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Ensino Superior

Introdução

A ESG/ Escola Superior Gallaecia, reconhecida como de 

interesse público pelo Dec. Lei 89/99 de 19 de Março “é um 

estabelecimento de ensino superior privado universitário não 

integrado” (segundo os Estatutos publicados na III série do 

Diário da Republica, n.º 83/2002 de 09 de Abril). A ESG é 

instituída pela Fundação Convento da Orada – Fundação para 

a Salvaguarda e Reabilitação do Património Arquitectónico, 

uma Instituição sem fins lucrativos. 

A publicação em 2006, na lista anexa à directiva 85/384/CEE, 

de 10 de Junho de 1985, relativa ao reconhecimento mútuo 

de diplomas no domínio da Arquitectura, permite que os 

licenciados em Arquitectura e Urbanismo da Escola Superior 

Gallaecia, aliem o privilégio de um percurso académico 

personalizado e sua preparação para o competitivo mercado de 

trabalho europeu, constituindo uma alternativa de qualidade 

para estudantes, em particular da região norte ibérica.

Oferta Formativa | Ciclos de Estudo
Nº total de licenciaturas/ciclos de estudo e mestrados

Em 2009, a ESG/ Escola Superior Gallaecia manteve 

em funcionamento três licenciaturas e ciclos de estudo: 

Licenciatura de Arquitectura e Urbanismo e Mestrado Integrado 

em Arquitectura e Urbanismo; ciclo de estudos de Ecologia e 

Paisagismo; e licenciatura e ciclo de estudos de Design (Ramos: 

Gráfico e Industrial).

A transição completa do antigo plano de estudos da 

licenciatura em Arquitectura e Urbanismo para o novo plano de 

estudos adequado a Bolonha, agora com o grau de Mestrado 

Integrado, é concluída no final do ano de 2009, conforme 

estipulado em lei respectiva. Todos os estudantes, que se 
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Arquitectura e Urbanismo

Design (Ramos Gráfico e Industrial)

Ecologia e Paisagismo

TOTAL 

licenciaturas

50

20

20

90

numerus clausus

encontram matriculados na licenciatura em Arquitectura e 

Urbanismo, transitam em Setembro de 2009, para o novo 

plano de estudos do Mestrado Integrado.

Em 2009 encerra a licenciatura de Design, mantendo-se 

aberto o ciclo de estudos universitário de Design (Ramos 

gráfico e industrial).

Em Maio de 2009, a ESG recebe autorização da DGES, para a 

abertura de mais um ciclo de estudos,  a licenciatura em Artes 

Plásticas e Multimédia.

Ciclos de Estudo
Vagas dos cursos de licenciatura - Total de vagas autorizadas

No ano lectivo de 2008/2009, a ESG/ Escola Superior 

Gallaecia, foi autorizada pelo MCTES - Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, a abrir um total de 90 vagas, 

repartidas pelos três Ciclos de Estudo Universitários que a 

Instituição ministra (Tabela 1).

Tabela 1 | Numerus Clausus por Licenciatura em 2008/09 e 2009/10
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Docentes a Tempo Integral Total de Docentes

Recursos Humanos

PESSOAL DOCENTE
Caracterização do Pessoal Docente:

Até 31 de Dezembro de 2009, o Corpo Docente da ESG era 

composto por um total de 37 docentes, dos quais 62% estão 

com um contrato a tempo integral (23 docentes): Figura 1.

Figura 1 | Distribuição do número de docentes por regime contratual – 2008/09

Figura 2 | Distribuição de docentes por carreira académica – 2009/10

Figura 3 | Distribuição percentual de docentes por carreira académica – 2009/10
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PESSOAL NÃO DOCENTE
Caracterização do pessoal não docente 

Os serviços da ESG contabilizam, para além do corpo docente, um 

total de dez funcionários, uma contínua, quatro investigadores e 

cinco administrativos. 

DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE 

O pessoal não docente da ESG distribui-se da seguinte forma, 

pelos diversos serviços:

| Serviços Administrativos e Pedagógicos: 4 funcionários

| Papelaria: 1 funcionário

| Biblioteca: 1 funcionários

| CICRA e CIAD: 4 funcionários

Os Centros de Investigação CICRA e CIAD contaram, ao longo 

do ano lectivo, com colaboradores contratados em regime de 

contrato a termo. Os Serviços Administrativos, a Biblioteca e a 

Papelaria receberam estagiários administrativos e informáticos. 

