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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

A Escola Superior Gallaecia foi autorizada a abrir os seguintes
ciclos de estudos: o Mestrado Integrado em Arquitectura
e Urbanismo, o 1º ciclo de estudos universitários de Design
(Ramos: Gráfico e Industrial), o 1º ciclo de estudos universitários
de Artes Plásticas e Multimédia e o 1º ciclo de estudos
universitários de Ecologia e Paisagismo.
O Conselho de Administração da Fundação Convento da
Orada, Entidade Instituidora da ESG/ Escola Superior Gallaecia,
deliberou, a 10 de Setembro de 2010, o encerramento do 1º
Ciclo de Estudos em Ecologia e Paisagismo, publicado no Aviso
20745/2009, do Diário da República, 2.ª série — N.º 222 —
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16 de Novembro de 2009 e, posteriormente rectificado pelo
Aviso 14986/2010, do Diário da República, 2.ª série — N.º 145
— 28 de Julho de 2010.
O 1º Ciclo de Estudos encontra-se em funcionamento até Julho
de 2013, permitindo que os actuais estudantes concluam o
Ciclo de Estudos em questão. No ano lectivo 2010/11 não
foram solicitadas vagas à DGES para este Ciclo de Estudos
Universitário.

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

No ano lectivo de 2009/10, 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).
licenciaturas

numerus clausus

Arquitectura e Urbanismo

50

Design (Ramos Gráfico e Industrial)

20

Ecologia e Paisagismo

20
TOTAL

Tabela 1 | Numerus

90

Clausus por Ciclos de Estudo Universitários (2009/10)

No ano lectivo de 2010/11 a ESG/ Escola Superior Gallaecia,
em função da decisão de encerramento do primeiro ciclo de
estudos em Ecologia e Paisagismo, não solicita vagas para este
curso ao MCTES - Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior.
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São solicitadas 20 vagas para o 1º ciclo de estudos em Artes
Plásticas e Multimédia, autorizado pela DGES/ Direcção
Geral do Ensino Superior, a 15 de Maio de 2009/10.
No entanto, o Conselho de Administração da Fundação
Convento da Orada, Entidade Instituidora da ESG/ Escola
Superior Gallaecia, delibera o adiamento da abertura
do Ciclo de Estudos Universitário de Artes Plásticas e
Multimédia, para o ano lectivo de 2011/12.
licenciaturas

numerus clausus

Arquitectura e Urbanismo

50

Design (Ramos Gráfico e Industrial)

20

Ecologia e Paisagismo

20
TOTAL

Tabela 2 | Numerus

90

Clausus por Ciclos de Estudo Universitários (2010/11)

Recursos Humanos
PESSOAL DOCENTE
Caracterização do Pessoal Docente:

Considerando os ciclos de estudo acreditados pela A3ES
- Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, o
Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo e o Primeiro
Ciclo de Estudos em Design, apresenta-se a composição do
corpo docente na Tabela 3 e na Figura 5:
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corpo docente

soma de ETI
grau

total geral

integral

parcial

Doutor

11

3,1

14,1

Mestre

2

4,5

6,5

6,1

6,1

13,7

26,7

Licenciado
13

TOTAL
Tabela 3 | Distribuição

do corpo docente, equivalente a tempo integral (ETI), por carreira
académica em 2010

Doutor
Parcial

Mestre

Integral

Licenciado
0

5

10

15

Figura 1 | Distribuição do corpo docente, equivalente a tempo integral (ETI), por carreira
académica em 2010

Em termos percentuais, a distribuição do corpo docente,
por carreira académica e equivalente a tempo integral (ETI),
é apresentado na Tabela 4 e na Figura 6, em conformidade
com o disposto nas alíneas b) e c), do artigo 47.º, da Lei n.º
62/2007, de 10 de Setembro, referente ao Regime Jurídico
das Instituições de Ensino Superior:
tempo
integral

tempo
parcial

Doutor

11

3,1

14,1

52,81%

Mestre

2

4,5

6,5

24,34%

6,1

6,1

22,85%

13,7

26,7

grau

Licenciado
TOTAL

13

total

percentagem

Distribuição % do corpo docente, equivalente a tempo integral (ETI), por
carreira académica em 2010

