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Para quê uma newsletter?
Esta newsletter vem complementar os outros canais de comunicação da
associação e vem permitir informar de uma forma mais directa e assídua os
sócios, amigos e instituições. Para além das actividades desenvolvidas pela
APRUPP, este canal também servirá para divulgar eventos, publicações e
actividades  dentro do âmbito da reabilitação urbana e protecção do
património e que respeitem as linhas gerais de acção da associação. Assim,
estamos abertos a receber e difundir em futuras newsletters qualquer tipo de
informação relevante, bastando para tal enviarem-nos um email para:
comunicacao@aprupp.org

 

Destaque
 

Mostra & Conta: 2ª 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.
Saber +
 

Notícias APRUPP

Porto, 17 Anos de Património
Mundial
A APRUPP, no âmbito do 17 º aniversário da

classificação do Centro Histórico do Porto

como Património Cultural da Humanidade,

propos-se a comemorar esta data com uma

visita no Sábado, 7  de Dezembro, ao

Seminário Maior de Nossa Senhora da

Conceição do Porto, um conjunto edificado

constituído pela Igreja dos Grilos e

dependências colegiais adossadas, situado

no Morro da Sé em pleno centro histórico.

Saber +

Espaços Industriais Abandonados
Decorreu no dia 8 de Fevereiro a 11ª Tertúlia

APRUPP, desta vez dedicada aos Espaços

Industriais Abandonados. Presenças: Sérgio

Pereira fundador do grupo In-va-soes, o

arquiteto Manuel Correia Fernandes, vereador

do urbanismo da CMP, a arquiteta Conceição

Melo, Directora do Departamento de

Planeamento e Ambiente da CM de Santo Tirso e

da antropóloga Drª Eglantina Monteiro. Saber +
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O IMI e os Centros Históricos
A APRUPP tem acompanhado com muita

atenção a questão da isenção de IMI nos

centros históricos classificados e da

interpretação que as finanças têm feito da

legislação. Partilhamos alguns links que

remetem para notícias relacionadas com o

tema, juntamente com o comunicado do

MDCH: 1 . «Câmara do Porto defende Isenção

de IMI para prédios em zona classificada»

(JN);  2. «IMI leva donos de prédios do Porto

a preparar acção judicial contra finanças»

(Público); 3. «Cidades com centro histórico

Património Mundial vão exigir clarificação da

isenção do IMI» (Público); 4. Portugal em

Directo» (RDP); 4. Comunicado do

«Movimento de Defesa do Centro Histórico

de Évora».

Assembleia Geral
Assembleia Geral vai decorrer no próximo dia

28 de Março. Recomendamos que estejam

atentos à convocatória que será emitida em

breve pela Presidente da Assembleia Geral.

Desta vez, para além da ordem de trabalhos

habitual, também iremos ter um momento de

confraternização e lazer.

Novo formulário de inscrição
O processo de inscrição de novos sócios foi

simplificado, sendo agora mais fácil e mais

rápido proceder ao preenchimento do

formulário. Saber +

Quotas em atraso
Recordamos que os sócios poderão actualizar as

quotas respeitantes ao ano de 2014 (20€)

através do NIB 0010 0000 48054300001 14 ou

através de cheque ou numerário que deverá ser

enviado para: APRUPP - Rua de Entreparedes,

68, 4000-198 Porto

 

Outras notícias
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Pós-Graduação
A Univ ersidade Fernando Pessoa

promov e uma «Pós-Graduação

em Reabilitação do Património

Construído». As inscrições

encontram-se abertas. Saber +

Semana da
Reabilitação Urbana
Decorre de 1 9 a 26 de Março,

em Lisboa, a 2ª edição da

Semana da Reabilitação

Urbana. Saber +

Seminário
Conforto Ambiental em Edifícios

- Nov os Contributos para a

Sustentabilidade, a realizar no

LNEC no dia 1 1  de março de

201 4. Saber+

Estudos Avançados
A FEUP promov e a 4ª Edição Dos

«Estudos Av ançados em

Reabilitação do Património

Edificado». Saber +

Prémio Archiprix
O Prémio Archiprix distingue as

melhores teses de mestrado em

projectorealizadas em 201 3, nas

áreas de Arquitectura,

Arquitectura Paisagista e

Urbanismo. Saber +

.
 

Prémios SOS Azulejo 2
Estão abertas as candidaturas

para os «Prémios SOS Azulejos

201 3». Saber +
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