Mobilidade Erasmus

Em 2008/09, dando continuidade à participação nas 

actividades de Mobilidade Erasmus, referem-se as mobilidades 
incoming e outgoing.

Durante este ano lectivo, a ESG/ Escola Superior Gallaecia acolhe 

um estudante Italiano, da Università Degli Studi di Cagliari, para 

um período de estudos no Curso de Arquitectura e Urbanismo. 

Já no 2º Semestre, a ESG/ Escola Superior Gallaecia recebe uma 

estudante da Università Degli Studi di Venezia, para um período 

Erasmus, no Curso de Design.

Ainda no 2º semestre de 2008/09, quatro docentes da ESG 

partem em Mobilidade docente para Cagliari, no cumprimento 
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do programa de uma missão de ensino em workshop de 

projecto. 

A ESG/ Escola Superior Gallaecia beneficiou no ano lectivo 2008/09, 

de apoio financeiro da Agência Nacional, destinado à Mobilidade de 

Estudantes para Estudos (SMS), e Mobilidade de Docentes para Missão 

de Ensino (STA), assim como para a Organização da Mobilidade.

Orgãos de Gestão da ESG 
(Biénio: Setembro 2008 a Agosto 2010)

CONSELHO DE DIRECÇÃO

O Conselho de Direcção é composto por três membros:

Presidente do Conselho de Direcção |

Mestre Arq. Rui Correia

Vice-presidente - Directora para as Relações Nacionais, Internacionais e Comunicação |

Prof.ª Doutora Arq.ª Mariana Correia

Vice-presidente - Director Pedagógico e Académico |

Prof. Conv. Nuno Pereira da Silva

CONSELHO CIENTíFICO

O Conselho Cientifico é um órgão composto por cinco membros 

efectivos e seis participantes em representação da Direcção da 

ESG/Escola Superior Gallaecia e das Direcções de Curso. Assim a 

composição do Conselho Científico foi, no biénio 2008-2010, a 

seguinte:

Presidente eleito |

Prof. Doutor Francisco Fumega

1 Membro designado pela FCO |

Prof. Doutor João Correia
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1 Membro designado pelo Presidente do Conselho de Direcção |

Prof. Conv. Francisco Machado dos Santos

3 Doutores eleitos |

Prof. Doutor Francisco Fumega
Prof. Doutor José Carlos Antunes
Prof. Doutor Jorge Bacelar

Participam no Conselho Científico, sem direito a voto:

Presidente do Conselho de Direcção |

Mestre Arq. Rui Correia

Vice-Presidente do Conselho de Direcção - Director Pedagógico e Académico |

Prof. Conv. Nuno Pereira da Silva 

Vice-presidente do Conselho de Direcção - Directora para as Relações Nacionais, 
Internacionais e Comunicação |

Prof.ª Doutora Arq.ª Mariana Correia

Presidente do Conselho Pedagógico |

Prof. Conv. Nuno Pereira da Silva

Director do Curso de Design |

Prof. Conv. Henrique Silva

Director do Curso de Ecologia e Paisagismo |

Prof. Doutor José Carlos Antunes (em acumulação)

Director do Curso de Arquitectura e Urbanismo |

Prof. Doutor João Correia (em acumulação)

CONSELHO PEDAGÓGICO

No Conselho Pedagógico estão representados a Direcção 

Pedagógica, os Representantes dos Docentes e os 

Representantes dos Estudantes da ESG. O órgão é composto 

por 8 membros:

Presidente |

Prof. Conv. Nuno Pereira da Silva2

Representante dos Docentes com a Categoria de Professor Auxiliar |

Prof. Conv. Francisco Machado dos Santos

Representante dos Docentes com a Categoria de Assistente |

Mestre Arq. Luís Paulo Pacheco
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Representante dos Docentes com a Categoria de Assistente Estagiário |

Dr.ª Goreti Sousa

Representante dos Estudantes do Curso de Arquitectura e Urbanismo |
Borja Docampo

Representante dos Estudantes do Curso de Ecologia e Paisagismo |

Jesus Besada Teijeira

Representante dos Estudantes do Curso de Design Gráfico |

Marco Mourão 

Representante dos Estudantes do Curso de Design Industrial |

Helena Simões 

PROVEDOR DO ESTUDANTE

Na perspectiva do melhoramento contínuo dos serviços, a ESG/ 

Escola Superior Gallaecia promove junto dos seus estudantes 

a figura do Provedor do Estudante. Pretende-se desta forma 

disponibilizar um canal de comunicação personalizado com 

o Conselho de Direcção da ESG, quer no acompanhamento 

do percurso formativo, quer na apreciação de sugestões ou 

discussão de ideias.

