memória, a experiência de ensino é o local adequado para uma sensibilização dos 
valores patrimoniais que passam de geração em geração. Pretende-se que o objectivo 
metodológico aqui proposto equacione o património através de formas de atuação que 
incluam o restauro e a reabilitação de objectos (edifícios), mas também passem pela 
organização e elaboração de programas tendo em conta as pessoas, a paisagem e a 
cultura.

Do Liceu Camões ao Liceu Pedro Nunes
Paula André 

Resumo: Par tindo da Praça José Fontana em direcção à Avenida Álvares Cabral, a 
comunicação “Do Liceu Camões ao Liceu Pedro Nunes”, pretende fazer uma viagem do 
olhar pelas obras presentes e ausentes dos arquitectos P. J. Pezerat, Ventura Terra, Raul 
Lino, Raul Mar tins, Couto Martins, Cristino da Silva e Cassiano Branco.

Análise, diagnóstico e projecto de reforço de edifícios de transição – metodologias e desafios
Vasco Appleton 

Resumo: A comunicação tem como tema uma caracterização simples dos chamados 
“edifícios de transição”, das suas fragilidades estruturais e dos cuidados a ter na sua 
análise, para se conseguir viabilizar uma recuperação cuidada dos mesmos; para isso é 
apresentado o caso específ ico de um conjunto de edifícios na Avenida Duque de Loulé, 
em Lisboa.

Rota de Arquitectura Korrodi: um projecto de educação artística e patrimonial
Genoveva Oliveira 

Resumo: No projecto de Rota de Arquitectura Korrodi criado em Leiria, em 2004/2005, a 
promoção da história regional e local tem permitido ao público em geral e ao público

Parte II - Reparar, Renovar, Viver



escolar (do pré escolar ao universitário) observarem o património construído com um 
diferente olhar. Através de percursos pedestres e outras actividades culturais, que subli-
nham o trabalho do arquitecto suíço Ernst Korrodi, a cidade de Leiria (bem como outros 
locais nacionais) é redescober ta. O projecto assenta na investigação contínua, no apoio 
à investigação de teses de mestrado e doutoramento e na construção de projectos em 
parceria com instituições tão diversas como a Junta de Freguesia de Leiria, os Municípios 
de Leiria, Castelo de Vide, Nazaré e Óbidos, Museu de Serralves, CAM da Gulbenkian, 
Ordem dos Arquitectos, ESE de Leiria, ADLEI, CEPAE, Embaixada da Suíça, entre outros. 

Ernst Korrodi (1870-1944), suíço, seria colocado em 1889 na Escola Industrial de Braga, a 
leccionar a disciplina de desenho ornamental. É transferido para Leiria em 1894, para a 
Escola Domingos Sequeira substituindo o professor holandês Van Kriecken e irá leccionar 
a disciplina de Desenho Ornamental e Modelação. Nos primeiros anos da sua residência 
em Por tugal e após ter visitado os monumentos nacionais pelo país,  Korrodi dedicar-se-á 
aos estudos histórico-arqueológicos e à reconstituição de monumentos. As primeiras duas 
décadas do século vinte foram sem dúvida de uma grande capacidade de produção e 
execução do mestre arquitecto. A sua marca ar tística estende-se, porém, pelo resto do 
país, do Gerês a Faro, indo a sua obra além dos quatrocentos projectos.

Três projetos para um edifício do princípio do século XX em Lisboa
Isabel Domingos 

Resumo: Apresenta-se o caso de um edifício localizado na Rua Rodrigo da Fonseca, 45 
a 49 que foi sujeito consecutivamente a três projetos de execução com resultados muito 
distintos.

Por mudança de objetivos do Dono de Obra o primeiro projeto foi posto de par te e foi 
elaborado um segundo que estava em execução quando o edifício ardeu obrigando ao 
desenvolvimento de um terceiro projeto.

Trata-se de um exemplo que ilustra bem a estreita relação que existe na reabilitação 
entre o resultado e o processo, cuja bondade depende não só do objeto a intervencionar 
mas também das condições programáticas e da relação entre os diversos intervenientes.

Café e Chalet Saudade: Há retorno económico na preservação de interiores
Luís Pereira 

Resumo: O Café Saudade, na vila de Sintra, foi alugado em 2008 num estado de ruína. 
Na tentativa de devolver a dignidade que a loja outrora teve, dedicámos um ano ao 
seu restauro e remodelação. Apesar das dif iculdades de trabalho e burocracias, há uma 
excelente e gratif icante opinião dos utilizadores pelo ambiente dos interiores originais da 
antiga loja.

