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NOTÍCIAS

O Centro de Informação Urbana de Lisboa já
está no Instagram
Em finais de abril o Centro de Informação Urbana de Lisboa abriu
conta no Instagram. Siga-nos através da nossa página de
Instagram, onde pode ficar a conhecer os nossos eventos, notícias
e novidades. Mas não se perca - no Instagram o seu CIUL está
designado com letra minúscula: c.i.u.l
Visite-nos no Instagram em c.i.u.l

Projetos & Estratégias da Câmara Municipal
de Lisboa
Já se encontram disponíveis para visualização as três sessões que
decorreram no Centro de Informação Urbana de Lisboa nos dias 24
e 26 de Março e 9 de Abril, no âmbito da rubrica Aulas Abertas, sob
o tema “Projetos & Estratégias da Câmara Municipal de Lisboa”.
As apresentações, a cargo da CML, incidiram sobre as seguintes
áreas: Espaço Público, Desenvolvimento Social, Ambiente e
Espaços Verdes e Planeamento Urbano.
Para ver ou rever as sessões destas Aulas Abertas, realizadas por
videoconferência, basta aceder através dos seguintes links:
1ª sessão | 24 de Março: Espaço Público e Desenvolvimento Social
2ª sessão | 26 de Março: Ambiente e Espaços Verdes
3ª sessão | 9 de abril: Planeamento Urbano
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VIII Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa
2021
Este ano a Semana da Reabitação Urbana de Lisboa teve lugar
entre 11 e 13 de maio.
A Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa é uma iniciativa da
revista Vida Imobiliária que, entre outras entidades, tem o apoio
da Câmara Municipal de Lisboa.
A edição deste ano adotou um modelo híbrido, que permitiu a
gravação de sessões presenciais e a sua transmissão online.
Muitos e diversos foram os temas abordados nestas sessões,
alguns das quais podem ser visualizados no site oficial.

Prémio Boas Práticas
de Participação Cidadã
O Prémio Boas Práticas de Participação Cidadã, que vai já na sua
XV edição, é um prémio promovido pelo OIDP - Observatório
Internacional para a Democracia Participativa, ao qual Lisboa
apresentou este ano uma candidatura com o Processo
Participativo do Martim Moniz.
Foram apresentadas 52 candidaturas que estiveram sujeitas a
voto, através de uma plataforma participativa, até ao dia 31 de
maio. Esta votação colocou a candidatura de Lisboa num grupo
mais restrito que será apreciado e avaliado por um júri.
O anúncio dos premiados será feito durante a conferência da
OIDP que está prevista para agosto / Setembro de 2021.

Seminário Internacional de Projeto
“Refazer Paisagens”
Desde 2009 que o Centro de Informação Urbana de Lisboa
acolhe nas últimas duas semanas de julho o Seminário
Internacional de Projeto “Refazer Paisagens”, promovido pelo
ACMA - Centro Italiano di Architettura, em colaboração com a
Câmara Municipal de Lisboa.
Durante este seminário os alunos são convidados a trabalhar
uma área de intervenção na cidade de Lisboa, proposta pelo
Departamento de Planeamento Urbano da CML. Ao longo destes
anos muitas foram as áreas e os temas apresentados neste
seminário, como por exemplo a Frente Ribeirinha, a Coroa
Noroeste, a Colina do Castelo e o Vale de Alcântara, entre outros.
Ainda no âmbito do Seminário costumam ser realizadas
Conferências, abertas ao público, onde são convidados arquitetos
e arquitetos paisagistas que partilham os seus conhecimentos e
visões sobre a cidade de Lisboa.
Em 2020, por causa da pandemia, este ciclo contínuo de edições
foi quebrado. Para este ano a XII edição do Seminário
Internacional de Projeto “Refazer Paisagens” de Lisboa está já
marcada para o período entre 21 e 30 de julho. Esperamos em
breve poder dar mais notícias sobre este assunto.
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Martim Moniz em Imagens
No passado dia 25 de junho o Centro de Informação Urbana de
Lisboa acolheu no seu auditório “virtual” uma Sessão de
Esclarecimento sobre a 4ª etapa do Processo Participativo do
Martim Moniz.
Esta 4ªetapa, que terminou a 30 de junho, convidava o cidadão a
participar com uma apresentação gráfica que poderia ser uma
ilustração/desenho/fotografia/projecto, de modo a concretizar e
expressar as ideias em termos espaciais.

Aqui pode descarregar os resultados da primeira fase de
auscultação pública.

Livro “A Imagem de Lisboa:
O tejo e as Leis Zenonianas da Vista do Mar”
A obra "A Imagem de Lisboa: o Tejo e as Leis Zenonianas da Vista
do Mar", contém as comunicações apresentadas no Colóquio
homónimo, que decorreu no Centro de Informação de lisboa no
ano de 2016. Esta publicação que foi lançada no CIUL em finais de
2020, é uma edição da Câmara Municipal de Lisboa, Instituto de
História da Arte, FCSH, NOVA e conta com a coordenação de
Hélder Carita e José Manuel Garcia.
A Constituição de Zenão ou Constituição Zenoniana resultou de
um conjunto de normas estabelecidas para a reconstrução de
Constantinopla, durante o governo do imperador do Império
Romano do Oriente, Cezar Zenão (474-491). Estas normas foram
incorporadas no direito romano no século VI e, ao longo da Idade
Média, foram sendo integradas nas Ordenações Régias
portuguesas.
Segundo Hélder Carita, durante os séculos XVI, XVII e XVIII as
vistas sobre o Tejo foram assumidas pelos lisboetas «como um
direito e um privilégio», contribuindo as leis zenonianas sobre as
vistas do mar para «agregar à sua volta um universo de conceitos
estéticos, valorizando a imagem da cidade em função do Tejo e
contribuindo de forma decisiva para um urbanismo
eminentemente cenográfico e adaptativo.»
As vistas sobre o Tejo são um património secularmente defendido
e têm sido assimiladas pelos lisboetas como um bem comum que
deve ser preservado, para desfrute de todos.
Núcleo de Documentação do CIUL, cota Patri-Hist/164