Provedor do Estudante |

Mestre Margarida Leão

2Substituído interinamente pelo Mestre Arq. Luis Paulo Pacheco, devido a baixa por doença prolongada. 
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Investigação.

Reconhecida como instituição de qualidade na Formação 

Universitária, a Escola Superior Gallaecia (ESG) destaca-se 

ainda, como Pólo Internacional de Intercâmbio, no Apoio 

às Populações, na Investigação Científica e na realização de 

Eventos Culturais. Presentemente, a Escola Superior Gallaecia 

participa activamente em distintos projectos de investigação 

de âmbito nacional, transfronteiriço, europeu, ibero-americano 

e internacional. A coordenação e realização de eventos 

internacionais, a produção e difusão de investigação, a 

publicação de carácter científico, o intercâmbio de estudantes, 

o apoio às populações locais e o desenvolvimento de 

eventos culturais são uma constante na Instituição. As muitas 

solicitações e convites dirigidos presentemente à instituição, 

demonstram a credibilidade e o reconhecimento ganhos pelo 

rigor, exigência e seriedade no trabalho realizado. 

Orientação Estratégica:

Na sequência da orientação seguida nos anos anteriores, 

o CICRA - Centro de Investigação em Construção Rural e 

Ambiente privilegia o envolvimento regular em Projectos 

de Investigação, inseridos em programas oficiais de co-

financiamento, como forma preferencial de materialização das 

suas actividades científicas. 

O ano de 2009 caracterizou-se por um período de termo dos 

Projectos em Curso e de preparação de Candidaturas para 

novas iniciativas, de acordo com a programação Europeia dos 

programas oficiais de apoio à Investigação e Desenvolvimento 

(I&D).

A orientação das iniciativas acompanhou a transição das 

políticas de estratégica científica da Comissão Europeia para o 

biénio 2009-2010, valorizando Projectos de natureza operativa 
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e de implementação física que produzissem impacto directo nas 

comunidades, sobretudo ao nível económico local.

Naturalmente, os domínios científicos preferenciais 

(Património, Arquitectura, Ambiente e Sustentabilidade) 

mantiveram-se sem alterações.

O CICRA reforçou e ampliou a sua integração em redes e 

parcerias estratégicas (nacionais e internacionais) que lhe 

permitissem uma produção científica, para além de iniciativas 

pontuais dependentes, constituindo bases consolidadas para 

uma programação a longo prazo.

Projectos de Investigação em Desenvolvimento

| Projecto de Investigação Transfronteiriço NATURA MINHO-
MINO |

Parceiros. Xunta de Galicia-Consejeria de Médio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible; CIIMAR – Centro Interdisciplinar de 

Investigação Marinha e Ambiental; Câmara Municipal de 

Vila Nova de Cerveira; Escola Superior Gallaecia; Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP); Instituto de 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. âmbito. 

FEDER: POCTEP 2008 Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade.

Aprovado em Março de 2009 e com início em Abril de 2009, 

o Projecto baseia-se na criação de uma plataforma inter-

disciplinar e inter-institucional. Pretende-se criar uma base de 

dados, em suporte georreferenciado, dos recursos naturais da 

bacia hidrográfica do Rio Minho, com o intuito de estimular a 

sua preservação, valorização e divulgação.

|Projecto de Investigação Europeu Terra (IN) CÓGNITA II 
“Architecture de terre en Europe” |
Parceiros. École d’Avignon - Centre de formation à 
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la réhabilitation du patrimoine architectural; Conseil 

d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement; Università 

de Firenze, Dipartimento di Tecnologie dell’architettura e 

Design “Pierluigi Spadolini”;Universidad Politecnica de Valencia 

- facultad de Arquitectura; Escola Superior Gallaecia (CICRA) 

âmbito. European Program: CULTURA 2000

Aprovado em Julho e iniciado em Novembro 2009, o projecto 

subsequente do Projecto Terra (IN)CÓGNITA I, baseado 

em missões científicas aos 27 países europeus. Consiste na 

elaboração, consolidação e divulgação de uma rede (network) 

operativa de especialistas. Pretende-se ainda interpretar o 

Estado da Arte, elaborar um atlas referente ao património 

regional europeu e desenvolver recomendações de protecção 

patrimonial para o património de terra a nível Europeu.

