
 

 

Revelar o Património. O I Congresso de Arquite

Encontro dia 11 de outubro, no Forte de Sacavém

 

Decorridos 70 anos sobre o I Congresso Nacional de Arquite

história da arquitetura portuguesa do século XX, e dado que o arquivo do Forte de Sacavém 

integra vários espólios dos arquite

Cultural (DGPC) assinala esta efeméride com um

 

Paula Silva, Diretora-Geral do Património Cultural, Ana Tostões, presidente do Docomono 

Internacional, José Manuel Pedreirinho, presidente da Ordem dos 

diretor da Casa da Arquitetur

Universidade de Lisboa e Bárbara Coutinho, do MUDE, são alguns dos nomes que marcam 

presença no evento. 

 

Esta iniciativa insere-se no projeto

encontros periódicos anuais, a par de uma componente editorial

promover e divulgar os arquivos e espólios documentais existentes no Forte de Sacavém, bem 

como os projetos e ações de estudo e inventá

 

O Forte de Sacavém, sob tutela da DGPC, 

de arquitetura do século XX em Portugal.

 

• 12 quilómetros de documentação textual,

• Cerca de 35 mil fichas de invent

• 13 milhões de desenhos;

• Mais de 700 mil fotografias digitalizadas.

 

Inscrições no Encontro:  Icongressoarquitetura@dgpc.pt

 

Lisboa, 8 de outubro de 2018 

 

Maria do Céu Novais 

Assessoria de Imprensa 

Direção-Geral do Património Cultural / DGPC

Tel. (00 351) 21 361 42 00/ 21 361 42 59 (direto)

Email: ceunovais@dgpc.pt 

                                   

NOTA DE IMPRENSA 

Revelar o Património. O I Congresso de Arquitectura. 1948 

dia 11 de outubro, no Forte de Sacavém

I Congresso Nacional de Arquitectura, que constitui um marco

ortuguesa do século XX, e dado que o arquivo do Forte de Sacavém 

gra vários espólios dos arquitetos que nele participaram, a Direção-Geral do Património 

(DGPC) assinala esta efeméride com um Encontro a realizar quinta-feira, dia 11.

Geral do Património Cultural, Ana Tostões, presidente do Docomono 

Internacional, José Manuel Pedreirinho, presidente da Ordem dos Arquitetos,

diretor da Casa da Arquitetura, João Pardal Monteiro, da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade de Lisboa e Bárbara Coutinho, do MUDE, são alguns dos nomes que marcam 

se no projeto-âncora Revelar o Património, que contempla

cos anuais, a par de uma componente editorial. Procura

promover e divulgar os arquivos e espólios documentais existentes no Forte de Sacavém, bem 

como os projetos e ações de estudo e inventário que nele têm sido desenvolvidos

sob tutela da DGPC, integra o mais importante arquivo de património e 

de arquitetura do século XX em Portugal. Eis alguns números a destacar:  

de documentação textual, entre processos de obra e administrativos;

35 mil fichas de inventário;  

de desenhos; 

ais de 700 mil fotografias digitalizadas. 

Icongressoarquitetura@dgpc.pt 

Geral do Património Cultural / DGPC 

Tel. (00 351) 21 361 42 00/ 21 361 42 59 (direto) | TM 938 299 651 

 

tura. 1948 – 2018 

dia 11 de outubro, no Forte de Sacavém 

constitui um marco na 

ortuguesa do século XX, e dado que o arquivo do Forte de Sacavém 

Geral do Património 

feira, dia 11. 

Geral do Património Cultural, Ana Tostões, presidente do Docomono 

Arquitetos, Nuno Sampaio, 

rdal Monteiro, da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade de Lisboa e Bárbara Coutinho, do MUDE, são alguns dos nomes que marcam 

contempla a realização de 

. Procura-se, deste modo, 

promover e divulgar os arquivos e espólios documentais existentes no Forte de Sacavém, bem 

desenvolvidos. 

integra o mais importante arquivo de património e 

de obra e administrativos; 


