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Em fevereiro de 2019 a APRUPP lançou e apresentou os
membros que constituem o Núcleo de Lisboa no Museu
Nacional de Arqueologia, através da sua presidente Alice
Tavares e coordenadora do Núcleo APRUPP LX: Pedro
Hébil, Joana Mourão, Vanessa Rodrigues e Ana Vicente.
Respondendo assim ao crescente número de solicitações
da região metropolitana de Lisboa e ao objetivo de maior
representatividade nacional. Seguiu-se uma tertúlia sobre
“cartas Patrimoniais” com Soraya Genin (ICOMOS), Mª
Helena Barreiros (CMLisboa), Era-Arqueologia, Michele
Santos (CMPalmela), com moderação de Alice Tavares e
Vanessa Rodrigues.

Em novembro de 2019 a APRUPP coorganizou e coordenou
a Comissão Organizadora (CO) do Seminário Ibérico
Cultura, Património e Turismo, que decorreu na Reitoria
da Universidade de Aveiro, presidindo à CO Alice Tavares.
Este seminário contou com a participação de instituições
Espanholas e Portuguesas, como: a APATRIGAL,
Universidade Cantabria, Ciudadanos por la
Defensa
del Patrimonio, ARESPA, Universidad del País Vasco,
Universidad Rey Juan Carlos Madrid, Universidade de
Aveiro, GECORPA, Ordem dos Arquitetos – SRN, Direção
Regional de Cultura do Centro. Os debates foram moderados
por: Pedro Simões (JN), Ana Velosa, Daniel Miranda, Miguel
Malheiro e Alice Tavares.
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A APRUPP é uma associação privada sem fins lucrativos fundada no Porto,
em abril de 2012, com o objetivo de promover e divulgar o conceito de
reabilitação urbana como principal veículo para a salvaguarda da identidade e
valorização do património construído. É nossa convicção que a difusão deste
conceito através da divulgação e estudo de boas práticas, o intercâmbio de
saberes e uma formação técnica adequada, permitirá preservar o edificado de
interesse histórico e patrimonial, assim como influenciar determinantemente
a redução das assimetrias sociais e alertar para a necessidade de participação
dos cidadãos na preservação da nossa identidade. Imbuídos por estes
princípios, realizamos diversas ações ao longo destes oito anos que provocaram
um interesse crescente na comunidade pela ação da APRUPP, levando-nos
a expandir a nossa área de influência nacional, através da criação de um
núcleo em Lisboa, em 2019, bem como internacional, com a coordenação
do Seminário Ibérico Cultura, Património e Turismo, em novembro de 2019
e a participação ativa no Fórum Internacional do Património Arquitetónico
Portugal/ Brasil desde 2015. Numa comunidade em constante mudança,
os apelos para a proteção e preservação do património construído são
infindáveis, e nesta nova realidade pandémica que tantas incertezas traz às
nossas vidas, é importante para nós olhar para as ações que realizamos no
passado próximo. Desta forma, refletir sobre o futuro que poderemos ajudar
a transformar positivamente, quer inspirar uma reabilitação urbana cada vez
mais eficaz e sustentável para alcançar essa interminável tarefa de proteger
o nosso património construído e reabilitar de forma criteriosa, para manter
os valores culturais e patrimoniais com o envolvimento dos cidadãos e das
comunidades.
Por estas razões, lançamos esta primeira newsletter para reforçar os nossos
objetivos e divulgar as ações que temos realizado, cabendo neste primeiro
número a apresentação dos acontecimentos mais relevantes que realizamos
no último ano, 2019.
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A APRUPP, organizou ainda durante o ano de 2019:

. Tertúlia A obra de Raul Lino em risco de demolição, no Porto,
. Workshop Reabilitação de caixilharias tradicionais, em Vila Nova
de Gaia,
. Visita ao Bairro das Trinas, em Lisboa;
. Workshop Reabilitação de estruturas de madeira de edifícios antigos,
em Lisboa;
. Tertúlia sobre Cartas Patrimoniais, em Lisboa;
. Workshop Reabilitação de clarabóias, em Braga;
. Visita à Obra em curso no Palácio de Mafra, em Mafra,
Integrado no dia Internacional dos Monumentos e Sítios;
. Workshop Reabilitação de Alvenarias antigas, em Lisboa;
. Tertúlia Salvaguarda do património azulejar – como está a ser
aplicada a lei?, no Porto;
. Reunião da Direção Aberta aos Sócios, na Universidade de
Aveiro;
. Fórum das ONG do Património 2019 Unir as ONG do
Património em Defesa da nossa herança comum, na Universidade
de Aveiro;
. Workshop Inspeção e Diagnóstico do Edifício, no
Entroncamento;
. Tertúlia Salvaguarda do Património Azulejar – Como está a ser
implementada a lei?, no Porto;
A APRUPP coorganizou a Visita Técnica à Ponte do Arco, em

Marco de Canaveses.

