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NOTÍCIAS

CIUL com novo horário

Já pode visitar o Centro de Informação Urbana de Lisboa no 
horário habitual, ou seja, nos dias de semana entre as 10h00 e 
as 20h00. No entanto, as normas de utilização mantêm-se:
- Uso obrigatório de máscara
- Desinfeção das mãos e verificação da temperatura à entrada
- Respeito pelas distâncias de segurança
Estamos cá à sua espera! 

20 anos: Parabéns CIUL

No passado dia 23 de outubro o Centro de Informação Urbana 
de Lisboa perfez duas décadas ao serviço do seu público.
O Centro de Informação Urbana de Lisboa foi criado em 2001 
como espaço de debate e difusão do conhecimento nas áreas 
do urbanismo e arquitetura da cidade.
Possui um Núcleo de Documentação com uma ampla oferta 
bibliográfica nas temáticas de urbanismo e arquitetura e um 
acervo com os principais instrumentos de gestão territorial de 
Lisboa. Dispõe ainda de um auditório com 88 lugares e de uma 
sala de exposições onde pode ser visitada a exposição 
permanente “Lisboa, Conhecer, Pensar, Fazer Cidade” e uma 
das mais completas e atuais maquetas da cidade de Lisboa, à 
escala 1:2500.
Ponto de contacto privilegiado entre o meio académico e os 
serviços da Câmara Municipal de Lisboa, o CIUL estabelece 
parcerias e promove dinâmicas de colaboração, com vista à 
reflexão sobre temas-chave para o desenvolvimento urbano 
da cidade de Lisboa.
Ao longo de 20 anos construímos uma comunidade de 
cidadãos e especialistas interessados num diálogo aberto e 
produtivo em prol do conhecimento, de Lisboa e da qualidade 
de vida dos nossos munícipes. São 20 anos a estabelecer 
relações e a difundir conhecimento, numa perspetiva de 
verdadeiro serviço público.  
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NOTÍCIAS

9ª edição do Ciclo de Conferências 
Encontro de Urbanismo: “Lisboa e Património”

Como tem vindo a acontecer desde 2016, vamos receber no nosso 
auditório uma nova edição do Workshop – “Plataformas de dados 
georreferenciados do município”, organizado pelo CIUL em 
parceria como a Divisão de Gestão de Informação Georrefenciada 
(DGIG).
A sessão pretende sensibilizar professores, estudantes, 
investigadores e público em geral para a utilização de duas 
ferramentas úteis para o estudo e desenvolvimento de conteúdos 
e serviços sobre e para a cidade de Lisboa:  e Lisboa Interativa
Geodados. O Wokshop é presencial e as inscrições são feitas 
através do e-mail do CIUL: ciul@cm-lisboa.pt

Workshop – Plataformas de Dados 
Georreferenciados do Município 

No passado dia 21 teve lugar a 1.ª sessão do novo Ciclo de Conferências 
“Encontro de Urbanismo”.
A sessão, moderada por Paulo Pais (Câmara Municipal de 
Lisboa/Departamento de Planeamento Urbano), incidiu sobre “O 
Património Cultural e a Construção da Identidade” e contou com a 
participação de Carlos Bessa (Direção-geral do Património Cultural), 
em substituição do anunciado João Carlos Santos, e de Maria Calado 
(Centro Nacional de Cultura). Estava prevista a intervenção de Ana 
Tostões (DoCoMoMo Internacional), que por razões técnicas não pôde 
participar, pelo que o seu contributo será apresentado numa outra 
sessão deste ciclo.
As sessões dos meses de novembro e dezembro têm lugar, como 
habitualmente, na terceira quinta-feira de cada mês, pelas 18h00. A 
divulgação dos temas e dos oradores será feita através da nossa 
malling list e das redes sociais.

Este ano, e como já vem sendo habitual desde 1998, a Câmara 
Municipal de Lisboa marcou novamente presença no SIL - Salão 
Imobiliário de Portugal que decorreu de 7 a 10 de outubro na FIL - 
Feira Internacional de Lisboa - Parque das Nações. O stand da 
Câmara Municipal de Lisboa tinha cerca de 144 m2 e comportava 
um ledwall com 5x3m, onde passava um vídeo informativo. 
O tema deste ano foi a regeneração urbana e neste contexto 
foram destacadas a reabilitação de equipamentos (Estação Sul e 
Sueste, Biblioteca de Alcântara, Escola Básica de Caselas, Escola 
Básica Luísa Ducla Soares e LUCA - Teatro Luís de Camões); a 
reabilitação de habitação (Programa Renda Acessível e Eco Bairro 
da Boavista) e a reabilitação de espaço público (Parque Urbano 
Gonçalo Ribeiro Telles / Praça de Espanha, Largo da Boa-Hora à 
Ajuda e Parque Ribeirinho Oriente). 

