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Nota introdutória do Conselho de Direção

O ano de 2011-12 foi um ano especial para a ESG. A ESG candidata-se ao programa 
europeu Culture 2007-2013, como ‘project leader’, coordenando o projeto 
europeu de investigação ‘VerSus – Contributo do Património Vernáculo para a 
Arquitetura Sustentável’, com parceria de universidades de Itália, França e Espanha.  
Em Março 2012, o projeto da ESG é selecionado para financiamento pela União 
Europeia, devido, segundo o júri internacional, à qualidade e rigor metodológico do 
projeto. VerSus irá iniciar-se em Outubro 2012 e irá concluir-se em Setembro 2014. 

De referir igualmente, que é em Dezembro 2011, na reunião geral do ICOMOS, em 
Paris, que a candidatura da ESG para receber em Outubro 2013, a conferência 
internacional CIAV2013 é aprovada pelo Comité Científico Internacional de 
Arquitetura Vernácula ICOMOS-CIAV. Ao reforço internacional de investigação 
e de disseminação científica da instituição, o crescente número de convites 
para parcerias internacionais e consultorias nacionais expressam o interesse e 
credibilidade alcançados pelo CI-ESG, Centro de Investigação da ESG. 

Simultaneamente, a instituição responde a distintas solicitações da comunidade 
local. Verifica-se nomeadamente, o concurso académico de regeneração urbana 
promovido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo; o projeto académico de 
ampliação do Colégio de Campos realizado a pedido da Direção Pedagógica do 
Colégio; o apoio a iniciativas das Santas Casas da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira 
e de Caminha, e demais cooperação solicitada, e o apoio às populações locais.

Destaca-se a qualidade dos trabalhos académicos desenvolvidos na ESG, que é 
revelada no Anuário 2011-12 e que se consubstancia por um projeto de ensino 
estruturado e consistente, fundamentado num corpo docente com competência e 
dedicação em termos pedagógicos, técnicos e científicos. 

A consistência da articulação horizontal e vertical entre as Unidades Curriculares, 
a transversalidade entre os cursos, associados à possibilidade de integração de 
estudantes da ESG, em contextos de mercado de trabalho, nomeadamente em 
municípios portugueses e galegos, no âmbito de bolsas de estudo municipais, 
contribui igualmente para uma maior competência dos diplomados da ESG. As 
competências dos licenciados e mestres da ESG é reconhecida na sua colaboração 
em ateliers internacionais, nomeadamente na Suíça, Espanha e no Reino Unido.

A articulação entre o ensino e a investigação tem contribuído para o reforço da 
cooperação internacional (pela coorganização de workshops internacionais com 
Universidades de Itália, Bélgica e de Marrocos) e no crescente reconhecimento em 
concursos nacionais dos trabalhos de estudantes da ESG (1º e 2º prémios e 
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duas menções honrosas atribuídas pelo Município de Viana do Castelo). A chancela 
da Chaire UNESCO - Arquitectura de Terra e Sustentabilidade outorgada à ESG, 
em 2005, é renovada em 2012, entre 22 instituições universitárias a nível mundial. 
A ESG é a única representante portuguesa e a terceira europeia, o que certifica 
igualmente a qualidade associada à instituição na transferência do conhecimento.

2012 foi igualmente o ano em que partiu o Arq. Nuno Pereira da Silva (1971-2012), 
Diretor Académico da ESG e um dos principais autores da estruturação do plano de 
estudos do Mestrado Integrado de Arquitetura e Urbanismo, aprovado em 2009. A 
sua dedicação à escola e aos estudantes, o seu valor humano excecional e a sua 
competência como arquiteto e pedagogo foram um marco na instituição, e uma 
referência para colegas, amigos e estudantes.

2012-2014: Para onde vamos de seguida? O que procuramos?

A mudança para as futuras instalações, serão um marco na renovação da escola. 
O incremento dos estudantes exige mais espaço e melhores condições. Parte das 
aulas, já decorrem no novo edifício. Requalificando o novo espaço progressivamente 
e de um modo sustentado, a ESG passará brevemente e na sua totalidade, para as 
novas instalações. Mas, mudar o espaço de trabalho, não é suficiente.

A mudança tem de continuar na orgânica da instituição. O próximo ano será 
decisivo na implementação final de indicadores de garantia de qualidade. Todos 
teremos que participar na sua concretização, enquanto cultura intrínseca que 
exige elevados critérios de excelência, assegurados por todos nós, enquanto 
membros da comunidade académica da ESG (docentes, estudantes, funcionários e 
graduados), mas também pela renovação de valores que se baseiem numa cultura 
do conhecimento. 

Temos que assegurar que contribuímos para a sociedade, em particular nos 
momentos de maior constrangimento económico e social, e nos quais nos 
deveremos distinguir com sentido cívico para uma cidadania responsável.

Nesse sentido, precisamos de continuar com dinamismo na ação, de demonstrar 
maior confiança nas nossas capacidades de equacionar soluções, de responder 
com eficácia, de revelar pro-atividade e energia criativa. A garantia que damos o 
nosso melhor e que nos qualificamos com exigência, para podermos responder com 
rigor, profissionalismo e qualidade na sociedade de hoje e na que estamos a 
construir para amanhã.
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A Escola Superior Gallaecia soube renovar-se e consolidar-se com capacidade 
de autocrítica e de estabelecer consensos alargados. Conseguimos transformar 
as dificuldades, em oportunidades de renovação e melhoria da qualidade 
da instituição. 

Tal, só foi possível, por toda a equipa acreditar e defender a excelência. 
Os nossos valores reforçam-se. A nossa responsabilidade também. 

Renovamos hoje, o nosso empenho por uma instituição universitária, que faça a 
diferença. Com postura ética e sentido de responsabilidade, mas também com 
empenhamento e exigência, com determinação e coesão enquanto instituição, em 
particular quando a sociedade mais precisa do contributo de todos.

A Presidente do Conselho de Direção,
Prof.ª Doutora Mariana Correia
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Curso de Artes Plásticas e Multimédia

Num lugar como Vila Nova de Cerveira, cognominado “Vila das Artes”, tornou-se 
indispensável a criação de um Curso Superior de Artes Plásticas e Multimédia, já pela 
oferta de propostas que a Bienal de Cerveira proporcionou a este local transfronteiriço 
onde as culturas se auto identificam, assim como pela complementaridade aos 
restantes cursos da Escola Superior Gallaecia.
Este Curso de Artes Plásticas é sobretudo um curso de análise e experimentação 
de Artes Plásticas, onde o diálogo entre as tecnologias tradicionais se confundem 
e se completam com as novas tecnologias. O estudante identifica e compreende o 
fenómeno de “Obra de Arte” através da história, da experimentação da concepção, 
planeamento e execução de áreas artísticas como a pintura, a escultura, a estampa 
nas sua várias vertentes, e o vídeo como forma de expressão artística contemporânea.

A Direção de Curso,
Prof. Convidado Henrique Silva (diretor)
Prof. Doutor Leonel Valbom (vice-diretor)
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Curso de Design Gráfico e Industrial

O Design possui uma robusta metodologia de trabalho onde os fatores técnicos, 
humanos e criativos se cruzam, tornando o Design numa das ferramentas com 
maior capacidade para influenciar o nosso mundo material e visual. São objetivos 
do curso de design da ESG desenvolver competências integradas nas áreas do 
design gráfico e do design industrial. Isto implica que os profissionais detenham 
uma preparação sólida nas áreas da concepção, das teorias, das tecnologias, da 
inovação, do multimédia e tecnologias de informação, dos sistemas de comunicação 
digitais e interface, bem como de muitas áreas transversais à sociedade. 
Acreditamos que a relação de proximidade que estamos a criar entre docentes 
e estudantes permite potenciar o desenvolvimento destas competências. Assim, 
inspirados pela magnifica envolvente cultural e ambiental de Vila Nova de Cerveira, 
continuamos a alargar um Curso de Design, que potencia a versatilidade, a 
criatividade e a capacidade de análise e de crítica dos designers ESG. 