Tabela 4 |
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carreira académica em 2010

Figura 2 |

PESSOAL NÃO DOCENTE
Caracterização do pessoal não docente

Os serviços da ESG contabilizam, para além do corpo docente,
um total de onze funcionários: uma contínua, quatro
investigadores, cinco administrativos e um na divulgação/
comunicação.
Relativamente às habilitações académicas destes, dois dos
funcionários têm o grau de mestre, seis de licenciado, um de
bacharel, um concluiu o ensino secundário e um completou o
1.º ciclo do ensino básico.
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 funcionário
| Comunicação e Divulgação: 1 funcionário
| 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.
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Mobilidade Erasmus
Em 2009/2010, dando continuidade à participação nas
actividades de Mobilidade Erasmus, referem-se as mobilidades
incoming e outgoing.
Neste ano lectivo não se verificaram mobilidades outgoing.
Durante o 1.º Semestre de 2009/10 (de Setembro 2009
a Fevereiro 2010), a ESG/ Escola Superior Gallaecia dois
estudantes Erasmus, da Universidade de Cagliari, Itália, para
um período de estudos no Curso de Arquitectura e Urbanismo.
Ainda neste 1.º semestre, estudantes, da Universidade de
Veneza, Itália, realizam também a sua mobilidade Erasmus
na ESG/ Escola Superior Gallaecia, no Curso de Design,
Ramo Industrial. Em Setembro de 2010, a ESG recebe a Prof.ª
Maddalena Achenza da Universidade de Cagliari (Itália), para
um período de mobilidade docente, durante uma semana.
Para além da renovação dos Protocolos Bilaterais já existentes,
a ESG alarga as possibilidades de mobilidade também a
faculdades de Bruxelas e Holanda, no âmbito da Arquitectura e
Urbanismo e de Ecologia e Paisagismo. A nível intercontinental
encontram-se em preparação acordos de intercâmbio
académico de estudantes e docentes da ESG, com o Brasil.

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
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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. 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
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)
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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 Silva

1

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
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.
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Provedor do Estudante |

Mestre Margarida Leão
1

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

Orgãos de Gestão da ESG
(Biénio: Setembro 2010 a Agosto 2012)

CONSELHO DE DIRECÇÃO
O Conselho de Direcção é composto por três membros:
Presidente do Conselho de Direcção |

Prof.ª Doutora Arq.ª Mariana Correia
Vice-presidente - Director das Relações Institucionais e Comunicação |

Mestre Arq. Rui Correia
Vice-presidente - Director Académico e da Qualidade |

Prof. Conv. Nuno Pereira da Silva
Vice-presidente - Director Pedagógico |

Mestre Arq. Luís Paulo Pacheco

CONSELHO CIENTíFICO
O Conselho Científico 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 é, no
biénio 2010-2012, a seguinte:
Presidente eleito |

Prof. Doutor Francisco Fumega
1 Membro designado pela FCO |

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

Prof.ª Doutora Mariana Correia
3 Doutores eleitos |

Prof. Doutor Francisco Fumega
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Prof. Doutor José Carlos Antunes
Prof. Doutor Leonel Valbom
Participam no Conselho Científico, sem direito a voto:
Presidente do Conselho de Direcção |

Prof.ª Doutora Mariana Correia (em acumulação)
Vice-Presidente do Conselho de Direcção - Director Académico e da Qualidade: |
Prof. Conv. Nuno Pereira da Silva (sem voto)
Vice-presidente do Conselho de Direcção - Director das Relações Institucionais |

