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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 República, 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 diretiva 85/384/
CEE, de 10 de Junho de 1985, relativa ao reconhecimento
mútuo de diplomas no domínio da Arquitetura, permite que
os licenciados em Arquitetura 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

Três Ciclos de Estudo da Escola Superior Gallaecia foram acreditados
preliminarmente pela A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação
do Ensino Superior: o Mestrado Integrado em Arquitetura e
Urbanismo, o 1º ciclo de estudos universitários de Design (Ramos
Gráfico e Industrial) e o 1º ciclo de estudos universitários em Artes
Plásticas e Multimédia.
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
Primeiro Ciclo de Estudos em Ecologia e Paisagismo, publicado
no Aviso 20745/2009, do Diário da República, 2.ª série — N.º
222 — 16 de Novembro de 2009 e, posteriormente retificado
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pelo Aviso 14986/2010, do Diário da República, 2.ª série — N.º
145 — 28 de Julho de 2010. Este Primeiro Ciclo de Estudos
encontra-se em funcionamento até Julho de 2013, permitindo
que os atuais estudantes concluam o Ciclo de Estudos em
questão.
Relativamente ao Primeiro Ciclo de Estudos em Artes Plásticas
e Multimédia, autorizado pela DGES/ Direcão Geral do
Ensino Superior a 15 de Maio de 2009, a sua entrada em
funcionamento, ocorre pela primeira vez, no ano letivo de
2011/12.

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

No ano letivo de 2010/11, 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

Arquitetura e Urbanismo

50

Design (Ramos Gráfico e Industrial)

20

Ecologia e Paisagismo

20
TOTAL

Tabela 1 | Numerus

90

Clausus por Ciclos de Estudo Universitários (2010/11)

São solicitadas 20 vagas para o primeiro ciclo de estudos em
Artes Plásticas e Multimédia, ciclo de estudos universitário,
que se inicia em Setembro de 2011.
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licenciaturas

numerus clausus

Arquitetura e Urbanismo

50

Design (Ramos Gráfico e Industrial)

20

Ecologia e Paisagismo

20
TOTAL

Tabela 2 | Numerus

90

Clausus por Ciclos de Estudo Universitários (2011/12)

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 Arquitetura e Urbanismo, o Primeiro
Ciclo de Estudos em Design e o Primeiro Ciclo de Estudos em
Artes Plásticas e Multimédia, apresenta-se na Tabela 3 e na
Figura 5 a composição do corpo docente:
corpo docente

soma de ETI
grau

total geral

integral

parcial

Doutor

10

3,6

13,6

Mestre

3

4,9

7,9

Licenciado

1

4,5

5,5

14

13

27

TOTAL
Tabela 3 | Distribuição

do corpo docente, equivalente a tempo integral
(ETI), por carreira académica em 2011
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Doutor
Parcial

Mestre

Integral

Licenciado
0

Figura

1

5

10

| Distribuição do corpo docente,
(ETI), por carreira académica em 2011

15

equivalente

a

tempo

integral

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 alíne as 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

10

3,6

13,6

50,37%

Mestre

3

4,9

7,9

29,26%

Licenciado

1

4,5

5,5

20,37%

14

13

27

grau

TOTAL

total

percentagem

Tabela 4 | Distribuição

% do corpo docente, equivalente a tempo integral
(ETI), por carreira académica em 2011

Doutor
Mestre
Licenciado
0%

Figura 2 | Distribuição

10%

20%

30%

40%

% do corpo docente, equivalente a tempo integral
(ETI), por carreira académica em 2011

ESG | relatório 2011

|10

50%

60%

PESSOAL NÃO DOCENTE
Caracterização do pessoal não docente

Os serviços da ESG contabilizam, para além do corpo
docente, um total de doze funcionários: uma contínua, cinco
investigadores, cinco administrativos e um na divulgação/
comunicação.
Relativamente às habilitações académicas destes, um dos
funcionários tem o grau de doutor, um 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
| CI-ESG: 5 funcionários
O Centro de Investigação ESG (CI-ESG) constitui a entidade
reestruturada, em 2011, a partir da fusão dos dois anteriores
centros I&DT da Escola Superior Gallaecia:
.

CICRA – Centro de Investigação de Construções
Rurais e Ambiente
. CIAD – Centro de Investigação de Arte e Design

O Centro de Investigação de Construção Rural e Ambiental
(CICRA), criado em 1999 e aprovado em Conselho Científico em
2002, e o Centro de Investigação em Arte e Design (CIAD), criado
e aprovado em Conselho Científico em 2005, têm desenvolvido
consistentemente investigação científica, prestação de serviços
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à comunidade e região e consultadoria, nos seus domínios de
especialização.
O Centro de Investigação CI-ESG contou, ao longo do ano
letivo, com colaboradores contratados em regime de contrato
a termo. Os Serviços Administrativos, a Biblioteca e a Papelaria
receberam também estagiários administrativos e informáticos.

Mobilidade Erasmus
Em 2010/11 e 2011/12, dando continuidade à participação nas
atividades de Mobilidade Erasmus, referem-se as mobilidades
incoming e outgoing.

