Seminário 5 de Maio de 2011: (versão de 18/04/2011)
“Arquitectura e Sociedade: Espaços vividos e espaços construídos"

Local: FA-UTL, Cubo

Objectivos do seminário
1. Discussão sobre qual o lugar das ciências sociais no ensino e formação nas áreas
da arquitectura e urbanismo;
2. Debate em torno das relações de complementaridade, de tensão e de articulação
entre ciências sociais, arquitectura e urbanismo.
3. Apresentação de projectos e de intervenções sócio-territoriais (em Portugal) com
enfoque nas relações inter e multidisciplinares.

9.00-9,30h: Sessão de abertura (Reitor da UTL, Presidente da FAUTL e outros órgãos)

9h,30m
Painel 1: Interdisciplinaridade entre ciências sociais e a arquitectura (9,3012,45h)
Convidados:
9,30-10,45- Isabel Guerra , “Sociologia e Arquitectura: um diálogo complexo”
(Professora Catedrática Aposentada do ISCTE, Professora Catedrática convidada
Aposentada da Universidade Católica Portuguesa, Investigadora do DINAMIA/CET do
IUL/ISCTE)
10,45-11,00- Filomena Silvano, “Coisas que vimos: arquitectura e cultura
material na antropologia portuguesa”
(Antropóloga, Professora da FCSH-UNL e membro do CRIA. É autora dos livros
“Territórios da Identidade” e “Antropologia do Espaço”. Colaborou com o cineasta João
Pedro Rodrigues em três documentários)
11,00-11,15- Jorge Malheiros, “A influência do espaço e das escalas nas formas
urbanas e nos processos sociais: uma reflexão geográfica”
(Investigador do CEG do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da
Universidade de Lisboa, onde também desempenha as funções de professor
associado. Interessa-se pelas temáticas da organização social do espaço urbano, das
migrações e da metodologia da Geografia e pensamento geográfico)
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11,15-11,30 : coffee break

11,30-11,45 - João Seixas , “O urbanólogo: a cidade contemporânea e o saber
plural”
(professor e investigador de temas urbanos
Universidade de Lisboa)

no Instituto de Ciências Sociais da

11,45-12,00- Virgílio Pereira, “Compreender as relações entre espaço e
sociedade: notas de um programa de pesquisa sobre a cidade do Porto”
(Professor Associado com Agregação do Departamento de Sociologia da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto (FLUP), onde lecciona desde 1994 e colabora,
desde 2003, com a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto no curso de
Licenciatura/Mestrado Integrado e no Programa de Doutoramento em Arquitectura. É
Investigador do Instituto de Sociologia da FLUP e Investigador associado do Centro de
Estudos de Arquitectura e Urbanismo da FAUP)
12,15-12,45: Discussão

12,45-14,00: Almoço

14,15 Painel 2: Sociedades e espaços: Intervenções sócio territoriais e Projectos
(14,15-16, 00h)
14,15-14,30- José António Bandeirinha, “O SAAL e alguns dos seus reflexos
contemporâneos”
(Professor Associado do Departamento de Arquitectura da faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra. É Director do Colégio das Artes da
Universidade de Coimbra. É investigador do Centro de Estudos Sociais, cocoordenador do Núcleo de Estudos sobre Cidades, Culturas e Arquitectura)
14,30-14,45- Maria João Freitas, “Reflexões em torno da "arquitectura" de
intervenções territoriais integradas”
(socióloga, Investigadora Auxiliar no Núcleo de Ecologia Social (NESO) do Laboratório
Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Tem desenvolvido trabalhos em torno da
concepção, desenvolvimento e gestão de intervenções territoriais integradas
sobretudo em áreas urbanas em crise - dos quais se destacam o acompanhamento
do PER-Cascais, do Projecto "Velhos Guetos, Novas Centralidades - Projecto de
Alagoas" e da "Iniciativa Bairros Críticos" - e mais recentemente de intervenções de
regeneração urbana em centros históricos)
14,45-15,00- Álvaro Domingues , "Urbanização Extensiva - formas e processos"
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(geógrafo, professor da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto)
15,00-15,15- Fernando Bagulho, “Se o espaço é social: Quem discute com os
arquitectos os modelos espaciais a plasmar no Projecto?”
(Arquitecto, Professor Convidado na FAUTL)
15.15-15,30 - Manuel Tainha, “Um saber de fronteira”
(Arquitecto e doutorado Honoris Causa pela Universidade Técnica de Lisboa, por
proposta da FA)
15,30-15,45- José Alberto Rio Fernandes, “Plano estratégico, projecto urbano e
planeamento colaborativo: as disciplinas em acção. Reflexões a partir de
experiências: plano-processo estratégico e regeneração urbana em contextos
diversificados"
(geógrafo e doutor em Geografia Humana. Professor Catedrático no Departamento de
Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto é Investigador no Centro
de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território. É coordenador do curso de
doutoramento em Geografia da Universidade do Porto)
15,45-16,00 Discussão

16,00-16,15 : coffee break
Painel 3: Novos Espaços de Investigação (16.30-18.30)
16.15-17,15- Isabel Raposo e José Crespo (FA-UTL), Carlos Ferreira (FA-UTL)
Manuela Mendes (FA-UTL), Virgilio Pereira (FLUP)
17.15-18,15 - Apresentação de papers por parte de jovens investigadores, mestrandos
e doutorandos
Inês Passos, mestranda em Arquitectura, FA-UTL
Jorge Nicolau, doutorando em Urbanismo, FA-UTL
Ana Silva Fernandes, Arquitecta, Investigadora do CEU-FAUP ,
doutoranda da FAUP
Joana Pestana, doutoranda em Urbanismo, FA-UTL
18,15-18,30: Discussão final
18,30: Encerramento

3