Mestre Arq. Rui Correia (sem voto)
Vice-presidente - Director Pedagógico e Presidente do Conselho Pedagógico |

Mestre Arq. Luís Paulo Pacheco (sem voto)
Director do Mestrado Integrado de Arquitectura e Urbanismo |
Mestre Arq. Rui Correia (em acumulação) (sem voto)
Director do Curso de Design |

Mestre Margarida Leão (1ºano) (sem voto) /
Prof. Conv. José Vicente (2ºano) (sem voto)
Director do Curso de Ecologia e Paisagismo |

Prof. Doutor José Carlos Antunes (em acumulação)
Director do Curso de Artes Plásticas e Multimédia |
Prof. Henrique Silva (sem voto)

CONSELHO PEDAGÓGICO
No Conselho Pedagógico estão representados a Direcção
Pedagógica, os Representantes dos Docentes e os Representantes
dos Estudantes da ESG.
Assim, este órgão é composto por 8 membros:
Presidente |

Mestre Arq. Luís Paulo Pacheco
Representante dos Docentes com a Categoria de Professor Auxiliar |

Prof. Doutor David Viana
Representante dos Docentes com a Categoria de Assistente |

Mestre Teresa Correia
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Representante dos Docentes com a Categoria de Assistente Estagiário |

Arq.º Gilberto Carlos
Representante dos Estudantes do Curso de Arquitectura e Urbanismo |

Pablo Aguillar Bueno
Representante dos Estudantes do Curso de Ecologia e Paisagismo |

David Vera Cuartero
Representante dos Estudantes do Curso de Design Gráfico |

Ângela Santos Fernández
Representante dos Estudantes do Curso de Design Industrial |

Juan López Dominguez
Provedor do Estudante |

Dra. Goreti Sousa
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Investigação.

Projectos de Investigação em desenvolvimento
O ano de 2010 caracteriza-se por um período de consolidação
da orientação estratégica iniciada em 2009, alternando entre a
continuação do desenvolvimento de Projectos de Investigação
(sobretudo de carácter Bianual) e o incremento de produção
de Projectos de Arquitectura de onde se destacam, pela sua
dimensão e valor intrínseco, o Centro de Arte Contemporânea
da Fundação Bienal de Cerveira e as Novas Instalações da ESG.
Em ano de abertura de alguns programas de incentivo e apoio
I&D, a ESG apresentou e colaborou em diversas Candidaturas
a Projectos de Investigação e desenvolvimento, nas suas áreas
de actuação.
Outro dado relevante, foi a sistematização dos processos
metodológicos do CICRA, segundo os critérios da Agência para
a Certificação de Qualidade, aproveitando o reconhecimento
da ESG como uma oportunidade para a actualização,
reestruturação e simplificação do registos dos procedimentos
associados à Investigação. A alteração mais significativa
verificou-se na implementação de uma parametrização objectiva
da Monotorização das actividades da Investigação Cientifica e
da avaliação do desempenho dos seus intervenientes.
O ano de 2010 marca também a fusão definitiva entre o
CICRA e o CIAD, consequente da sua frequente colaboração
e interdependência metodológica, factor determinado
principalmente pela exigência actual na qualidade da
comunicação dos resultados da Investigação; revelando cada
vez mais uma apetência pela profissionalização gráfica dos
seus conteúdos científicos e pela validação científica da sua
estrutura formal de comunicação, a ESG tomou como mais-valia
(embora sem prescindir de nenhuma das suas áreas especificas)
a articulação oficial das duas entidades, cuja simbiose, vinha
já a ser praticada com regularidade em Projectos ou iniciativas
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anteriores (CADIVAFOR; NATURA MINHO-MINO, etc.),
finalmente materializada no Booklet Divulgativo do Portfólio
I&D de 2009 da ESG.
A ESG tem vindo a desenvolver diversos projectos de
Investigação, bem como Acções de Apoio às Populações. Em
2010, desenvolveram-se os seguintes projectos:
| 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.
Continuação do desenvolvimento do Projecto aprovado
em Março 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.
| TERRA (IN) GÓGNITA II “Architecture de terre en Europe” |
Parceiros. École d’Avignon - Centre de formation à 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.
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Continuação do desenvolvimento do Projecto subsequente do
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 interpretar o
Estado da Arte, elaborar um atlas referente ao património regional
europeu e desenvolver recomendações de protecção patrimonial
para as construções de terra a nível Europeu.