A Direção de Curso,
Prof. Doutor José Vicente (diretor)
Mestre D.er Teresa Correia (vice-diretor)
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Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

A presente publicação visa expor, através de uma seleção representativa de trabalhos 
académicos, a coerência do plano de estudos implementado na ESG, após a sua 
adequação a Bolonha, e a qualidade do trabalho académico realizado.

Tendo como principal referência a Unidade Curricular de Projeto (conjuntamente 
com Desenho), pretende-se que as propostas reflitam a síntese das suas áreas 
científicas complementares: Tecnologias (TEC); Humanísticas (HUM); e Ferramentas 
de Apoio ao Projeto (FAP).
 
Objetivos Gerais do Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo.

Capacitar o estudante para uma perspetiva global e coerente do âmbito de intervenção 
do arquiteto, no quadro da exigência e evolução do mercado de trabalho, através 
da prática dos atos próprios da profissão, valorizando a especificidade de territórios, 
contextos culturais e de domínios científicos, considerando as seguintes premissas:

Transmitir conhecimentos, competências, ferramentas, métodos e processos 
necessários ao exercício autónomo da Arquitetura e Urbanismo.

Contribuir para a compreensão do fenómeno arquitetónico e urbano, nas suas 
múltiplas dimensões, estruturada na interpretação crítica fundamentada.

Desenvolver estratégias para o desenho, representação e comunicação de projetos 
de Arquitetura e Urbanismo, adequando-os aos seus contextos e intervenientes.

Formar profissionais responsáveis, que participem ativamente na produção 
arquitetónica e urbana, refletindo e projetando tendo presente valores éticos próprios 
da condição humana.

Os resultados apresentados devem assim contribuir para a reflexão crítica da evolução 
do percurso discente, permitir a verificação implícita dos objetivos estipulados no 
respetivo plano e confirmar a articulação entre os diferentes semestres, de forma a 
aferir as orientações pedagógicas e científicas para os anos futuros.

A Direção de Curso,
Mestre Arq. Rui Correia (diretor)
Arq. Gilberto Carlos (vice-diretor)
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ARTES PLÁSTICAS E MULTIMÉDIA



ARTES PLÁSTICAS E MULTIMÉDIA



Representação da luz | Fernando Vicente

Turbulência | Lídia Cunha

Representação da luz | Ricardo Dantas
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Imagens e Sistemas de Representação

Conhecer as tecnologias que permitam a transformação da ideia no 
objeto. Plotters, impressoras, fotografias, pincéis, entre outras, são 
algumas das ferramentas, cuja utilização é pensada na visão e na 
execução da ideia. Proporcionar aos estudantes conhecimentos 
técnicos sobre os diferentes materiais utilizáveis nos diversos 
processos de produção, suas características e aplicações. Utilizar 
conceitos e linguagem específica para identificar materiais e possíveis 
técnicas de processamento. Promover a investigação para a seleção 
dos materiais adequados aos projetos e determinar qual a melhor 
forma de os processar para obterem o efeito desejado. Reconhecer as 
limitações que os materiais oferecem: analisar e selecionar dentro das 
possíveis soluções. Dominar a concepção de maquetas e modelos 
para diferentes tipos de materiais e processos. Estimular a reflexão crítica.

Exercício 2011-2012

Desenvolvimento de um exercício de pesquisa de imagens que representem 
“Movimento”. Desenvolver nos discentes competências para investigar e identificar 
o conceito de movimento através de uma imagem e selecionar várias soluções 
possíveis, recorrendo a máquina fotográfica.

Estudantes:   Fernando Vicente | Miguel Ribeiro | Lídia Cunha | Ricardo Dantas.
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AM06
2º Semestre

Prof. Doutor Mauro Costa 

Mestre D.er Margarida Leão



Desenhos | Estudantes

Desenho livre | Fernando Vicente

Desenho de observação | Lídia Cunha
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Estudantes:   Fernando Vicente | Lídia Cunha | Ricardo Dantas.

Desenho II

A Unidade Curricular, de continuidade em relação à UC Desenho I,  tem como 
objetivo reforçar nos estudantes as bases elementares do desenho à mão, e 
continuar a desenvolver no estudante a aplicação do desenho como instrumento 
de comunicação.
Objetivos: Desenvolver a sensibilidade imediata do estudante através do desenho 
de natureza compulsiva, instintiva, espontânea. Observar e representar o mundo 
envolvente em diferentes e variadas formas e técnicas de expressão. Desenvolver a 
gestualidade expressiva pessoal e única em cada estudante e a capacidade rápida 
de expressão e síntese do espaço e das formas que nos circundam. Observação, 
correção e comparação rigorosa entre o desenho e o modelo. Uso expressivo 
dos materiais de desenho. Capacidade de memória visual e raciocínio espacial. 
Conhecimento de proporção e perspectiva de observação. Desenvolver a capacidade 
de síntese e autocrítica através da seleção e apresentação do próprio trabalho num 
formato predefinido. Capacidade de representar por meio da luz e sombra.

Exercício 2011-2012

A Unidade Curricular de Desenho é essencialmente prática e através de exercícios 
realizados na aula, complementada por desenho no “Diário Gráfico”. As aulas 
iniciaram-se com exercícios de “aquecimento”; e de experimentação de variados 
materiais de desenho e de rápida execução, dando lugar ao traço característico que 
o estudante irá desenvolvendo.
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AM08
2º Semestre

Mestre D.er Margarida Leão



Modulação escultura “Los Peces de Otros” | Fernando Vicente

Escultura “Passado, Presente, Futuro” | Ricardo Dantas

Desenhos técnicos “Los Peces de Otros” | Fernando Vicente
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Metodologias e Planificação Artística 

Análise de ideias em termos de gestão de projeto com as componentes tempo, espaço, 
materiais, etc. Organização de método de trabalho e ferramentas, no que concerne a 
opções pessoais e personalização com via à criação de identidade e percursos.

Exercício 2011-2012

Partindo do conceito metodológico para a execução de uma obra de arte, propôs-
se a planificação, projeto e avaliação financeira de uma obra de arte (escultura) a ser 
colocada na ilha do Parque de Lazer de Vila Nova de Cerveira. Estudo no local das 
condições físicas, meios de transporte e colocação e análise do impacto ambiental, 
das condicionantes de fabrico e da escolha de materiais.

Estudantes:   Fernando Vicente | Lídia Cunha | Ricardo Dantas | Francisco Cobas.
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AM09
2º Semestre

Prof. Convidado Henrique Silva

Prof.ª Doutora Grácia Costa 



DESIGN GRÁFICO E INDUSTRIAL



DESIGN GRÁFICO E INDUSTRIAL



Linha de contorno e modelação | Susana Melo

Interpretação a aguarela de obra de Egon Schiele | José Gestal

Interpretação da obra de Kandinskiy com pastel seco | José Costa
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Desenho

O desenvolvimento da unidade curricular prende-se com:
Entendimento da percepção, da criatividade, da imaginação e da abstração nos 
códigos visuais gráficos da linguagem estruturante do desenho; apreensão formal 
de processos e meios de representação do real, na sensibilização a diferentes 
modalidades do desenho; percepção das estruturas cromáticas de representação; 
exploração e utilização diversa de materiais e técnicas; reconhecimento e 
enquadramento histórico/ técnico do desenho e da perspectiva enquanto ciência do 
desenho; compreensão da cultura material e visual no domínio das artes plásticas 
e do design.