O Chalet Saudade, também na vila de Sintra, foi comprado em 2000. Começada a 
reabilitação em 2009 – e ainda não f inalizada totalmente – fez-se um esforço de renovar 
sem desrespeitar a arquitectura original exterior e interior do edifício. Houve dif iculdade 
na escolha das melhores opções de restauro a adoptar e falta de apoio informativo 
camarário na área da renovação/restauro. Falta igualmente um “depósito” camarário de 
materiais antigos para venda de forma a apoiar as iniciativas privadas de reabilitação do 
património. 

Enquanto empresário, há um visível retorno económico na opção de respeito dos 
interiores originais. A mais-valia de ambos os espaços é a preservação e reposição dos 
elementos originais, apesar de adaptar o edif icado às necessidades da vida moderna.



Rute Figueiredo, licenciada em Arquitectura em 1994, pela FAUTL. Em 2002 obteve o 
grau de mestre em História da Ar te Contemporânea, na FCSH/UNL. O seu estudo 
«Arquitectura e Discurso Crítico em Por tugal 1893-1918» (Colibri 2007) foi distinguido 
com o Prémio José Figueiredo 2008. A par do exercício da arquitectura, foi investigadora 
em diversos projectos científ icos no âmbito da História da Arquitectura, destacando-se: 
«Os Gabinetes Coloniais de Urbanização. Cultura e prática arquitectónica» (IHRU/ISCTE/
IICT); «Arquitectura de Serviços Públicos em Por tugal no séc. XX: Arquitectura Judicial e 
Prisional Por tuguesa» (DGEMN). É investigadora do Instituto de História de Ar te/UNL 
onde coordena o projecto de investigação «Lugar do Discurso». É doutoranda no Institut 
für Geschichte und Theorie der Architektur gta/ ETH Zurich. Foi recentemente distinguida 
com uma bolsa de investigação pela Swiss National Science Foundation.

Catarina Diz de Almeida, Arquitecta. Obteve o grau de mestre em Arquitectura em 
2010, pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, com a 
disser tação intitulada «Habitação temporária de recreio e terapia: leitura contextualizada 
de projectos através d’A Construção Moderna» (1900-1919). Trabalhou em gabinete de 
arquitectura onde acompanhou diversos projectos. Colaborou como membro do 
projecto de investigação «Arquitectura(s) de Papel – Estudo sistemático de imagens 
e projectos de Arquitectura do início do século XX, através d’A Construcção Moder-
na, 1900-1919» (POCI/AUR/60756/2004) sediado na FA-UTL. Actualmente desenvolve 
trabalhos enquanto bolseira de investigação FCT no projecto Lugar do Discurso (PTDC/
CPC-HAT/4894/2012) e encontra-se a concluir a pós-graduação em conservação, restauro 
e reabilitação arquitectónica, na FA-UL.

Manuel Villaverde, mestre em História da Ar te (Universidade Nova de Lisboa, 1998) e 
doutor em História da Arquitectura (UC Berkeley, 2007). Os seus trabalhos debruçam-se 
sobre formas e práticas urbanas na viragem do século XIX para o XX.

Celina Bastos, licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, é Técnica Superior do Museu Nacional de Ar te Antiga. 
Autora de estudos sobre Museologia e História da Ar te dos séculos XVI a XX, 
par ticularmente de Ar tes Decorativas, tem par ticipado em projectos de investigação e 
no comissariado de exposições nestas áreas disciplinares.

Deolinda Folgado, doutorada no ramo de História, especialidade em Arte, Património 
e Restauro, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 2010, com o título 
a «Nova Ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968», trabalho 
publicado pela editora Livros Horizonte, em 2012. Autora de inúmeros ar tigos e de textos 
integrados em obras colectivas no âmbito do património, património industrial, 
arquitectura industrial ou urbanismo associado à indústria. 

Coordenou diversos projectos relacionados com a inventariação, valorização do 
património/arquitectura industrial ou com a divulgação do património. Desenvolve a sua 
actividade prof issional na Direcção-Geral do Património Cultural. É investigadora integra-
da do Instituto de História Contemporânea e associada do Instituto de História da Ar te 
da Universidade Nova de Lisboa.
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Teresa Madeira da Silva, Arquiteta, doutorada em Arquitetura e Urbanismo pelo 
ISCTE-IUL. Professora Auxiliar no Depar tamento de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE-
-IUL e investigadora no DINÂMIA-CET, Centro de Estudos sobre a Mudança 
Socioeconómica e o Território.