| CARTA DE BOCEGUILHAS (Parceria Internacional) |
Parceiros: Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional
(CIAT), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
(Universidad Politécnica de Madrid), Fundación Diego de
Sagredo, Escola Superior Gallaecia.
Colaboração na reunião da redacção da ‘Carta De La
Arquitectura Tradicional Boceguillas’, Segovia (España); A partir
do encontro promovido pelo CIAT em Novembro de 2009, das
II Jornadas da Arquitectura Vernácula, iniciou-se um processo
para a execução de um documento internacional, que servisse
de directriz específica para a preservação do Património
Arquitectónico Tradicional.

Conferências Internacionais
| 6º ATP | 9º SIACOT |
Seminário de Arquitectura de Terra em Portugal | Seminário
Ibero-americano de Arquitectura e Construção com Terra
Parceiros: Universidade de Coimbra; Escola Superior Gallaecia;
Fundação Convento de Orada; Associação Centro da Terra;
Co-organização de encontros e debates de especialistas na
construção em terra, com vista a acentuar e alargar o âmbito
disciplinar da construção e do património em terra. Fomentar
o debate e a transferência de conhecimentos com vista ao
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estímulo e à realização de projectos comuns envolvendo
a arqueologia, a arquitectura, a engenharia, a antropologia
e outras disciplinas que se reconheçam nesta temática.
Palestrantes de 18 países e participação de 200 profissionais
e académicos.

Consultoria e Prestação de Serviços
| “Caracterização, Análise e Valoração das Paisagens do Vale
do Minho”, requerida pela CIM Alto-Minho (Comunidade
Intermunicipal Minho-Lima) |
Elaboração de Relatório Geral e Painéis Interpretativos
(redacção de conteúdos, tradução (Inglês e Castelhano) e
organização gráfica) sobre os pontos com maior potencial
turístico do Património Paisagístico Regional.
| Estudo de WORKSHOP para Reabilitação Territorial em
Caminha:
Estudo para a reabilitação da linha de água da Ribeira das
Preces, como Parque Natural, em Moledo, Caminha. Estudo
da sua candidatura em Programa de financiamento QREN.
Preparação das parcerias estratégicas através de reunião com
o Município de Caminha, com o secretário do pelouro da
Cultura, e o Arq. André Correia Fernandes
| Relatórios de Sustentabilidade: Projecto da Escola Primária
da Lavandeira
Consultoria realizada pela Escola Superior Gallaecia.
| 1ª Fase:

Compilação de Informação;
Estudo dos critérios de atribuição da certificação LEED;
| 2ª Fase:

Elaboração do Relatório Final e candidatura a certificação
LEED; Coordenação Prof.ª Doutora Inês Cabral.
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Portfólio da Actividade I&DT
Elaboração de uma Brochura com a síntese das actividades
de Investigação mais relevantes realizadas pelos Centros de
Investigação (CICRA-CIAD) da ESG.
Resumo e comunicação gráfica para divulgação e apresentação
junto dos parceiros estratégicos, Corpo Docente e Estudantes
das áreas e apetências desenvolvidas pela acção I&D da Escola.
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Protocolos e Parcerias.