Estudantes:   José Gestal | José Costa | Susana Melo 

Exercício 2011-2012

Entre outros destaca-se: Desenho de fragmentos do corpo humano (mãos) com 
linha de contorno e posterior modelação; exercícios: “Upside-down”, ampliação 
de formato A4 para A0 (utilização de carvão), interpretação de obras de artistas, 
desenho de imaginação recorrendo a meios diversos como pastel seco, carvão, 
aguarela, caneta preta.
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D02
1º Semestre

Mestre D.er Margarida Leão



Site “ Ermelinda Costa” | José Costa

Site “ Ermelinda Costa” | José Costa

Site | Fernando Coello
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Web Design

A unidade curricular de Web Design tem como objetivo desenvolver competências 
nos estudantes que lhes permitam dominar as principais ferramentas de concepção, 
desenvolvimento, edição, produção e gestão de estruturas e conteúdos web. Esta 
unidade curricular utiliza o conhecimento apreendido nas unidades anteriores, 
nomeadamente em Informática Aplicada ao Design, para conjugar de forma integrada 
a utilização dos diversos softwares de edição digital.

Estudantes:   Fernando Coello | José Luis Gestal | José Costa | Susana Melo.  

Exercício 2011-2012

Criação de um portfólio e concretização de uma encomenda para um cliente real. 
A finalidade, em ambas as situações, é o afastamento de um simples exercício 
académico e a aproximação a um contexto de trabalho, através da criação de uma 
ferramenta indispensável ao designer, considerando a interação com o cliente.
Foram privilegiadas ferramentas atuais, como o HTML5, CSS3 e jQuery e ainda uma 
metodologia baseada na sequência: Planificação, Design, Desenvolvimento e Feedback.
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D06
2º Semestre

Prof. Doutor Leonel Valbom 

D.er Marco Mourão



Tabuleiro de xadrez | Rui Correia

Coração de Viana | Teresa Correia

Estantería musical | Alexandra Valderrama

24



Tecnologias Digitais de Animação 2D e 3D

A unidade curricular de Tecnologias Digitais de Animação 2D e 3D, tem como objetivo 
a introdução aos princípios e técnicas fundamentais da visualização tridimensional 
para produções digitais. Ferramentas e técnicas para representação e visualização 
tridimensional de objetos, em suporte digital. Demonstrar e compreender os 
conceitos básicos da linguagem tridimensional e a sua aplicação nas técnicas de 
visualização tridimensional. Compreender as relações de luz, tom, cor, perspetiva 
e proporção na representação bidimensional de objetos tridimensionais. Aplicação 
das teorias e práticas de modelação tridimensional no domínio digital, utilizando o 
software da área líder de mercado.

Estudantes:   Alexandra Valderrama | Angel Soto | Diego Fernández | Estrela Vicente | Fábio Alves | Irene 
Lameiro | Pedro Veiga | Rui Correia | Sérgio Rodrigues | Teresa Correia | Vitor Pedrosa.

Exercício 2011-2012

Pensar ou conceber um objecto, ser capaz de o compreender na sua 
tridimensionalidade e de o transmitir para um suporte de imagem e vídeo digital. Ser 
capaz de passar por vários estágios: pensamento, geometria, interação da luz, tom 
e cor com os objetos escolhidos e por fim ser capaz de transmitir o mote que levou à 
concepção da representação destes objetos. Para alcançar estes objectivos torna-
se determinante a aquisição de competências que permitam relevar as noções de 
composição e de animação adquiridas durante a Unidade Curricular.
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D13
3º Semestre

Mestre Arq. Raimundo Gomes



Expositor de Azeite | Rui Correia

Expositor de Azeite | Sérgio Rodrigues 

Cadeira Red & Blue | Diego Fernández
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Modelos e Protótipos

Esta unidade curricular pretende disponibilizar aos estudantes a informação sobre 
o estado da arte nos domínios da produção de modelos e protótipos de apoio 
ao desenvolvimento projetual, quer através de técnicas tradicionais como de 
processos de prototipagem rápida. Para o efeito, serão apresentados os processos 
de prototipagem tradicional e rápida, sendo destacados os pontos fortes e fracos 
de cada processo, assim como a adequação dos mesmos às diversas disciplinas 
e especialidades industriais.

Estudantes:   Alexandra Valderrama | Angel Soto | Daniela Alvez | Diego Fernández | Fábio Alves | Irene 
Lameiro | Joel Ribeiro | Rui Correia | Sérgio Rodrigues | Tiago Monteiro | Vitor Pedrosa | Vitor Santos.

Exercício 2011-2012

Desenvolvimento de competências de técnicas de leitura e tradução de desenhos 
técnicos e fotografia para a elaboração de modelos de reduzida complexidade, 
nomeadamente cadeiras à escala 1:5.
Desenvolvimento de capacidade de criação e execução de peças com formas mais 
complexas e orgânicas. Entendimento das várias possibilidades para a elaboração 
de um molde e matriz.  
Desenvolvimento dos elementos de apoio ao processo projetual (e às UCs) de 
Projeto). Utilização de modelos como ferramenta de trabalho e como elementos de 
apresentação final.  

27

D25
4º Semestre

Prof. Doutor José Vicente



Esboços | Vitor Santos

Exaustor Leaf | Vitor Santos

Infografía | Ángela Fernandez
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Design Gráfico e de Produto

O principal objetivo desta unidade curricular é o aprofundamento do domínio das 
competências projectuais através de uma simulação completa da prática projetual 
em projetos de maior grau de complexidade e através de um maior aprofundamento 
do processo de design: abordagem ao enunciado, fomento da pesquisa e 
investigação, apoio ao design de conceito, suporte do desenvolvimento e detalhe 
da solução. Isto irá permitir o início do desenvolvimento de capacidades profissionais 
autónomas de preparação para a unidade curricular de Projeto (6º semestre) e para 
a vida profissional dos futuros designers.

Estudantes:   Angela Fernandez | Brais Riobo | Daniela Alves | Joel Ribeiro | Pedro Veiga | Tiago Monteiro | 
Vitor Santos.

Exercício 2011-2012

Desenvolvimento de competências projetuais integradas na área do design de 
produtos, nomeadamente na área dos produtos eléctricos e electrónicos. Pesquisa 
e levantamento de necessidade para uma Cozinha do ano 2020. Conceito e 
desenvolvimento de uma solução projetual para um equipamento que responda às 
necessidades identificadas.
Desenvolvimento de competências projetuais integradas na área do design gráfico, 
nomeadamente no âmbito da infografia. Levantamento, análise e conceito de 
necessidades específicas, para a adequação do projeto.
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D27
5º Semestre

Prof. Doutor José Vicente

Mestre D.er Teresa Correia



Desenho técnico e renders | Pedro Veiga

Módulos habitáveis | Vitor Santos

Desenhos técnicos | Vitor Santos

30



Projeto de Design Industrial

A unidade curricular de Projeto de Design Industrial tem como objectivo desenvolver 
o domínio das competências de forma integrada; aproximação à realidade prática 
profissional; visão estratégica do design. Dotar os estudantes de competências 
fundamentais à atividade de designer industrial. Deste modo, representa um papel 
sintetizador de conhecimentos lecionados nas unidades curriculares do plano de 
estudos.

