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MOSTRA E CONTA
MARATONA DE PROJECTOS DE REABILITAÇÃO
Evento na agenda da Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa
Organização: APRUPP
Data: 21 de março de 2014
Horário: das 21h00 às 23h00
Local: Espaço da Reabilitação Urbana - Pátio da Galé - Praça do Comércio.

SINOPSE

A APRUPP, em colaboração com a revista Vida Imobiliária e 
a Promevi, promove, no âmbito da SEMANA DA 
REABILITAÇÃO URBANA DE LISBOA, o evento MOSTRA E 
CONTA: MARATONA DE PROJECTOS DE REABILITAÇÃO. 

O evento decorrerá no dia 21 de Março, das 21h00 às 
23h00, no Espaço da Reabilitação Urbana, instalado no 
Pátio da Galé - Praça do Comércio da cidade de Lisboa. Ao 
longo desta Maratona serão apresentados 12 projectos de 
reabilitação. 

Com este encontro pretende-se promover a Reabilitação 
Urbana e a actividade dos gabinetes de arquitectura 
desenvolvida neste sector junto de promotores, técnicos e 
público em geral. Venha mostrar, contar e discutir a cidade, 
o património e a arquitectura.

REGULAMENTO

1. Cada arquitecto pode apresentar um projecto de 
Reabilitação Urbana. (A APRUPP define Reabilitação 
Urbana como um processo contínuo e integrado de 
manutenção, revitalização e regeneração do habitat 
edificado, respeitando a especificidade cultural e identitária 
do lugar)

2. Apenas serão considerados projectos já construídos.

3. A apresentação não poderá exceder os 10 minutos.

4. Serão seleccionados os primeiros 12 projectos que 
efectuem a inscrição e que cumpram os pontos 1 e 2 do 
regulamento.

5. INSCRIÇÃO: Enviar para o email geral@aprupp.org, 
indicando no assunto “MPRU”, com os seguintes dados;

a) Identificação do gabinete de arquitectura.
b) Identificação da pessoa ou pessoas que irão apresen-

tar o projecto.
c) Contactos: Morada e telemóvel.
d) Identificação e localização do projecto.
e) Breve memória descritiva do projecto. Máximo de 300 

palavras.
f) Apresentação em powerpoint, pdf ou qualquer outro 

formato que tenciona mostrar na Maratona. O formato 
da apresentação fica ao critério dos participantes, 
sendo a única condicionante o cumprimento dos 10 
minutos.

6. As inscrições são gratuitas.

7. A candidaturas podem ser feitas até ao dia ao dia 14 de 
Março.

NA AGENDA DAORGANIZA

Evento sujeito a registo - sru@vidaimobiliaria.comwww.semanadareabilitacao.com
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