Incoming
Durante o 2º Semestre de 2010/11 (de Fevereiro a Julho
2011), a ESG/ Escola Superior Gallaecia acolhe um estudante
Erasmus, da Universidade de Cagliari, Itália, para um período
de estudos no Curso de Mestrado Integrado em Arquitetura
e Urbanismo. No 1º semestre de 2011/2012 (de Setembro de
2011 a Fevereiro de 2012), a ESG recebe os estudantes Alberto
Contu e Marco Casu da Universidade de Cagliari, Itália, para
um período de um semestre de estudos no Curso de Mestrado
Integrado em Arquitetura e Urbanismo.
No âmbito da parceria Erasmus realizada entre a ESG e a
Université Catholique de Louvain e com o intuito de estreitar
relações institucionais, o Prof. Martin Buysse, Vice Diretor das
Relações Internacionais da Faculty of Architecture, Architectural
Engineering, and Urbanism-UCLouvain na Bélgica, visitou a
ESG em Outubro de 2011.

Outgoing
A estudante Divina Pérez Viña realizou um período de mobilidade
Erasmus durante o 1º semestre, no curso Arquitetura na Université
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Catholique de Louvain.
De 16 a 24 de Julho de 2011 efetuou mobilidade em missão
de ensino o docente da ESG, David Manuel dos Santos Viana,
na Università Degli Studi di Cagliari, em Itália. O objetivo da
mobilidade consistiu na colaboração, coordenação e orientação
do “Workshop Internazionale di Progetto e Costruzione com
la Terra Cruda” realizado com a parceria da ESG. O workshop
contribuiu para a consolidação de experiências pedagógicas
partilhadas ao nível da prática do projeto sustentável, através
do desenvolvimento integrado de técnicas de “construção em
terra” e respetiva articulação sistémica com áreas científicas e
disciplinares da (bio) arquitetura e do (eco) urbanismo. Como
resultados desta mobilidade, aponta-se, essencialmente, o
desenvolvimento da investigação sobre as problemáticas
associadas à temática da “construção em terra” e produção – in
situ – de modelos de projeto; seus elementos estruturadores e
demais componentes tectónicos.

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

CONSELHO DE DIREÇÃO
O Conselho de Direção é composto por três membros:
Presidente do Conselho de Direção |

Professora Doutora Mariana Correia
Vice-presidente – Diretor para as Relações Institucionais e Comunicação |

Mestre Arquiteto Rui Correia
Vice-presidente – Diretor Académico e da Qualidade |

Arquiteto Nuno Pereira da Silva
Vice-presidente – Diretor Pedagógico |

Mestre Arquiteto Luís Paulo Pacheco
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CONSELHO CIENTíFICO
O Conselho Científico é um órgão composto por cinco
membros efetivos e seis participantes sem direito a voto, em
representação da Direção da ESG/Escola Superior Gallaecia
e das Direções 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.ª Doutora Mariana Correia
1 Membro designado pelo Presidente do Conselho de Direção |

Prof. Doutor João Correia
3 Doutores eleitos |

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

Professora Doutora Mariana Correia (em acumulação)
Vice-Presidente do Conselho de Direção – Diretor Académico e da Qualidade |
Arquiteto Nuno Pereira da Silva (sem voto)
Vice-presidente do Conselho de Direção – Diretor das Relações Institucionais |
Mestre Arquiteto Rui Correia (sem voto)
Vice-presidente – Diretor Pedagógico e Presidente do Conselho Pedagógico |
Mestre Arq. Luís Paulo Pacheco (sem voto)
Diretor do Mestrado Integrado de Arquitetura e Urbanismo |

Mestre Arquiteto Rui Correia (em acumulação) (sem voto)
Diretor do Curso de Design |

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

Prof. Doutor José Carlos Antunes (em acumulação)
Diretor do Curso de Artes Plásticas e Multimédia |
Prof. Henrique Silva (sem voto)
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CONSELHO PEDAGÓGICO (2010/11)
No Conselho Pedagógico estão representados a Direção
Pedagógica, os Representantes dos Docentes e os Representantes
dos Estudantes da ESG.
Presidente |

Mestre Arquiteto 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
Representante dos Docentes com a Categoria de Assistente Estagiário |

Arq.º Gilberto Carlos
Representante dos Estudantes do Curso de Arquitetura 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

CONSELHO PEDAGÓGICO (2011/12)
No Conselho Pedagógico estão representados a Direção
Pedagógica, os Representantes dos Docentes e os Representantes
dos Estudantes da ESG.
Presidente |

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

Prof. Dra. Grácia Costa
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Representante dos Docentes com a Categoria de Assistente |

Mestre Ana Lima
Representante dos Docentes com a Categoria de Assistente Estagiário |

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

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

Rodrigo López Casares
Representante dos Estudantes do Curso de Design Gráfico |

Alexandra Abalo Valderrama
Representante dos Estudantes do Curso de Design Industrial |

Brais Moquillas Riobo
Representante dos Estudantes do Curso de Artes Plásticas e Multimédia |

Ricardo Jorge Dantas Rodrigues
Provedor do Estudante:

Dra. Goreti Sousa

ESG | relatório 2011

|16

17|

ESG | relatorio 2011

2|
Investigação.