Estudantes:  Brais Riobo | Daniela Alves | Joel Ribeiro | Pedro Veiga | Vitor Santos.

Exercício 2011-2012

Produto_ contentor para habitar_ componentes a desenvolver:
Superfície que limita o espaço; módulos com infraestruturas; objeto de interface com 
o exterior.
Ações de projeto: Decisões necessárias ao desenvolvimento do produto; decisões 
que serão importantes na estratégia de desenvolvimento do projeto; certificar que 
o produto é focado na necessidade do cliente; identificar necessidades latentes ou 
escondidas.
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DI34
6º Semestre

Mestre Arq. Luís Pacheco



ARQUITETURA E URBANISMO



ARQUITETURA E URBANISMO



Maqueta | Tânia Lima

Luz e Sombra | David Álvarez

Luz e Sombra | A. Patricia Correia
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Projeto - Análise

Desenvolvimento da capacidade de equacionar procedimentos, identificar referências e 
desenvolver saber operativo, necessário para a concepção arquitectónica. Apreensão 
e desenvolvimento de instrumentos de pesquisa e metodologias de abordagem ao 
projeto. Introdução ao processo de projeto como exercício conceptual.
 

Exercício 2011-2012

Levantamento de uma preexistência edificada de Arquitetura Vernácula, que sirva de 
aplicação para uma abordagem elementar na experimentação e desenvolvimento 
de metodologias de interpretação, registo de dados, técnicas de representação 
bidimensional, técnicas de representação tridimensional e estratégias de expressão 
e comunicação. Elaboração posterior de uma proposta espacial, manifestando o 
conceito de “percurso”, estabelecendo uma relação coerente com a configuração 
espacial da Arquitetura levantada e com o seu contexto. 

Estudantes:   Alexandre Fernández | A. Patricia Correia | Benito Malvar | Carla Álvarez | Carlos Fernandes | 
Carlos José Presa | Cesar Cerdeira | Claudia Condessa | Cristina Iglesias | Cristina Estevinho | David 
Álvarez | Diane Pacheco | Eder Ozores | Fábio Fernandes | Hector Solveira | Ismael Iglesias | João 
Rodrigues | Joana Rolo | Juan Iglesias | Laurentina Mendes | Lucas Polleiro | Luz Groba | Maria Cerqueira | 
Miguel Beiro | Rocio Mato | Silvia Dorribo | Tânia Lima | Vanessa Coelho | Yolanda Perez.
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A01
1º Semestre

Prof.ª Doutora Mariana Correia 

Arq. Alejandro López



Maqueta | Miguel Beiro

Esquiços | Miguel Beiro

Maqueta | Ismael Iglesias
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Projeto - Conceito

Desenvolvimento de unidades espaciais de pequena dimensão com programa  
elementar, valorizando a experimentação conceptual como metodologia de 
aproximação ao projeto final, recorrendo a modelos tridimensionais como ferramenta 
de concretização e de teste dessa experimentação. Desenvolvimento do processo 
e estruturação da abordagem projetual, alicerçada no compromisso entre conceito, 
forma e espaço.

Exercício 2011-2012

Este exercício tem como primeiro objetivo, conduzir os estudantes para a formação 
de uma primeira consciência do que é o/ um conceito arquitectónico, seu âmbito 
matricial, e o seu papel na génese das formalizações e no desenvolvimento dos 
processos que conduzem à síntese num projeto de arquitetura.
O estudo desenvolve-se a partir do trabalho projetual que procurará definir uma 
pequena unidade espacial, cujo programa - aberto - se conforma a partir do 
reconhecimento das necessidades elementares do ser humano (fisiológicas, 
simbólicas e espirituais) e as relações fundamentais que estabelece através da 
arquitetura, com a envolvente natural  e cultural fixando e definindo sítios e lugares.

Estudantes:   Alexandre Fernández | A. Patricia Correia | Benito Malvar | Carla Álvarez | Carlos Fernandes | 
Cristina Iglesias | David Álvarez | Diane Pacheco | Eder Ozores | Fábio Fernandes | Hector Solveira | 
Ismael Iglesias | Ismael Vila | João Rodrigues | Joana Rolo | Juan Iglesias | Laurentina Mendes | Luís 
Hugo Quintela | Luz Groba | Maria Cerqueira | Miguel Beiro | Rocio Mato | Tânia Lima | Vanessa Coelho | 
Yolanda Perez.
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A07
2º Semestre

Mestre Arq. Luís Pacheco

Arq. Pedro Partidário



Maqueta | João Oliveira

Esquiços | João Oliveira

Desenho Técnico | João Oliveira
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Projeto – Habitáculo

Desenvolvimento da unidade espacial primordial - a Habitação - valorizando aspectos 
essenciais que estão na base da sua constituição. Investigação, interpretação, 
conceito e projeto de habitáculo contemporâneo, caracterizando espaço, forma 
e materiais utilizados na definição do mesmo. Valorização e estudo de elementos 
espaciais e formais de transição entre interior e exterior do habitáculo.

Exercício 2011-2012

Desenvolvimento de um exercício de análise e projeto, que consiste num “Refúgio/
Habitação”. Desenvolver no discente a competência para entender o lugar como 
a primeira escolha de um projeto de arquitetura. Valorizar o entendimento de que 
o “sujeito” utilizador dos espaços arquitectónicos se estabelece como a matriz 
antropológica que se encontra na base da sua definição. Entender a habitação 
como a unidade espacial primordial, transversal a todas as culturas e a todas as 
épocas. Valorização do espaço da casa em detrimento da imagem da moradia.

Estudantes:   Alexandre Diaz-Agero | Andrea Alonso | Antía Iglesias | Antón Piñeiro | Anxo Riveiro | Bruno 
Martinho | Cátia Martins | César Pérez | Estéfano Lima | Guillermo Ballesteros | João Alberto Sampaio | 
João Oliveira | João Passos | José Almeida | Katia Gayo | Ludmila Fiorito | Luís Hugo Quintela | Marco 
Oliveira | Maria De La Paz Barbosa | Mariana Braga | Mercedes Puig | Noelia Vicente | Patricia da Silva | 
Pilar Diz | Rebeca Fonseca | Silvio Martins | Vanessa Póvoa.
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A13
3º Semestre

Arq. Nuno Pereira da  Silva

Arq. Vitor Rosas Silva



Agregação contextualizada | Rafael Rodrigues

Agregações de módulos | Guillermo Ballesteros

Diagrama do módulo | Rafael Rodrigues
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Projecto - Habitar / Comunidade

Desenvolvimento de unidades espaciais baseadas no compromisso social 
colectivo, tais como edifícios de habitação plurifamiliar, onde se desenvolve a 
ideia de módulo, princípios de adição e o conceito de comunidade. Investigação 
de modelos existentes e experimentação de novos modelos no âmbito do projeto 
de arquitectura. Estabelecimento de princípios e compromissos de relação entre o 
espaço privado e a envolvente pública.

Exercício 2011-2012

A partir da proposta de um módulo habitacional, considerando as suas potencialidades 
de multiplicação em sistemas de agregação, expansivos e articulados, foi solicitado 
o desenvolvimento de um Conjunto Modular Residencial, denominado “Deployable/ 
Transformable Community”. A solução proposta deveria permitir a sua implementação 
em diferentes versões, integradas em dois contextos distintos (na sua dimensão 
morfológica e cultural), de forma a consolidar o tecido urbano existente.