Paula André é doutorada em Arquitectura e Urbanismo e mestre em História da Ar te; 
Professora Auxiliar do Depar tamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE-IUL - 
Instituto Universitário de Lisboa, docente no Mestrado Integrado em Arquitectura; no 
Mestrado em História Moderna e Contemporânea, especialidade em Cidades e 
Património; e no Mestrado em Gestão e Estudos da Cultura; e Investigador Integrado do 
DINÂMIA’CET-IUL- Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território.

Vasco Appleton, Engenheiro Civil e Sócio Gerente da A2P; licenciado em Engenharia Civil 
e Mestre em Construção pelo IST, é autor de diversos ar tigos, relatórios e documentos 
técnicos na área da construção, conservação e reabilitação do património construído, e 
autor e co-autor de diversos projectos de estruturas, tanto de edifícios novos como de 
reabilitação.

Genoveva Oliveira, doutorada em História de Ar te/Museologia. Revela a experiência de 
diversos anos de práticas ar tísticas que cruzam diferentes territórios como a educação 
em museus, a educação ar tística/patrimonial e a curadoria. Tem experiência em ensino 
universitário por tuguês e estrangeiro (nas áreas de Museologia, Educação Artística, 
Questões de Género e Curadoria) e ensino secundário (História de Ar te). 

Tem par ticipado e desenvolvido diversos projectos nacionais e internacionais (Austrália, 
E.U.A., Itália, Espanha, Finlândia, Hungria, Tailândia, Suécia) e publicado inúmeros ar tigos 
científ icos. Patenteia na sua prática curatorial um profundo interesse pela relação ar te/
comunidade que se interliga com as questões de identidade/género. 

Isabel Domingos, licenciou-se pela FAUTL em 1992 e frequentou o mestrado em Sistemas 
Construtivos do IST em 1997. Trabalha em prof issão liberal desde 1995. Em 1999, com João 
Appleton, formou a Appleton Domingos Arquitectos. Desde 1995 até hoje dentro da 
Appleton & Domingos tem-se dedicado à área do projecto de arquitectura de diversos 
tipos de edifícios – equipamentos públicos e privados, obra nova e reabilitação, 
sistemas pré-fabricados de madeira. Em 2009 publicou com João Appleton «Biograf ia de 
um Pombalino» (Edições Orion). Em conjunto com João Appleton tem par ticipado em 
diversas conferências de apresentação do seu trabalho.

Luís Martins Pereira, nascido em Angola em 1973. Viveu em Luanda, Luso, Amadora e 
Sintra. Formado em História pela FLL e com mestrado em História Moderna inacabado. 
Queria viver em Sintra, e para isso abandonou o mestrado e foi para o ramo comercial. 
Veio viver para Sintra em 2001 com o intuito de renovar o chalet onde reside e abrir uma 
unidade de turismo de habitação. Abriu o Café Saudade em 2009 e o Chalet em 2014.
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FÓRUM CIDADANIA LX

O Fórum Cidadania (FCLX), fundado em 2003, é uma organização 
não-governamental, sem f ins lucrativos e composto por 180 voluntários. 

Os seus objectivos são a defesa do património cultural e ambiental de 
Lisboa, contribuindo com ideias para a boa gestão da cidade; aler tar para 
os maus exemplos de governação e promover a efectiva par ticipação cívica 
em temas vitais como a reabilitação urbana, os espaços verdes, 
a mobilidade sustentável e a inclusão social.

As actividades do FCLX incluem a organização de debates, a elaboração e 
apresentação de propostas, a promoção de petições públicas, visitas guiadas 
e a comunicação diária com os cidadãos através de um website, blogue, 
Facebook e Twitter.

Agradecimento especial a Catarina Lopes, moderadora da conferência.
Catarina Lopes frequentou a Escola Alemã de Lisboa e em 1995 licenciou-se em Engenharia Industrial 
no Instituto Superior Técnico. Antes do seu MBA na Harvard Business School trabalhou no escritório 
de Lisboa da The Boston Consulting Group.Trabalhou em private equity e corporate f inance em 
Londres e Munique tendo sido convidada em 2006, por Anthony Lanier, para assumir a direcção geral 
da EastBanc em Por tugal.
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