No âmbito da criação de parcerias para o desenvolvimento
de projectos e actividades várias nas suas áreas de formação,
a ESG/ Escola Superior Gallaecia e a Fundação Convento da
Orada têm celebrado diversos protocolos com o intuito de
promover a qualidade na educação, investigação e intercâmbio
cultural.
Em 2010, estabelecem-se os seguintes protocolos de
cooperação e desenvolvimento:
| PROTERRA, Rede Ibero Americana de Arquitetura
e Construção com Terra - Fevereiro de 2010
(protocolo de cooperação para o desenvolvimento e
manutenção do website PROTERRA)
| ICOMOS-ISCEAH, International Council for
Monuments and Sites - International Scientific Committee
on Earthen Architectural Heritage - Fevereiro de 2010;
(protocolo de cooperação para o desenvolvimento e
manutenção do website ISCEAH).
| OA/ Ordem dos Arquitectos – Setembro de 2010
(protocolo de cooperação e intercâmbio para beneficiar de
programas, projectos e acções de colaboração nos domínios
de actividade a que se dedicam)
|

Univerzi v Ljubljani (Universidade de Liubliana),
Eslovénia - Novembro de 2010
(protocolo de intercâmbio de estudantes e docentes, no
âmbito do Programa Erasmus)
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Apoios Sociais Atribuidos.

10 Bolsas de Estudo atribuídas pela FCO no valor de 10.147,50€
2º Semestre 2009/10

A FCO/ Fundação Convento da Orada atribuiu no 2ºsemestre
de 2009/10, quatro bolsas de estudo, a estudantes da ESG/
Escola Superior Gallaecia com escassos recursos económicos.
Foram atribuídas duas bolsas no valor de 1.650€ cada e duas
no valor de 825€, cada. Um total de 4.950€ foi atribuído pela
FCO, a estudantes com comprovada dificuldade financeira,
como apoio social para a prossecução de estudos universitários.
1.º Semestre 2010/11

A FCO/ Fundação Convento da Orada atribuiu, no 1.º
semestre do ano lectivo de 2010/11, seis bolsas de estudo,
a estudantes da ESG/ Escola Superior Gallaecia com escassos
recursos económicos, no valor de 866,25€ cada. Um total de
5.197,50€ foi atribuído pela FCO neste semestre, a estudantes
com comprovada dificuldade financeira, como apoio social
para a prossecução de estudos universitários.
O aumento verificado, quer ao nível do número de bolsas,
mas mais significativamente no seu valor, coaduna-se com
o aumento da procura de ajuda financeira para prossecução
dos estudos, face à actual conjuntura económica. As referidas
bolsas foram atribuídas a estudantes de ciclos de estudo/
licenciatura de Arquitectura e Urbanismo, de Design e de
Ecologia e Paisagismo.

Projectos de Apoio
No âmbito da parceria com a Bienal de Cerveira e a Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira, encontrando-se em
realização os seguintes projectos:
| Projecto para Reabilitação da Casa do Artista
(2 versões)
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Através da parceria com a Fundação da Bienal de Cerveira
| Levantamento, Estudo Prévio (1:200), Projecto
(1:100), Projecto de Execução (1:50)
| Projecto para O Centro de Arte Contemporânea
Bienal de Cerveira
(3 versões)

Através da parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira e a Fundação da Bienal de Cerveira
| Levantamento, Estudo Prévio (1:200), Projecto
(1:100), Projecto de Execução (1:50)
| Projecto para as Novas Instalações da ESG
(em construção)

| 3 Levantamentos, 2 Estudos Prévios Projecto (1:200)
| Projecto para as Novas Instalações da ESG
(Reabilitação)