Estudantes:   Alexandre Diaz-Agero | Andrea Alonso | Antía Iglesias | Antón Piñeiro | Anxo Riveiro | Bruno 
Martinho | Cátia Martins | César Pérez | Estéfano Lima | Fernando Mariño | Guillermo Ballesteros | João 
Alberto Sampaio | João de Oliveira | João de Passos | José Almeida | Katia Gayo | Laura Porto | Ludmila 
Fiorito | Marco Oliveira | Maria  Barbosa | Mariana Braga | Mercedes Puig | Noelia Vicente | Patricia da Silva | 
Pilar Diz | Rafael Rodrigues | Rebeca Fonseca | Silvio Martins | Tiago Gomes | Vanessa Póvoa.
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A19
4º Semestre

Arq. Gilberto Duarte Carlos

Arq. Alejandro López



Modelo Tridimensional | Carlos Pereira

Perfil Transversal | Alejandro Dominguez

Perfil Longitudinal | Alejandro Dominguez

Planta de implantação original | Alberto Contu
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Projeto - Equipamento e Espaço Público

Desenvolvimento de unidades espaciais de carácter e utilização pública, tendo como 
base a utilização colectiva de edifícios e espaços de dimensão média, e a forte 
relação com o espaço público envolvente. Articulação entre edifício e cidade/vila, 
através da continuidade do desenho e da consolidação do espaço público existente. 
Resolução de problemáticas resultantes de tecidos edificados consolidados e novos 
espaços urbanos.
 

Exercício 2011-2012

Proposta de ampliação da estrutura do Colégio de Campos, com um núcleo 
educativo de carácter especial, a definir individualmente após análise ao programa 
existente. Definir os arranjos exteriores e propor uma tipologia concreta de espaço 
público. Articular o edifício com o traçado urbano envolvente e consolidar o tecido 
urbano existente. Considerar a administração pública como requerente, entendendo 
a proposta edificada como um complemento social e cultural da comunidade onde 
se insere. Refletir sobre o conceito programático do usufruto público e da 
posse coletiva.

Estudantes:   Alberto Contu (Erasmus) | Alejandro Dominguez | Alexandra Direito | Anita Pimenta | Antón 
Castro | Bruno Gonçalves | Carlos Pereira | Carlos Gonçalves | Carlos Casanova | Carlos Barrocas | 
Cecilia Martinez | Cintia Besada | Daniel Meira | Eva Cerqueira | Fernando Mariño | German Freire | Gilberto 
Rua | Helder Pereira | Henrique Rodrigues | Javier Maestro | João Fornelos | João Lopes | Jorge  Martins 
| José Luis Lamela | Laura Sánchez | Luísa Belchior | Marco Casu (Erasmus) | Maria da Conceição 
Rodrigues | Micael Bouza | Miguel Afonso | Noel Nespereira | Pablo Bueno | Pamela Mikulan | Paulo 
Moreira | Paulo Gonzalez | Pedro Vila Pouca | Rafael Rodrigues | Rubén Teixeira | Silvio Martins | 
Vanda Pego.
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A25
5º Semestre

Arq. Gilberto Duarte Carlos

Arq. Pedro Partidário



Modelo Tridimensional | Grupo 5

Esquiços | Grupo 5

Desenhos técnicos | Grupo 5
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Projeto - Integrado

Desenvolvimento de projeto em equipa, valorizando a experiência multidisciplinar, 
a organização de tarefas e a coordenação de recursos humanos.  Pretende-se o 
estabelecimento de um trabalho de participação dinâmica de todos os intervenientes, 
permitindo uma aproximação académica a ambientes e dinâmicas profissionais.

Exercício 2011-2012

Desenvolvimento de um exercício de análise e projeto para a nova Piscina Municipal 
de Vila Nova de Cerveira. Este consistiu no estudo alargado da envolvente no 
sentido de enquadrar o equipamento proposto num tecido urbano e paisagístico 
em consolidação; análise e interpretação de um programa funcional com relativa 
dimensão e complexidade; identificação dos espaços primordiais do programa 
e estudo pormenorizado de todos os elementos que contribuem para a sua 
espacialidade; integração no projeto das condicionantes; desenvolvimento do 
trabalho até ao nível da sua caracterização material e construtiva. 

Estudantes:   Grupo 1: Alberto Atrio, Carlos Pereira, Carlos Casanova, João Lopes, Rafael Rodrigues | 
Grupo 2: Alejandro Domingues, Noel Nespereira, Pablo Bueno, Paulo Gonzalez | Grupo 3: Alfredo Costas, 
Cecília Martinez, Laura Sánchez | Grupo 4: Anita Pimenta, Cintia Besada, Eva Cerqueira | Grupo 5: Bruno 
Gonçalves, Carlos Gonçalves, Daniel Meira, João Fornelos, Pedro Vila Pouca | Grupo 6: Carlos 
Barrocas, Helder Pereira, Luísa Belchior, Mª Conceição, Vanda Pego | Grupo 7: Cristina Pereira, Henrique 
Rodrigues, Jorge Martins, Silvio Martins | Grupo 8: Fernando Mariño, German Freire, Javier Maestro,José 
Ignacio Diaz, Micael Bouza | Grupo 9: Marco Casu (erasmus), Miguel Afonso, Ramon Boga.
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A31
6º Semestre

Arq. Nuno Pereira da Silva

Arq. Vitor Rosas Silva



Solução urbanística (Pontevedra) | Tiago Gomes

Apresentação virtual | Tiago Gomes



Projeto – Urbanismo 

A unidade curricular foca o desenvolvimento de programas de projeto de complexidade 
urbana e/ou territorial, explorando o desenho urbano e o domínio de escalas de maior 
abrangência, articuladas com escalas de menor dimensão. Abordam-se princípios e 
aprofundam-se definições sobre projeto urbano. Equaciona-se o compromisso entre 
tecido edificado, sistemas, redes, infraestruturas, contextos de espaços públicos, 
tipos de espaços “verdes” e eco-estruturas. Os conteúdos da unidade curricular 
incidem sobre os elementos naturais, culturais e sociais da paisagem urbana, a 
qualidade da envolvente urbana e níveis de conectividades, a pluralidade e mistura 
de usos, áreas livres, fluxos e malhas urbanas, parcelas e cadastro.

Exercício 2011-2012

A partir do diagnóstico, análise e síntese comparativa de quatro cidades, duas 
portuguesas - Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira - e duas cidades espanholas 
- Pontevedra e Baiona - o exercício de projeto urbano desenvolvido procurou 
relacionar problemáticas relativas a cada um destes espaços urbanos de modo 
a detetar padrões e regras partilhadas no âmbito da euro-região Galiza/ Norte de 
Portugal. As soluções urbanísticas preconizadas incidiram na articulação integrada 
entre: sistemas e redes; infraestruturas e equipamentos; os ditos «centros» e as 
designadas «periferias»; o potencial paisagístico e o urbano.

Estudantes:   Alba Isorna | Andrea Otero | Bruna Teixeira | Carlos Ribeiro | Cristina Reboredo | Diana Varela | 
Diogo Carvalho | Esther Moldes | Eva Exposito | Francisco Gonzalez-Chas | Gustavo Navarro | Ismael Vila | 
Izar Prat | Jorge Poço | Jorge Lages | José Allariz | José Antunes | Lara Dorna | Laura Porto | Luis Fernandez 
| Luísa Belchior | Noelia Troncoso | Pamela Mikulan | Pamela Juarez | Ramon Boga | Ruben Misa | Rubén 
Teixeira | Santiago Portas | Sérgio Gonçalves | Tiago Gomes | Vicente Gonzalez.
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A37
7º Semestre

Prof. Doutor David Leite Viana

Mestre Arq. Luís Pacheco



Modelo Tridimensional | Grupo 2

Maqueta | Grupo 2

Planta | Grupo 2
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Projeto – Património

Desenvolvimento de programas arquitectónicos inseridos em áreas patrimoniais, 
procurando estabelecer relações formais, espaciais e construtivas entre as mesmas 
e as novas exigências a implementar. O projeto enquanto valorização da pré-
existência, nos graus de intervenção de Conservação e Restauro: Recuperação, 
Reabilitação e Renovação. Definição de fundamentação teórica que estableça a 
relação entre a pré-existência e a intervenção.
 
