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Objecto e método 
A História da Arquitectura Portuguesa situa o seu campo de estudo num tempo muito alargado 
que decorre entre as últimas manifestações da pré-história  e o contexto pombalino. O 
programa  distribui-se por três grandes grupos, alargando-se, no primeiro, o âmbito do estudo à 
escala peninsular e até à fundação da nacionalidade, embora com maior incidência nos 
fenómenos situados no futuro território nacional; os dois últimos abordam a história da 
arquitectura em Portugal durante a Idade Média e no período Moderno abrangendo, aqui, a 
totalidade dos territórios onde se manifesta  a cultura portuguesa.  
Inventariando temas e obras, aborda-se o fenómeno arquitectónico, do edifício ao território, no 
sentido de compreender a especificidade do processo da arquitectura portuguesa e as suas 
relações  no quadro da arquitectura internacional, da organização do espaço à construção da 
forma, da poética à linguagem. 
É objectivo da disciplina o encontro com a realidade concreta de uma "tradição nacional", a 
abordagem das questões ao nível de uma leitura contínua das formações estilísticas e dos 
períodos de transição, bem como o entendimento da temporalidade em que decorre a actuação 
do arquitecto. Uma leitura das leituras, também. 



 

 

O discurso, sendo narrativo e ilustrado com imagens, não é fechado do ponto de vista 
interpretativo, deixando em aberto hipóteses, dúvidas, pistas para posterior aprofundamento. 
Sempre que possível aponta  temáticas a abrir abordagens horizontais, permitindo-se fugas à 
sistematização de base cronológica, procurando contactos com a problemática 
contemporânea.  
Assim, dizendo de outro modo, esta disciplina deverá ser um discurso simultaneamente 
informativo e crítico, por forma a trazer para o nosso convívio obras de qualquer época, que 
protagonizem um debate que só nos poderá interessar, se corresponder ao que atravessa a 
arquitectura contemporânea e, por isso, ajudará a sustentar conceptualmente a actividade no 
nosso âmbito disciplinar: aquilo a que se costuma chamar operatividade da história para 
arquitectos. 
Sabendo que a realidade se revela tal como a interrogamos, se se pretende que as respostas 
tenham algum sentido não podem formular-se desde um espaço abstracto, mas sim de um 
lugar. Por isso mostrar Portugal, o de dentro e o de fora, e constatar a sua especificidade e a 
sua universalidade e como cada uma depende da outra.  
Falar de património, de arquitectos, de memória e de invenção. Lembrar o arquitecto Távora.  
As perguntas surgirão, assim, do interior de uma história que não está congelada no passado 
mas que é concebida como um processo constituído por passado, presente e projecto de 
futuro.  
O objectivo será construir uma narrativa, como uma deriva de nexos vários, onde cada um 
encontre o seu, sendo o nosso atacar a validade universal das verdades científicas, a ideia que 
a superioridade da razão é condição essencial da natureza humana ou que o progresso seja 
um derivado da racionalidade.  
 
 
 
 
 
 
Programa 
 
I 
1. A península ibérica antes da fundação da nacionalidade. Pré-românico peninsular. 
1.1. Povos pré-romanos. A cultura castreja do noroeste peninsular. 
1.2. Romanização da Península Ibérica. Portugal romano. 
1.3. Arquitectura paleo-cristã. O tempo dos suevos. 
1.4. Arquitectura hispano-romana da época visigótica. 
1.5. Arquitectura asturiana e moçárabe. A época da Reconquista. 
 
II 
2.  Arquitectura românica. 
3.  Arquitectura gótica 1. 
4.  Arquitectura gótica 2. Os caminhos do século XV.  
5.  Mudejarismo e arquitectura manuelina. 
 
 
III 
6.  Arquitectura do renascimento. 
7.  Arquitectura chã e arquitectura maneirista.  
8.  Arquitectura da Restauração. 
9.  Arquitectura barroca. 
10. Do barroco ao néo-classicismo 
11. A cidade pombalina – antecedentes e futuro 
 
 
 
 



 

 

 
Alexandre Alves Costa 
Nota biográfica resumida 
 
Arquitecto pela Escola Superior de Belas Artes do 
Porto em 1966. 
Professor Catedrático Emérito da Universidade do 
Porto. . 
Tem bibliografia publicada, sobretudo em revistas da 
especialidade portuguesas e estrangeiras, 
parcialmente recolhida em três volumes: 
Introdução ao Estudo da História da Arquitectura 
Portuguesa e Outros Textos, FAUP publicações, 2ª 
edição, Porto, 2007; 
Candidatura ao Prémio Jean Tschumi, Ordem dos 
Arquitectos, Lisboa, 2005; 
Textos Datados, e/d/arq, Coimbra, 2007. 
Membro do Conselho Editorial da Revista 
"Monumentos" do IRHU e JA da Ordem dos 
Arquitectos.  
Exerce a profissão liberal, em co-autoria com Sérgio 
Fernandez, desde 1970.  
Agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem 
Militar de Sant’Iago da Espada por Sua Excelência o 
Presidente da República Dr. Jorge Sampaio.  

 