Através da parceria protocolada com a Câmara Municipal de
Vila Nova de Cerveira.
| Levantamento, Estudo Prévio (1:200), Projecto
(1:100), Projecto de Execução (1:50), Orçamentação e
Fiscalização das Obras de Execução da FASE 1, Medições e
consulta de cotação para a Totalidade da Obra.
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Eventos Culturais
A ESG/ Escola Superior Gallaecia é a única Instituição de
Ensino Superior Universitário do concelho e a única do Alto
Minho, onde se ministram as licenciaturas em Arquitectura e
Urbanismo, Ecologia e Paisagismo e Design Gráfico e Industrial,
Artes Plásticas e Multimédia contribuindo a nível científico,
técnico e cultural, como um centro dinamizador na região.
Para além do Ensino Superior e da aposta na Investigação e
Apoio às Populações, a ESG tem sido reconhecida como
instituição com crescente dinâmica cultural, expressa pelo
debate e difusão do conhecimento da cultura arquitectónica,
paisagística e artística.
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.
Estes Seminários são realizados por especialistas, sobre temas
diversificados dentro das matérias leccionadas na ESG,
nomeadamente no âmbito da Arquitectura e Urbanismo,
Ecologia e Paisagismo e Design Gráfico e Industrial.
No ano de 2010, dá-se especial enfoque às Comemorações do
centenário da República (1910-2010), às quais a ESG se associou,
através da promoção de vários eventos comemorativos.

Conferências e Palestras
| 25.02.2010
Conferência CRATerre: Projecto Académico e Científico na Escola
Nacional Superior de Arquitectura Grenoble
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Prof. Hubert Guillaud - Director Científico da CRATerre-ENSAG
| 25.02.2010
Conferência Reconstrução das casas de adobe, depois do
sismo de Pisco (2007)
Professor Marcial Blondet – Decano da Universidade Católica
do Perú
| 26.03.2010
Seminário O Rio Minho como factor de desenvolvimento
económico
Parador de Turismo de Tui
| De 26.03.2010 a 27.03.2010
Seminário Recuperação e Requalificação dos Elementos
Edificados
Câmara Municipal de Almodôvar
| 16.04.2010
Conferência A importância do uso dos meios informáticos no
ensino da Geometria. Estudo da representação do espaço na
área do Design
Prof.ª Doutora Marly Menezes
| 24.04.2010
Conferência A Rua da Estrada
Prof. Álvaro Domingues – Museu da Bienal de Cerveira
| 15.06.2010
Conferência Traditional Marketplaces and Sino-Portuguese
Shophouses in Thailand
Arq.º Jaturong Pokharatsiri
| de 17.06.2010 a 19.06.2010
I Edição Feira do Livro de Verão
| 18.09.2010
Cerimónia de Entrega de Cartas de Curso
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ESG/ Escola Superior Gallaecia
| 01.10.2010
Homenagem ao Fundador João Rosado Correia
Convento da Orada
Apresentada pelo Dr. Almeida Santos
(ex-Presidente da Assembleia da Républica)

| 13 e 14.10.2010
Exibição do filme O Dia do Regicídio
Auditório da ESG
| 09.12.2010
Conferência Arquitecturas na República
Prof.ª Doutora Leonor Soares
| de 2 a 18 de Dezembro 2010
III Feira do Livro da ESG

Biblioteca Delmira Calado
Ao longo do ano de 2010 a BDC viu consolidados alguns dos
seus serviços, sobretudo o serviço de empréstimo domiciliário,
indispensável para a captação e fidelização de leitores.

