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PROGRAMA: 
 A disciplina situa o seu campo de estudo nas questões da cidade. Sendo um campo de reflexão autónomo é, 

igualmente, entendida como um instrumento de apoio ao Atelier Território. Esta visão operativa dos conteúdos entende 

o conhecimento como referência alargada para o trabalho de projeto no correspondente Atelier 2A, não no sentido dos 

modelos, mas no sentido dos mecanismos de reflexão conceptual. 

Elege-se como tema privilegiado o da reabilitação/renovação dos lugares contemporâneos enquanto manifestação da 

multiplicidade e da temporalidade dos processos de construção do território e da cidade.  

Integrado no Projeto de Investigação internacional NERU-New Ruralities e tendo como território de referência a amostra, 

sobre a qual se aplica o projeto do correspondente Atelier 2A, neste ano letivo a “Veiga de Creixomil” em Guimarães, 

pretende-se estudar os mecanismos disciplinares gerados a partir do que existe nestes lugares, e que é frequentemente 

obliterado. Renovação implica assim a recuperação do diálogo entre o que existe e o que poderá vir a ser, aproveitando o 

facto de o território ser um processo temporal sempre inacabado como uma mais-valia para renovar a capacidade operativa 

da arquitetura na transformação destes lugares.  

Enquadra-se assim, uma variedade de linhas de investigação que considera qualquer tipo de intervenção, desde as mínimas 

alterações do edificado até as transformações alargadas numa escala geográfica, que impliquem uma renovação do 

ambiente construído a partir do reconhecimento dos elementos, estruturas e sistemas existentes. 

Deste ponto de vista, são abordados os temas recorrentes no projeto urbano contemporâneo, que se constituem como 

quadro de referência para uma intervenção nestes tipos de terrenos e territórios. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM: 

 Concebida como uma disciplina teórico-prática, apresenta uma dimensão analítica e expositiva estando orientada 

tanto para o fazer como para a crítica. Apresenta-se como o estudo das condições e dos processos de desenho que 

produzem o território, através da reflexão sobre o pensamento de autores e críticos, assim como, da leitura de obras e 

projetos. O objectivo central é promover o debate com a finalidade de desenvolver o sentido crítico perante os temas 

abordados, fortalecendo o desenvolvimento de pensamento autónomo. 
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MÉTODOS DE ENSINO 
 
O programa é desenvolvido em aulas semanais de 3 horas. O tempo letivo é dividido, variando conforme as necessidades 

do programa, em aulas teóricas, de exposição de matéria, e aulas práticas, de debate e acompanhamento do trabalho 

prático. 

 
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

O método de avaliação é contínuo e terá como critérios: 
A participação nas aulas. 
A qualidade da investigação realizada sobre uma problemática pertinente no devir do território contemporâneo. 
A Entrega fora de prazo ou a não apresentação oral e escrita/gráfica do trabalho, quando não forem devidamente justificados, implica 
a classificação de reprovado à disciplina. 
É obrigatória a assistência a 2/3 das aulas. 
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