 Exercício 2011-2012

Concurso académico desenvolvido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, 
CIP e a AEVC “ Fazer acontecer Regeneração Urbana”. O objectivo deste trabalho 
consiste no debate e reflexão da Regeneração Urbana, considerando um local 
pré-definido para encontrar soluções que possam potencializar a revitalização e 
valorização do mesmo. O programa para a Regeneração Urbana assente numa 
matriz de edifícios de habitação, serviços, comércio, hotelaria e um futuro espaço 
museológico. É proposto ao estudante analisar e interpretar a pré-existência e 
responder ao exercício, propondo o seu próprio programa.
O segundo exercício desenvolveu-se no Centro Histórico de Baiona, na Reabilitação 
do Antigo Hospital da Caridade para Biblioteca Municipal, Arquivo Histórico e arranjos 
exteriores e na Reabilitação do Concelho de Baiona. O objecto deste exercício 
assenta no debate e reflexão da Reabilitação de um edifício de Carácter Histórico, 
protegido pelo Plano Especial de Proteção do Conjunto Histórico-Artístico de Baiona 
(PEPCHA) e condicionado pelo programa fornecido pelo Conselho.

Estudantes:   Grupo 1: Ismael Vila, Luis Fernandez, Vicente Gonzalez | Grupo 2: Pamela Juarez, José 
Ignacio Diaz, Andrea Otero, José Emilio Antunes | Grupo 3: Diana Varela, Esther Moldes, Lara Dorna | 
Grupo 4: Ruben Misa, Izar Prat, Gustavo Navarro | Grupo 5: Bruna Teixeira, Carlos Ribeiro, Diogo Carvalho, 
Júlia Faria | Grupo 6: Tiago Gomes, Sérgio Gonçalves, Jorge Lages, Paulo Moreira | Grupo 7: Antón Castro, 
Facundo Gomez, Jorge Paço | Grupo 8: Alba Isorna, Noelia Troncoso, Eva Exposito, Cristina Reboredo | 
Grupo 9: Nelson Kemmes, Pamela Mikulan, Laura Porto.

49

A42
8º Semestre

Mestre Arq. Rui Correia 

Mestre Arq.ª Ana Lima



Modelo Tridimensional | Paulo Moreira

Esquiços | Paulo Moreira

Desenho técnico | Benito Rebollido
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Projeto - Coordenação Geral

Desenvolvimento de programas arquitectónicos em contextos específicos e com 
grande aproximação à realidade prática do projeto. Primeira abordagem à relação 
com as especialidades através da inserção e coordenação das mesmas pelo 
projecto de arquitetura. Desenvolvimento da proposta até à escala do projeto de 
execução, incluindo a preparação dos procedimentos para a construção.

Exercício 2011-2012

Desenvolvimento de um exercício de projeto, que consiste num novo edifício de um 
Quartel da GNR, situado na Vila de Caminha/ Vila Nova de Cerveira. Desenvolver 
a capacidade de análise crítica ao contexto edificado, de um edifício público, aos 
programas funcionais e espaciais que sejam ajustados à figura do seu utilizador, mas 
também contaminados pelo sítio onde serão inseridos. Valorizar as especialidades 
das diferentes áreas funcionais. Explorar as relações visuais e funcionais entre 
espaços interiores e exteriores. Definição de sistemas e materiais de construção.

Estudantes:   Alice Gomes | Amador Gaite | Ana Martinez | Antón Castro | António Cunha | Benito 
Rebollido | Carlos Agonia | Cristina Pereira | Delia Figueroa | Diogo Rocha | Elisa Rivera | Facundo Gomez | 
Filipe Guia | Hanane Boufatit | Hugo Freixo | Iago Lopez | Jesus Castro | Joana Soares | João Alves | João 
Vergueiro | José Allariz | José Diaz | Juan González | Júlia Faria | Manuel Ruybal | Marco Trigo | Marcos 
Caballe | Miguel Faria | Nélio Seixas | Patrick Loureiro | Paulo Moreira | Pedro Fernandes | Renata Monteiro | 
Ruben Lorenzo | Sheyla Camargo | Silvia Rodriguez | Yolanda Carballo.
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A47
9º Semestre

Mestre Arq. Rui Correia 

Mestre Arq.ª Ana Lima



Plano de volumetria | Miguel Vidal

implantação | Miguel Vidal

Plano Técnico | Miguel Vidal
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Projeto – Dissertação 

Desenvolvimento de Dissertação Científica ou de Dissertação de Projeto. A 
Dissertação provém de investigação individual com Orientador, deve contribuir  
para o conhecimento, ter carácter inovador e métodos científicos aplicados. Deve 
haver acompanhamento crítico na identificação da problemática, justificação, 
fundamentação teórica, definição de objectivos e metodologias. Cada estudante 
identifica uma problemática a investigar e elabora uma proposta de Dissertação, 
devidamente estruturada e fundamentada. No seguimento da aprovação da Proposta 
de Dissertação em Conselho Científico são nomeados orientador.

Dissertação de Miguel Vidal

A investigação incide sobre modelos arquitectónicos capazes de se ajustarem à 
mutabilidade das condições de uso e de apropriação dos espaços domésticos. 
Sistematiza-se um conjunto de considerações sobre a residência unifamiliar e 
respetiva correlação com o projeto da habitação transformável. Definiram-se âmbitos 
de conteúdos teóricos, indicando aspectos operacionais elencados à procura de 
mecanismos conceptuais para a potencialização da diversificação tipológica - não 
esquecendo os seus dispositivos e inerente estrutura. O objetivo consiste em 
identificar processos que concretizem a transformabilidade.

Estudantes:   Alice Gomes | Amador Gaite | Ana Martinez | António Cunha | Benito Rebollido | Carlos 
Agonia | Delia Figueroa | Diogo Rocha | Divina Viña | Elisa Rivera | Hanane Boufatit | Hugo Freixo | Iago 
Lopez | Iria Fariña | Joana Soares | João Alves | João Vergueiro | José Allariz | Juan González | Juan 
Cuartero | Manuel Ruybal | Marco Trigo | Marcos Caballe | Miguel Faria | Nélio Seixas | Patrick Loureiro | 
Pedro Fernandes | Renata Monteiro | Ruben Lorenzo | Sheyla Camargo | Silvia Rodriguez.   

Docentes:   Prof.ª Doutora Mariana Correia | Prof. Doutor David Viana | Prof.ª Doutora Adelina Garcia | 
Prof. Doutor Rui Brochado | Prof.ª Doutora Lígia Nunes
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A50
10º Semestre

Prof.ª Doutora Mariana Correia 

Prof. Doutor David Viana

Prof.ª Doutora Adelina Garcia

Prof. Doutor Rui Brochado

Prof.ª Doutora Lígia Nunes



ATIVIDADES



ATIVIDADES
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A visita de estudo internacional, relativa a 2011, realizou-se entre 22 e 27 de 
Novembro e teve como destino a França e a Bélgica, nomeadamente as cidades de 
Lille, Tournai, Kortrijk e Bruxelas.