FUNDO DOCUMENTAL
Durante 2010 ficou concluído o processo de classificação,
catalogação e indexação de todas as monografias existentes
na BDC, contabilizando a sua base bibliográfica um total de
3774 monografias.
A aquisição de material bibliográfico para a BDC continua a
fazer-se em função das recomendações bibliográficas realizadas
pelos docentes para as suas disciplinas. Esta cooperação entre
a Biblioteca e os docentes tem-se revelado essencial para
oferecer aos estudantes a bibliografia mais ajustada às suas
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necessidades de informação.
No início de 2010, procedeu-se à compra de um conjunto
de publicações da editora Index Book sobre Design Gráfico,
Tipografia, Orientação profissional para designers, Design de
embalagens, Ilustração, Design Industrial, Design de logótipos
e Web Design. Foi, ainda, adquirido um “Guia Pantone”,
fundamental para a escolha e especificação das cores a utilizar
na impressão. Durante os meses de Maio e Junho, foram
adquiridos um grande conjunto de livros para as áreas da
Arquitectura, Reabilitação, Património, Energias Renováveis
e Engenharia Civil. Paralelamente à compra de publicações,
o acervo da Biblioteca continua a usufruir das ofertas
realizadas por docentes, pessoas individuais, editoras e outras
instituições. Em 2010 estas ofertas traduziram-se em cerca de
100 monografias. No segundo semestre do ano, efectuou-se a
assinatura de mais uma publicação periódica, a revista “Pedra &
Cal”, especializada em conservação e reabilitação.
Dando continuidade à iniciativa de informar rápida e eficazmente
os nossos leitores das novas aquisições bibliográficas realizadas
pela BDC, para além da divulgação via correio electrónico e via
blog da ESG, as obras passaram igualmente a ser difundidas na
página da Biblioteca, em “Novas Aquisições”, no site da Escola.
Esta nova forma de divulgação foi, uma vez mais, do agrado
dos leitores, tendo inclusive despertado a atenção de novos
utilizadores.

ORGANIZAÇÃO E EMPRÉSTIMO
À semelhança do ano anterior, em 2010 o número de leitores
inscritos na BDC também aumentou. Inscreveram-se mais 102
leitores, havendo no final do ano um total de 206 leitores
inscritos. O maior número de inscrições continua a ser de
estudantes do Curso de Arquitectura e Urbanismo, tendo, no
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entanto, sido registado um significativo aumento no número
de leitores do Curso de Design.
O número de empréstimos domiciliários também aumentou
comparativamente a 2009, registaram-se um total de 549
empréstimos, ou seja, mais 273 do que no ano anterior.
Os assuntos mais requeridos ao longo deste ano foram
Urbanismo, Paisagismo, Arquitectura – geral, Design Gráfico,
Teoria da Arquitectura, Arqueologia e Construção Civil.
O serviço de empréstimo interbibliotecas teve também o
seu arranque no 2º semestre de 2010, tendo os primeiros
empréstimos sido efectuados com as bibliotecas da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

AQUISIÇÕES RECENTES
Durante o ano de 2010, foram adquiridos os seguintes
materiais/recursos:
| Material bibliográfico;
| Material para biblioteca (cerra-livros, caixas arquivadoras
de revistas, película para etiquetas, etc.);
| Cartões de leitor da Biblioteca;
| Gastos com a impressora multifunções;
| Mobiliário.

ACTIVIDADES DA BDC
Respondendo a uma solicitação da Editora Traço Alternativo,
em Outubro, a BDC teve oportunidade de dinamizar para a
comunidade educativa da ESG a apresentação da “Plataforma
sobre a Evolução da Arquitectura em Portugal”, desenvolvida
pela referida Editora. Foi assim possível a aproximação a uma
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ferramenta de selecção e pesquisa que permite ficar a conhecer
rapidamente as mais recentes obras construídas em Portugal.
Dando continuidade à iniciativa desenvolvida pela primeira
vez em 2008, em Dezembro de 2010 a BDC organizou a III
edição da “Feira do Livro ESG”. Nesta edição, para além das já
habituais editoras convidadas, participaram também a Dafne
Editora, a Argumentum e a Livros Portugueses.
Querendo associar-se às comemorações do “Centenário
da República Portuguesa”, ocorridas ao longo de 2010, a
BDC promoveu a exibição do filme “O Dia do Regicídio”,
de Fernando Vendrell, no auditório da ESG e organizou a
conferência “Arquitecturas na República”, da responsabilidade
da Prof.ª Doutora Leonor Soares, Prof.ª Aux.do Departamento
de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto.
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