Consultoria e Prestação de Serviços

A contínua solicitação para a execução de actividades 

específicas, auxiliadas pelo conhecimento e a experiência 

acumulada no CICRA/CIAD permitiu a execução em 2009 de 

prestações de serviços, realizadas através de protocolos entre 

a ESG e Parceiros Estratégicos.

| Maquetas construtivas para o núcleo Interpretativo 
dos Moinhos da Gávea |
(Abril/Maio 2009)

Parceiro requerente: Câmara Municipal Vila Nova 

de Cerveira, Departamento de Arqueologia

Execução, à escala 1/20, de três Modelos tridimensionais para 

tipologias de moagem distintas. Representativas dos processos 

construtivos tradicionais e da sua materialidade real, permitindo 

uma leitura clara dos diferentes sistemas de funcionamento do 

engenho: Moinho de montanha (Rodízio); Azenhas; Moinho 

de vento (com Chapéu regulável). Modelos realizados em 
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pedra, balsa, cortiça e barro. Esta experiência permitiu ainda 

o cruzamento com o Plano curricular do Mestrado Integrado 

de Arquitectura e Urbanismo, nomeadamente com a Unidade 

Curricular Simulação e Modelação Espacial I, onde se prepararam 

vários estudos e processos de execução, antes dos modelos 

finais executados pelo CICRA.

| Promoção Cidade de Tui |
(Janeiro/Dezembro 2009)

Parceiro requerente | Associação de Comerciantes e Industriais 

de Tui e Ajuntamento da Cidade de Tui (Protocolo Bilateral 

Transfronteiriço) 

Procedeu-se à coordenação integral da comunicação gráfica, 

para eventos e iniciativas, da Asociación de Comerciantes e 

Industriais de Tui, segundo solicitação específica para os anos 

de 2009 e 2010. O trabalho consistiu na concepção e design 

gráfico (executado pelo CIAD - Centro de Investigação em 

Artes e Design) de brochuras, cartazes e Outdoors temáticos, 

assim como no apoio e coordenação gráfica de exposições, 

publicações e na elaboração de sites para associados.

| Painéis “Outdoors” | Promoção do Turismo e Divulgação de 

Actividades Dinamizadoras do Centro Histórico.

| Cartazes | Divulgação de Actividades Dinamizadoras do 

Centro Histórico.

| Brochuras Informativas | Mapa e identificação de Associados 
2009; Roteiro gastronómico

| Sites | Criação de páginas web para associados

Desenvolvimento da Identidade Empresarial | Criação de 

Logótipos para associados.
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Acções Internas, Divulgação e Promoção Institucional

| Instalação da exposição da Bienal de Cerveira 2009 – A 

Cultura do Poder ou o Poder da Cultura | 

Desde 2004 que a ESG tem vindo a colaborar com a Bienal de 

Arte de Vila Nova de Cerveira. Em 2009, com coordenação do 

CICRA/CIAD, procedeu-se ao projecto de Reabilitação das salas 

de aulas para espaços expositivos temporários. Preparação do 

circuito expositivo geral e organização da exposição académica 

com trabalhos de Estudantes do Semestre lectivo anterior.

| Stand Modular ESG |

Estudo e execução de um protótipo para Mostrador Publicitário.





Protocolos e Parcerias.
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Protocolos e Parcerias.

Na contínua junção de sinergias para o desenvolvimento de 

projectos e actividades várias nas suas áreas de formação, 

a ESG/ Escola Superior Gallaecia tem celebrado inúmeros 

protocolos com o intuito claro de promover e prosseguir em 

busca dos seus objectivos de qualidade.

A constante solicitação para parcerias em I&DT a nível 

internacional; para cooperação estratégica a nível interdisciplinar 

nacional; na consultadoria regional e ibérica; assim como os 

resultados abrangidos até à actualidade e a potencialidade 

das acções presentemente em desenvolvimento, levam a 

prever em termos nacionais e internacionais, um crescimento 

sólido da Escola Superior Gallaecia, como instituição superior 

universitária de referência.

