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N.º Ano Trimestre Tema 

0 1998 out a dez A prática da conservação e restauro 

1 1999 jan a mar Centros históricos 

2 1999 abr a jun Reabilitação urbana 

3 1999 jul a set Património e economia 

4 1999 out a dez Património arquitectónico industrial 

5 2000 jan a mar Qualificação profissional e património arquitectónico 

6 2000 abr a jun Arqueologia urbana 

7 2000 jul a set Património cultural e natural 

8 2000 out a dez Sismos e património arquitectónico 

9 2001 jan a mar Salvaguarda de revestimentos arquitectónicos 

10 2001 abr a jun Património de betão 

11 2001 jul a set Baixa Pombalina: que futuro? 

12 2001 out a dez Intervenções em museus 

13 2002 jan a mar Intervenções em monumentos de pedra 

14 2002 abr a jun Pontes que fazem história 

15 2002 jul a set Arquitectura militar 

16 2002 out a dez Os caminhos-de-ferro com património cultural 

17 2003 jan a mar Gestão de qualidade na conservação do património arquitectónico 

18 2003 abr a jun Água e património construído 

19 2003 jul a set Estradas - preservando os caminhos do passado 

20 2003 out a dez Erros e defeitos na reabilitação de edifícios 

21 2004 jan a mar Energia e património 

22 2004 abr a jun Património marítimo 

23 2004 jul a set Bairros históricos de Lisboa 

24 2004 out a dez Arquitectura em terra 

25 2005 jan a mar Arquitectura vernácula e Arqueologia da arquitectura 

26 2005 abr a jun Património móvel e integrado 

27 2005 jul a set Redes, instalações e sistemas em edifícios e centros históricos 

28 2005 out a dez Património português no mundo 

29 2006 jan a mar Reabilitação de estruturas de madeira 

30 2006 abr a jun Tecnologias de informação e património arquitectónico 

31 2006 jul a set Reabilitação de fundações de edifícios antigos 

32 2006 out a dez Produtos para a reabilitação e a conservação 

33 2007 jan a mar Património e espectáculo 

34 2007 abr a jun Património e ambiente 

35 2007 jul a set Argamassas para a reabilitação e Humidade em construções antigas 

36 2007 out a dez Património português em Marrocos 

37 2008 jan a mar Conflitos de escala 

38 2008 abr a jun Património religioso e lugares sagrados 

39 2008 jul a set A cor e o património - tratamento de superfícies arquitectónicas 

40 2008 out a dez Património fúnebre 

41 2009 jan a mar Projectos e estaleiros: obras em património arquitectónico 
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N.º Ano Meses Tema 

42 2009 abr a jun Património e ciência 

43 2009 jul a set Casas antigas portuguesas 

44 2009 out a dez As crianças e o património 

45 2010 jan a mar Património e contemporaneidade 

46 2010 abr a jun Património hospitalar 

47 2010 jul a set Os limites da construção 

48 2010 out a dez Património imaterial 

49 2011 jan a jun 

(especial)  

A caminho das boas práticas - bons exemplos de associados 

50 2011 jul a set Associativismo, voluntariado e trabalho em rede 

51 2011 out a dez Financiamentos e apoios na reabilitação 

52 2012 jan a jun Congresso da Europa Nostra em Lisboa 

53 2012 jul a dez Reabilitação e vulnerabilidade sísmica 

54 2013 jan a jun As Misericórdias portuguesas 

55 2013 jul a dez Reabilitação de coberturas 

56 2014 jan a dez Barragens: um mal necessário? 

57 2014 jul a dez Tecnologia da reabilitação 

58 2015 jan a jun Patologia e reabilitação de edifícios 

59 2015 jul a dez Internacionalização do Património 

60 2016 jan a jun O Património e o futuro 
 