A iniciativa contou com a participação de 22 estudantes e 3 professores e foi 
enquadrada no âmbito das Unidades Curriculares de Projeto-Equipamento, História 
da Habitação e História da Cidade.

A visita contou com a participação e apoio da Faculté d’Architecture, d’Ingénierie 
Architecturale, d’Urbanisme (LOCI) da Bélgica com a qual a ESG tem protocolo de 
intercâmbio de estudantes, desde 2010. 

O primeiro dia foi passado em Tournai, onde, se realiza visita guiada ao centro 
histórico. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer a Catedral de Tournai 
(Património da Humanidade) e o Museu de Belas Artes da autoria de Victor Horta.

No segundo dia os estudantes integraram uma aula de Mestrado no polo de Tournai 
da LOCI.Os estudantes foram convidados a integrar equipas de trabalho e a contribuir 
ativamente em exercícios específicos de representação e crítica das propostas em 
desenvolvimento. A sessão terminou com uma exposição conjunta dos resultados e 
com a apreciação dos professores responsáveis. O grupo teve ainda oportunidade 
de presenciar uma palestra acerca das especificidades do ciclo de estudos desta 
instituição e de visitar as suas instalações.
No dia 25 realizou-se uma viagem a dois equipamentos escolares, acompanhados 
pelos respectivos autores, o Colégio Claude Lévi-Strauss em Lille (França) e a escola 
primária protestante de Kortrijk (Bélgica).

Visita de Estudo 2011| França\ Bélgica  
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Na cidade de Kortrijk procedeu-se à visita da requalificação urbana do canal, com 
especial atenção às intervenções dos Engenheiros Ney e Greisch. Houve ainda 
oportunidade de conhecer mais duas obras de referência, o Cemitério de Kortrijk, 
projectado pelo Arq. Bernardo Secchi, e o Crematório UItzicht da autoria do Arq. 
Souto de Moura.

O dia 26 foi passado totalmente em Bruxelas. Pela manhã, o grupo visitou a cidade, 
acompanhado por um professor da Faculté d’Architecture, d’Ingénierie Architecturale, 
d’Urbanisme (do polo de Bruxelas) que elaborou uma síntese da evolução da cidade.
Pela tarde, o grupo visitou o conjunto residencial “La Savonnerie Heymans” do atelier 
Bru+, acompanhados por um dos seus autores. 
A visita culminou com a visita às Casas-Museu de Victor Horta. Parte dos estudantes 
visitaram ainda outros edifícios simbólicos de Bruxelas.

Docentes:   Gilberto Duarte Carlos | Goreti Sousa | Teresa Correia .

Estudantes:   Alba Isorna | Alberto Contu | Alejandro Calvo | Alice Filipa Gomez | Andrea Mariño | Anita 
Pimenta | Antia Iglesias | Anton Tejada | Bruno Gonçalves | Carla Zoni | Cintia Solla | Daniela Alves | Eder 
Ozores | Eva Cerqueira | Gustavo Viser | João Cunha | Jorge Martins | Marco Trigo | Miguel Afonso | Pablo 
Aguiar | Renata Monteiro | Rocio Mato | Vicente Gonzalez.

58



59



60



Seminário | Território e Cidades do Norte Atlântico Ibérico

Organização
ESG/Escola Superior Gallaecia.
Câmara Municipal de Viana do Castelo.
 
Local
Biblioteca Municipal de Viana do Castelo (Sala Couto Viana), Portugal.
 
Data
20 de Janeiro de 2011
 
Campo de Estudo
Território Transfronteiriço e Dinâmicas Urbanas.

Objectivos
Enquadrar o âmbito Regional e Urbano da Galiza e do Norte Atlântico Português.

Estabelecer um retrato sobre dinâmicas urbanas transfronteiriças do Norte 
Atlântico Ibérico.

Refletir sobre estratégias urbanas para o território e as cidades do Norte Atlântico Ibérico.

O Seminário iniciou-se com uma introdução do Eng. José Maria Costa, Presidente 
da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e da Prof.ª Mariana Correia, Presidente 
do Conselho de Direção da ESG/ Escola Superior Gallaecia. Tendo como missão 
enquadrar o potencial de interação entre cidades médias do Noroeste da Península 
Ibérica, o Seminário contou com oradores convidados da ESG/ Escola Superior 
Gallaecia, da UV/ Universidad de Valladolid, da UP/ Universidade do Porto e da 
UTAD/ Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, representantes de Baiona e 
de Pontevedra, como também dos Presidentes de Câmara de Vila Nova de Cerveira 
e de Viana do Castelo.
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A Comissão Científica do Seminário, constituída pelos oradores convidados para 
as duas sessões plenárias, foi coordenada pelo Prof. David Leite Viana, da ESG/ 
Escola Superior Gallaecia
 
A primeira sessão plenária, moderada pelo Mestre Arq. Paulo Guerreiro (ESG/ 
Escola Superior Gallaecia), começou com a apresentação da comunicação do Prof. 
David Leite Viana, na qual foram elencados apontamentos sobre a condição urbana 
do Norte Atlântico Ibérico. Seguidamente, o Prof. Manuel Correia Fernandes (UP/  
Universidade do Porto) direcionou a sua intervenção para as “políticas” que têm 
produzido o território e as cidades que o organizam. Após uma pausa para café, 
o Prof. Francisco Fumega (ESG/ Escola Superior Gallaecia) abordou o processo 
urbano na Galiza e respectivos desafios ambientais. A manhã terminou com a 
apresentação do livro do Prof. Vítor Oliveira (UP/ Universidade do Porto): Avaliação 
em Planeamento Urbano - sobre processos, planos e resultados
 
O Prof. Juan Luis de las Rivas Sanz (UV/ Universidad de Valladolid) deu início à 
segunda sessão plenária moderada pelo Vereador da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, Arq. Luís Nobre, ao qual se seguiu a Prof.ª Laura Roldão da Costa (UTAD/
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) focando a problemática da estrutura 
ecológica no planeamento e no projeto (a partir de estudos de caso apresentados). 
O Seminário continuou com uma mesa redonda, moderada pelo Mestre Arq. Rui 
Correia (ESG/ Escola Superior Gallaecia), sobre o potencial de interação entre 
cidades médias do Noroeste da Península Ibérica, na qual participaram os oradores 
convidados, os presidentes de Viana do Castelo e de Vila Nova de Cerveira, a 
Conselheira de Urbanismo de Baiona e um representante de Pontevedra. Após um 
Verde de Honra, o Prof. Manuel Correia Fernandes procedeu à síntese do Seminário 
e o Eng. José Maria Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 
encerrou o Seminário com a Sessão Solene da Comemoração do Dia da Cidade
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Exposição | Território e Cidades do Norte Atlântico Ibérico

Organização
ESG/Escola Superior Gallaecia
Câmara Municipal de Viana do Castelo
 
Local
Espaço Cultural do Estação Viana Shopping, Viana do Castelo, Portugal.
 
Data
20 a 30 de Janeiro de 2011
 
Campos de estudo
Território Transfronteiriço e Dinâmicas Urbanas.
Morfologia Urbana e Metodologias de Análise.
 
Objectivos
Apresentar propostas académicas desenvolvidas pelos estudantes do Mestrado Integrado 
em Arquitetura e Urbanismo da ESG/Escola Superior Gallaecia para a reabilitação do Centro 
Histórico de Tui e para a requalificação urbana da Meadela (Viana do Castelo)

Revelar análises sobre a morfologia urbana de Tui e da Meadela.