No ano lectivo de 2008/09, estabelecem-se os seguintes 

protocolos de cooperação e desenvolvimento:

| Associação de Comerciantes de Tui |

Projecto experimental de instalações urbanas temáticas 

e vitrinismo “Escaparates Navideños 2008”, englobando 

iniciativas no âmbito do Design e da Arquitectura (Dezembro 

de 2008 e concluído em Janeiro 2009);

Intervenção de Reabilitação de estabelecimentos de Comércio 

Local. Projecto conjunto de Requalificação Urbana (2009).

| Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Projecto Núcleo 

de Desenvolvimento Cultural |
Janeiro de 2009

Protocolo de cooperação e desenvolvimento mútuos. 

| University of Denver, USA |
Março de 2009

Acordo para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes da 

ESG.
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| Concello do Tomiño, Espanha |
Maio de 2009 

Acordo para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes da 

ESG.

| Concello de Baiona, Espanha |
Maio de 2009 

Acordo para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes da 

ESG.

| Institut Supérieur D’Architecture Saint-Luc de Bruxelles, 

Bélgica |
Junho 2009

Protocolo de intercâmbio de estudantes e docentes, 

investigação, colaboração científica.

| Candidatura Bienal de Cerveira ao Sistema de Apoio ao 

Cluster de Indústrias Criativas |
Julho de 2009 

Parceria de carácter institucional de apoio à criação e ao 

funcionamento da Incubadora de Indústrias Criativas da Bienal 

de Arte de Cerveira

| Casa D’Arquitectura |
Julho de 2009

Protocolo de cooperação e divulgação mútua de actividades, 

eventos, formações e outros.

| Editora Argumentum |
Setembro de 2009

Protocolo de cooperação editorial e divulgação.

| PM Media Comunicação, SA |
Setembro de 2009

Protocolo de cooperação editorial e divulgação.
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Apoios Sociais Atribuidos.

4 Bolsas de Estudo atribuídas pela FCO no valor de 9.900€

A FCO/ Fundação Convento da Orada atribuiu no ano lectivo 

de 2008/2009, quatro bolsas de estudo, sob a forma de 

isenção de propinas, a estudantes da ESG/ Escola Superior 

Gallaecia com escassos recursos económicos. Foram atribuídas 

duas bolsas no valor de 3.300€ cada e duas no valor de 1.650€ 

cada. Um total de 9.900€ foi atribuído pela FCO, a estudantes 

com comprovada dificuldade financeira, como apoio social 

para a prossecução de estudos universitários.

Projectos de Apoio às Populações

De acordo com os protocolos de apoio à comunidade 

local estabelecidos no ano de 2008 e/ou relacionados 

impreterivelmente com a produção científica, o CICRA viu 

aumentar exponencialmente a procura e a consequente 

produção de Projectos de Arquitectura e Urbanismo, de 

apoio à comunidade. O que obrigou inclusivamente a uma 

reestruturação dos seus recursos, aumentando o recrutamento 

regular de estagiários, dos cursos ministrados na ESG, e 

integrando mais especialistas e consultores provenientes do 

seu corpo docente.

Durante 2009, foram realizados os seguintes projectos de 

âmbito social e de apoio à comunidade.

| Projecto de Arquitectura (Reabilitação e Ampliação) “Atelier 
Íris/D’Arga”, Covas, Vila Nova de Cerveira |

Pedido de Informação Prévia (aprovado em Agosto de 2009) 

| Projecto de Reabilitação Urbana “Percurso Medieval”, Tui |
(Janeiro/Fevereiro 2009)

| Projecto de Reabilitação Urbana do Jardim de Santo Domingo, 
Tui |
(Fevereiro/Março 2009)
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| Projecto do Parque Infantil e Arranjos exteriores para o 
Jardim-de-infância da Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Nova de Cerveira |

Incluindo desenho de mobiliário urbano (modular) específico, a 

executar em aglomerado de cortiça para crianças (iniciado em Dezembro 

2008, desenvolvido em 2009).
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Cultura.