SIL 2021 - Salão Imobiliário de Portugal 

http://lxi.cm-lisboa.pt/
http://geodados.cm-lisboa.pt/
mailto:ciul@cm-lisboa.pt


NOTÍCIAS

Workshop do projeto europeu RE-DWELL

Na reunião do passado dia 20 de julho a Assembleia Municipal de 
Lisboa aprovou o Plano de Pormenor da Calçada das Lajes, publicado 
a 6 de outubro no Diário da República. DR, 2.ª Série, n.º194 sob o 
Aviso n.º 18849/2021. 
A área de intervenção do Plano de Pormenor da Calçada das Lajes 
situa-se na freguesia de Penha de França e tem cerca de 12,2 ha. Os 
principais objetivos que nortearam este plano incidiram nas 
seguintes premissas: promover a regeneração urbanística, promover 
a adequada articulação com a envolvente, garantir a revitalização e 
valorização funcional, com incremento da função habitacional e 
salvaguardar / valorizar os eixos visuais panorâmicos sobre o vale e o 
rio, que fazem parte do sistema de vistas.
Toda a informação que constitui o Plano de Pormenor da Calçada das 
Lajes pode ser consultada online, no sítio eletrónico da Câmara 
Municipal de Lisboa, na  ou,   Secção Planeamento Urbano
presencialmente, no Centro de Informação Urbana de Lisboa (Cota 
Urban/122).   

Aprovação do Plano de Pormenor 
da Calçada das Lajes 

Entre 22 e 24 de setembro o CIUL acolheu o primeiro workshop do 
projeto europeu RE-DWELL, inserido no programa Marie Curie – 
Innovative Training Network (ITN).
O projeto RE-DWELL pretende dar resposta a uma problemática dos 
dias atuais, que é a necessidade de habitação acessível e sustentável. 
Para isso procura formar profissionais com competências 
transdisciplinares, de modo a encarar o problema de uma forma 
holística. Esta visão transdisciplinar é conseguida através do 
envolvimento de profissionais de diferentes áreas e também do 
conhecimento conjunto que é produzido entre a academia e os 
diversos setores ligados à habitação, na procura de soluções 
inovadoras.
O evento decorreu num formato híbrido, entre presencial no CIUL e 
por videoconferência, com uma visita a um “caso de estudo”, no final 
de cada dia. 

No âmbito de Lisboa Capital Verde Europeia 2020, a Câmara Municipal 
de Lisboa editou o livro “Espaço público de Lisboa. Plano, projeto e obra 
da primeira geração de arquitetos paisagistas. 1950-1970” da arquiteta 
paisagista Teresa Bettencourt da Câmara. Esta obra, que resultou do 
trabalho de doutoramento da autora, foi lançada no passado dia 8 de 
outubro na Estufa Fria após uma homenagem pública à 1ª geração de 
arquitetos paisagistas, que tanto contribuiu para a nossa Lisboa de 
hoje. Destacamos cinco nomes que também foram alvo de merecida 
homenagem através da inauguração de 5 placas toponímicas 
comemorativas atribuídas a 5 parques/praça/jardins da cidade: Álvaro 
Ponce Dentinho, António Viana Barreto, Edgar Sampaio Fontes, Manuel 
Azevedo Coutinho e Manuel Sousa da Câmara. Todos estes arquitetos 
paisagistas foram, no seu tempo, técnicos da Câmara Municipal de 
Lisboa. 
Este livro apresenta-nos Francisco Caldeira Cabral, o fundador da 
Arquitetura Paisagista em Portugal, e os seus discípulos, entre os quais 
se encontra Gonçalo Ribeiro Teles, que nos deixou a 11 de novembro do 
ano passado. Apresenta-nos também a Lisboa deste período, (1950-
1970), as questões que nortearam a expansão da cidade, a integração 
dos espaços verdes nos processos de planeamento e o contributo dos 
arquitetos paisagistas nos parques e jardins de Lisboa. 
O livro está disponível , em formato digital, e pode ser consultado aqui
no núcleo de documentação do CIUL (cota Arq/99).

Livro “Espaço público de Lisboa. Plano, projeto 
e obra da primeira geração de arquitetos 
paisagistas. 1950-1970”  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/172420899/details/1/maximized?serie=II&parte_filter=36&day=2021-10-06&date=2021-10-01&dreId=172358841
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/172420899/details/1/maximized?serie=II&parte_filter=36&day=2021-10-06&date=2021-10-01&dreId=172358841
https://www.lisboa.pt/cidade/urbanismo/planeamento-urbano/planos-de-pormenor/detalhe/calcada-das-lajes
https://issuu.com/camara_municipal_lisboa/docs/espaco_publico_lisboa
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