A APRUPP obteve reconhecimento público através de:

- Convite a participar na reunião de Auditoria do Tribunal de
Contas Europeu, no âmbito dos Fundos FEDER, na CCDRN;
- Estabelecimento de um Acordo com o LNEC - Laboratório
Nacional de Engenharia Civil em Lisboa, que prevê a
organização conjunta de iniciativas e a disponibilização
de uma sala para Workshops e reuniões promovidas pela
APRUPP sempre que necessário;
- Júri do Prémio de reabilitação Nuno Teotónio Pereira, IHRU;
- Júri do Prémio Januário Godinho, V. N. Famalicão.

Em julho de 2019 a APRUPP organizou o Workshop
Reabilitação de Alvenarias Antigas no LNEC em Lisboa,
com a coordenação de Alice Tavares, visando dar a conhecer
as metodologias de inspeção, de reabilitação e reforço
estrutural, valorizando a importância da preservação do
Património edificado. Contou com a presença de Manuel
Pipa (LNEC) e os oradores Alice Tavares (UA), Ana
Marques (LNEC), Aníbal Costa (UA), Filipe Rio (Otis),
Francisco Pimenta (PRETENSA). A componente prática de
demonstração das técnicas de reforço e materiais esteve a
cargo das empresas CACAO e PRETENSA.

Em junho de 2019 a APRUPP organizou o Workshop
Reabilitação do Espaço Público, com a coorganização do
Museu de História Natural e da Ciência da Universidade
do Porto, no Jardim Botânico do Porto, contando com
os oradores Marta Labastida, Daniel Monteiro e Paulo
Farinha Marques, com a moderação de Miguel Malheiro.
Ele visou sensibilizar os presentes para a reabilitação dos
espaços públicos através da apresentação de princípios
básicos de conceção e desenho, a sua composição material
e construtiva, consequente reabilitação e manutenção de
espaços verdes.

A APRUPP participou:

. Debate Público: Supremo Tribunal reconheceu a isenção de IMI nos
Centros Históricos Património Mundial. E agora?, em Évora;
. Agenda Regional do Norte para a Economia Circular, no Porto;
. Debate Reutilização de espaços industriais com propostas culturais,
no Porto;
. 6º FIPA – Fórum Internacional do Património Arquitetónico,
Portugal-Brasil, no Mosteiro da Batalha;
. Conferência Internacional Shatis 2019, Universidade do Minho;
. CERPUB, em Braga;
. I Congresso Nacional dos Agentes Técnicos de Arquitectura e
Engenharia, na Universidade Lusíada, Lisboa;
. Seminário GECORPA Conservação e Reabilitação do Património
– Estratégias e Potencialidades, na CONCRETA, Exponor,
Porto.

A APRUPP foi mencionada no projeto Europeu “Innovation
in Inteligent Management of Heritage Buildings - i2MHB”,
em julho de 2019, depois de uma sessão pública de
apresentação e discussão do tópico “Integration of heritage
buildings and sites within their surroundings” na sua sede.
Em outubro de 2019 surgiu na redação do trabalho final.

A APRUPP apoiou:

. Conferência O património cultural construído: proteção e tutela
jurisdicional, em Évora;
. Semana de Reabilitação Urbana, em Lisboa;
. Seminário Arquitectura em Terra, em Santiago do Cacém.
A APRUPP publicou o artigo A propósito do incêndio na Catedral

de Notre-Dame..., de Esmeralda Paupério.

A APRUPP surgiu na imprensa nacional com:

. Entrevista do Vice-Presidente da APRUPP à SIC;
. Artigo no Diário Aveiro 5.10.2019;
. Artigo no Diário Aveiro 10.11.2019;
. Artigo no Diário Aveiro 17.11.2019;
. Menção à APRUPP no Jornal de Notícias 22.12.2019.

A APRUPP esteve representada no júri do
prémio de reabilitação Nuno Teotónio Pereira,
IHRU através da sua presidente Alice Tavares,
Lisboa, em setembro 2019. Pedro Hébil
representou a APRUPP na sessão de entrega dos
Prémios.

O Vice-Presidente da APRUPP, Daniel Miranda,
deu uma entrevista ao canal televisivo SIC onde
abordou a problemática inerente ao IMI dos edifícios
inseridos em Centros Históricos.

02