Eventos Culturais

Pela triangulação entre arte, património e ambiente, a 

ESG/ Escola Superior Gallaecia tem revelado um contínuo 

intercâmbio entre os distintos ramos do saber, destacando 

o conhecimento e difusão da ciência, cultura e tecnologia, 

exercidas nos domínios do estudo, da docência e da 

investigação.

Esta dinâmica verifica-se na organização de diversas exposições, 

conferências, seminários, encontros, visitas, promoção de 

debates, realização de feira de livros e de concursos da ESG.

Deste modo, propõe-se a promoção e organização de diversos 

eventos culturais, que contam com o interesse e a participação 

activa de estudantes, docentes e público em geral. 

Todos os anos lectivos são organizados pela ESG, diversos 

seminários e conferencias, com o objectivo, não só de 

contribuir para uma ampla e diversificada formação técnica 

e científica, como também dinamizar culturalmente a região, 

promovendo o debate de ideias e o enriquecimento pessoal e 

profissional dos participantes. 

Nesta linha de orientação, indicam-se de seguida, os eventos 

promovidos no ano de 2009. Neste ano, desenvolveu-se 

com especial enfoque a participação da ESG/ Escola Superior 

Gallaecia na XV Bienal internacional de Artes. Mais de 1500 

pessoas passaram pelas Escola Superior Gallaecia e puderam 

apreciar documentos representativos de teses defendidas por 

alguns artistas plásticos de renome. Uma mostra inserida na 

XV edição da Bienal de Cerveira. A ESG congratula-se com o 

sucesso de mais uma iniciativa que veio reforçar a cooperação 

entre as duas instituições.
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| de 13 a 16 de Março 2009

MEDITERRA 2009: 1ª Conferência de Arquitectura de Terra 
no Mediterrâneo
A ESG convidou a Universidade de Cagliari, na Sardenha 

(Itália) e a Ecole National Supérieur d’Architecture de Grenoble 

(França) para a organização conjunta da 1ª Conferência de 

Arquitectura de Terra no Mediterrâneo. Realizou-se de 13 a 

16 de Março 2009, em Cagliari.

Apoios: Mediterra 2009 teve o apoio de: UNESCO – World 

Heritage (em Paris); ICOMOS-ISCEAH – ICOMOS – Comité 

Cientifico Internacional para o património Arquitectónico 

em terra; ICCROM – Centro Internacional para o Estudo da 

Preservação e do Restauro de Bens Culturais (sede em Roma); 

GCI – The Getty Conservation Institute (sede em Los Angeles, 

EUA). O Instituto trabalha internacionalmente na área da 

CONSERVAÇÃO.

| EXPERTS WORKSHOP – Study and Conservation 
of Earthen Architecture in the Mediterranean Region; 

Villanovaforru, Itália (17-18 Março, 2009)

Workshop internacional de especialistas em Arquitectura e 

Património de Terra 

Parceiros. Escola Superior Gallaecia; CRATerre-ENSAG; The 

Getty Conservation Institute; Provincia del medio Campidano; 

Facoltà di Architecttura Università di Cagliari

Workshop internacional de especialistas em Arquitectura e 

Património de Terra, realizado na Sardenha, Itália, tendo como 

objectivo geral a elaboração de um plano de acção comum, 

destinado a formular estratégias para estimular instituições e 

indivíduos a promover planos de investigação e actividades 

conjuntas e articuladas entre si. Possibilitar a evolução na área 

da gestão e conservação da Arquitectura de Terra e do seu 

desenvolvimento sustentável na região mediterrânea.
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| 27.03.2009

Visita ao Porto

| dois edifícios Arq.º Souto de Moura;

| um edifício do Arq.º Sérgio Koch;

| Atelier do Arq.º Souto de Moura;

| Atelier do Arq.º Siza Vieira.

| 28.03.2009

Conferência Urbanismo em Maputo
Professor Doutor David Viana

| de 02.04.2009 a 05.04.2009

Visita a Évora

| 04.04.2009

Conferência Árvores e Arbustos em Portugal
Arq.º Paisagista José Marques Moreira

| 18.04.2009

Conferência O Percurso
Mestre Arq.º Luís Paulo Pacheco

| 16.05.2009

Conferência Construção Sustentável: Chaves e Monsaraz
Professor Doutor João Correia

| 22.05.2009

Conferência Linguagem, pensamento, materialidade: vias 
comunicantes em Arquitectura
Arq.º Bernardo Rodrigues

| 13.06.2009

Conferência Comienzos
Arq.º Angel Santorio

| de 25 de Julho de 2009 a 26 de Setembro de 2009

Exposição Teses defendidas perante a Universidade Portuguesa
Mostra patente na ESG, inserida na XV edição da Bienal de Cerveira
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| 9, 16, 23, 30 de Novembro 2009