Expor a experiência pedagógica e metodológica da ESG/Escola Superior Gallaecia na didática 
de matérias do Urbanismo.

A exposição incidiu sobre a revitalização do tecido urbano consolidado em processo 
de degradação e a articulação de áreas periféricas em transformação. Estiveram 
patentes trabalhos de estudantes do Mestrado Integrado em Arquitectura e 
Urbanismo que respondiam a problemáticas urbanas de Tui e Viana do Castelo, 
consolidados na experiência adquirida nos exercícios curriculares e na reflexão 
académica desenvolvida na ESG/ Escola Superior Gallaecia.
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Os participantes do Seminário tiveram contacto com o resultado da análise 
à transformação morfológica da Meadela e do Centro Histórico de Tui. Na 
apresentação da exposição, os responsáveis pela Unidade Curricular de Projeto-
Urbanismo (David Leite Viana) e de Planeamento (Paulo Guerreiro) referenciaram 
ser possível perspectivar denominadores comuns que se fazem sentir em questões 
indexadas ao território, à paisagem, às cidades e respectivos “centros”(históricos), às 
infraestruturas, aos equipamentos e outros dispositivos tipo-morfológicos indutores 
de dinâmicas de crescimento e expansão/dispersão de áreas urbanizadas e demais 
redes, aos sistemas e estruturas ecológicas. Com esta exposição a ESG/ Escola 
Superior Gallaecia - tirando partido da sua posição transfronteiriça privilegiada - 
demonstrou a respectiva mais-valia no âmbito da discussão e proposição de 
metodologias e soluções urbanísticas para a requalificação urbana, não só no 
contexto do paradigma genérico da cidade atual, mas, sobretudo, nos paralelismos 
e/ ou assimetrias patentes entre o Norte de Portugal e a Galiza.
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Workshop Internacional | Arquitectura de Terra em Marrocos

No âmbito da Chaire UNESCO-Arquitectura de Terra e Desenvolvimento Sustentável, 
e da parceria de instituições universitárias da região mediterrânica, integradas na 
rede MEDITERRA, a Escola Superior Gallaecia (Portugal) coorganizou em Marrocos, 
com a Universidade de Cagliari (Itália) e a École d’Architecture de Rabat (Marrocos), 
o Workshop Internacional de Arquitetura de Terra, realizado de 24 de Março a 3 
de Abril 2012. Esta iniciativa teve a participação de 2 docentes e 6 estudantes da 
ESG. No contexto da arquitetura tradicional e com o intuito de conhecer os modelos 
construtivos e urbanos da região, efetuaram-se visitas e assistiram-se a seminários, 
com objetivo de dar a conhecer os intercâmbios socioculturais de Marrocos. Cidades 
como Marrakesh, Ouarzazate, Erfound, Figuig e Fez, fizeram parte de um extenso 
itinerário de Arquitetura em Terra, com atividades teóricas e práticas, e abordagens 
ao conhecimento da matéria e do território.

O workshop iniciou-se na cidade de Marrakesh, com várias visitas guiadas pela 
cidade, destacando-se a Medina, Património da Humanidade pela UNESCO 
desde 1985. Na sequência assistiu-se ao seminário “Maroccan Traditional Building 
Cultures”, tendo como palestrante o professor Tayyibi Abdelghani (École Nationale 
d’Architecture de Rabat). Ouarzazate foi um dos pontos altos, com a visita ao 
CERKAS (Centro de Conservação e Reabilitação do Património Arquitectónico da 
Região do Atlas e Sul) na Kasbah de Taorirt, com o Arquiteto Mohamed Boussalh 
(Diretor) e a vista ao ksar de AIT BEN HADDOU, Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1987.

A cidade de Errachidia e Merzouga (dunas de Erg Chebbi), foram algum dos locais 
de paragem obrigatória, não só pelo interesse arquitectónico, mas também pela 
impressionante paisagem. No extremo Sul Oriental de Marrocos, encontra-se a 
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cidade de Figuig, um oasis que se situa a 7 km da cidade argelina de Beni Ounif. 
Durante 4 dias, permaneceram os 3 grupos internacionais, acompanhados pela 
Arquiteta Maddalena Achenza (UNICA) e o Arquiteto Maurizio Cafarelli (África 70), a 
desenvolver trabalhos práticos, no âmbito dos modelos construtivos em terra crua, 
como adobe, blocos de terra comprimida, taipa e rebocos. 

Finalizando os trabalhos em Figuig, passando por Oujda e terminando o Workshop 
Internacional de Arquitetura de Terra, em Fez, concluiram-se 10 dias com uma 
experiência muito gratificante de carácter multicultural e académico.

Finalizando os trabalhos em Figuig, passando por Oujda e terminando o Workshop 
Internacional de Arquitetura de Terra em Fez, concluíram-se 10 dias com uma 
experiência muito gratificante de carácter multicultural e académico. O conhecimento 
e a aquisição de experiência pelo “saber fazer” o contato com estudantes e arquitetos 
marroquinos e italianos durante 10 dias, uma experiência e conhecimento de outras 
realidades culturais.

Docentes:   Ana Lima | Teresa Correia .

Estudantes:   Antón Tejada | Cátia Martins | Guillermo Ballesteros | Katia Gayo | Noelia Vicente | Renata 
Monteiro.
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Académicos

Escola Nacional Superior de Arquitetura de Grenoble, França
Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, Portugal
Universidade Católica de Lovain, Bélgica
Universidade de Aveiro, Portugal
Universidade Cagliari, Itália
Universidade de Denver, EUA
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
Universidade de Florença, Itália
Universidade de Liubliana, Eslovénia
Universidade do Minho, Portugal
Universidade do Porto, Portugal
Universidade de Sakarya, Turquia
Universidade de Santiago de Compostela, Espanha
Universidade de Veneza, Itália

Institucionais

Associação para o Desenvolvimento das Energias Alternativas, Portugal
Associação para o Museu de Transportes e Comunicações do Porto, Portugal
Aquamuseu do Rio Minho, Município de Vila Nova de Cerveira, Portugal
Casa D’Arquitetura, Porto, Portugal
Comunidade Intermunicipal do Minho Lima, Portugal
Fundação Bienal de Cerveira, Portugal
Fundación Antonio Font de Bedoya, Espanha
Município de Baiona, Espanha
Município de Tui, Espanha
Município de Tomiño, Espanha
Município de Viana do Castelo, Portugal
Município de Vila Nova de Cerveita, Portugal
Ordem dos Arquitetos, Portugal
Xunta de Galicia, Espanha

Entidades Internacionais

Chaire UNESCO, Earthen Architecture & Sustainable Development.
ICOMOS - ISCEAH, Internacional Scientific Committee on Earthen Architecture. 
PROTERRA, Ibero - American Network on Earthen Architecture and Construction.

Protocolos
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Empresariais

ACIAB - Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte de Barca
ACIVAC - Associação Comertial e industrial dos Vales do Âncora e Coura
ACITui - Associação de Comerciantes e Industrias da Cidade de Tui
Atelier Gondar
Argumentum Editora
Blanco Longueira Arquitectos
CEVAL - Conselho Empresarial dos Vales do Minho e Lima
CIS - Galicia
Delfim Costas Cunha, Lda - Construção Civil e Obras Públicas
Gabinete de Arquitectura - Manuel Martínez Carazo
Loftspace, Projectos Lda
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Escola Superior Gallaecia

Largo da Oliveiras, s/n
4920-275 V. N. Cerveira

t. +351 251 794 054
f. +351 251 794 055

www.esg.pt
www.esg.pt/ciesg
esg@esg.pt
www.esg.pt/anuario11-12/
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