Workshop de Fotografia

Fernando Bagnola, fotógrafo profissional

| 3 a 10 de Dezembro 2009

II Feira do Livro da ESG

Biblioteca Delmira Calado 

Para a Biblioteca Delmira Calado (BDC), o ano de 2009 

traduziu-se no ano da implementação e consolidação dos 

processos de mudança operados a partir do segundo semestre 

de 2007. 

FUNDO DOCUMENTAL 

A BDC prosseguiu com a classificação, catalogação e indexação 

das suas monografias, tendo neste momento uma base 

bibliográfica normalizada, preparada para ser colocada on-

line para consulta pelos utilizadores. As 3276 monografias 

que actualmente compõem a base bibliográfica da Biblioteca 

encontram-se todas disponíveis em livre acesso na sala de 

leitura. Destas, 2613 podem ser requisitadas para empréstimo 

domiciliário, as restantes 663 são apenas para leitura de 

presença na Biblioteca. 

A aquisição de novo material bibliográfico tem continuado a 

fazer-se de forma regular, sempre com o objectivo de dar a 

melhor resposta às necessidades dos estudantes e docentes 

da ESG. 

No final do ano, através de um protocolo de permuta 

estabelecido com a Editorial Blau, a Biblioteca conseguiu 

integrar no seu acervo cerca de 20 monografias das áreas 

de Arquitectura e Reabilitação de Edifícios, tendo em troca 
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entregue 22 livros das edições da ESG. Em virtude do 

protocolo de cooperação editorial estabelecido com a Editora 

Argumentum, a BDC também recebeu ao longo de 2009 a 

oferta de algumas publicações editadas pela referida editora. 

A deslocação de membros do Conselho de Direcção e de 

docentes da ESG a colóquios e conferências permitiu a inclusão 

de material bibliográfico resultante desses eventos no acervo 

da Biblioteca, sendo, sobretudo, significativas as publicações 

de Arquitectura de Terra. Para além da integração de novas 

monografias, mediante aquisição ou através de ofertas, a BDC 

procurou também aumentar o número de títulos de publicações 

periódicas para os seus leitores. Assim, através de um protocolo 

de cooperação estabelecido com a PM Media Comunicação, 

SA, a BDC passou a receber periodicamente as revistas “House 

traders” e “Vol Ligthing Design”. Mediante um pedido feito ao 

Parque Biológico de Gaia passou a ser-nos enviada, também 

periodicamente, a revista “Parques e Vida Selvagem”. E, por fim, 

realizou-se, ainda, a assinatura das revistas “Darco magazine” 

e “Arquitectura Ibérica”. Todas as publicações periódicas estão 

igualmente disponíveis em livre acesso, não podendo, no 

entanto, ser requisitadas para empréstimo domiciliário, porque 

ainda não foram alvo de tratamento documental, estando 

apenas registadas numa base simples não-normalizada.

Numa constante tentativa de maior proximidade com os seus 

utilizadores, a BDC, passou a fazer a divulgação, via correio 

electrónico e via blog da Escola, das obras adquiridas.

Desde o início da sua remodelação, a BDC precisou de 

enviar para restauro algumas obras que, devido ao constante 

manuseamento, se encontravam em mau estado de 

conservação. Numa primeira fase, foram intervencionadas 49 

monografias, sendo posteriormente enviadas para restauro 

mais 27. 
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AQUISIÇÕES RECENTES DA BIBLIOTECA

Durante o ano de 2009, a BDC adquiriu novos equipamentos/

materiais necessários à continuação do processo de 

reestruturação e modernização dos seus serviços. Deste modo, 

foram adquiridos:

| Cartões de leitor da Biblioteca;

| Uma impressora de códigos de barras;

| Uma impressora multifunções;

| Material para biblioteca (cerra-livros, caixas 

arquivadoras de revistas, película para etiquetas, etc.);

| Material bibliográfico.
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