ESG | relatório 2011

|20

Investigação.

Projectos de Investigação em desenvolvimento
O primeiro trimestre de 2011 foi orientado para a submissão
de candidaturas em Programas Nacionais (tal como havia sido
estipulado no ano transato), enquadradas em cada uma das
áreas pedagógicas dos planos curriculares internos (Arquitetura,
Urbanismo, Design e Ecologia). Pretendendo criar assim maior
sinergia entre Investigação e docência, extravasando a quase
exclusividade da Arquitetura.
De modo a acompanhar os processos de elaboração de
candidaturas foram intensificadas as reuniões de investigação
gerais do CI–ESG, abertas a todos os docentes Doutorados
com curriculum compatível com a função de Investigador
Responsável e a todos os Doutorandos em desenvolvimento da
Tese. As reuniões de trabalho tiveram periodicidade quinzenal
e como ordem de trabalhos o esclarecimento aos requisitos
do programa e ao preenchimento dos formulários, visando
sobretudo a autonomia dos candidatos a Investigadores
Responsáveis para a estruturação dos Projetos em questão.
Com esta ação, para além de aumentar a sua hipótese de
angariação de financiamento para o biénio seguinte, a
ESG pretendeu estimular o corpo docente para um maior
compromisso com a Investigação científica de modo a
incrementar a produção científica interna e estabelecer
referências estratégicas no Estado da Arte em determinados
Campos de Estudo. A estratégia a longo prazo procuraria articular
os resultados produzidos com os conteúdos programáticos,
validando e promovendo a sua regular atualização.
O segundo e terceiro trimestre incidiram nas atividades de
colaboração com a 16ª Bienal Internacional de Cerveira,
o evento de maior relevância artística no contexto do Alto
Minho. A ESG, como órgão fundador da Fundação e como
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parceiro histórico do evento, em detrimento das habituais
funções logísticas, decidiu apresentar uma obra de arte de
escala urbana, que pudesse constituir-se como uma síntese
tecnológica enquanto pesquisa conceptual, morfológica,
estrutural e material, refletindo o Know how existente entre
Arte, Arquitetura, Engenharia e Sustentabilidade. Entre Fevereiro
e Agosto de 2011 foi projetado e executado o Projeto, de cariz
simbólico “Magic Box”, realizado em coautoria com o escultor
Ben-David Zadok, responsável pelo seu desenvolvimento
conceptual.
Salienta-se, ainda, que o presente ano assistiu a um incremento
consciente na submissão de candidaturas, quer a nível Nacional
(3) quer Internacional (3) tentando antecipar as conjeturas de
apoio financeiro nos próximos anos à produção Científica no
contexto nacional e europeu. A ESG deu ainda continuidade
a dois projetos I&D em desenvolvimento, que transitaram do
ano anterior, e que encerram este ano.
A nível de networking e da cooperação internacional, 2011
revelou-se como um ano particularmente ativo e ambicioso.
A ESG deu continuidade à sua participação em iniciativas e
eventos científicos no espaço Ibero-Americano, assumindo
papel predominante nas redes científicas existentes mais
relevantes (PROTERRA). A Diretora do Centro de Investigação
da ESG foi nomeada, em Abril de 2011, por um período de
3 anos, como coordenadora geral do PROTERRA – Rede
Ibero-Americana de Arquitetura e Construção com Terra; rede
constituída por 111 especialistas de 22 países.
No território Europeu a ESG foi cofundadora de uma
rede Europeia e encontra-se a reativar outra no âmbito da
Arquitetura de Terra (MEDITERRA). A nível internacional
preparou a sua participação no CIAV-ICOMOS 2012 (em Abu
Dhabi) e garantiu a coorganização e o acolhimento do CIAV-
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ICOMOS 2013, um dos mais prestigiados eventos na área
da Arquitetura Vernácula. O que determina já um exigente
plano de trabalhos nos períodos subsequentes.
No ano de 2011, encontram-se em desenvolvimento os
seguintes projetos de investigação:
| NATURA MINHO-MINO |
Parceiros. Xunta de Galicia-Consejeria de Médio Ambiente
y Desarrollo Sostenible; CIIMAR – Centro Interdisciplinar
de Investigação Marinha e Ambiental; ESG/Escola Superior
Gallaecia; Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira;
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, I.P.
Âmbito. FEDER: POCTEP 2008
Continuação do desenvolvimento do Projeto aprovado em
Dezembro 2008 e com início em Janeiro de 2009. O Projeto
baseia-se na criação de uma plataforma interdisciplinar e
interinstitucional. 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.
Devido ao excesso e complexidade de informação produzida,
o Projeto foi alvo de uma prórroga no seu período de execução
até Dezembro de 2011.
| TERRA (IN) GÓGNITA II “Architecture de terre en
Europe” |
Parceiros. École d’Avignon – Centre de formation à la réhabilitation
du patrimoine architectural ; Escola Superior Gallaecia ; Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ; Università
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de Firenze, Dipartimento di Tecnologie dell’architettura e
Design “Pierluigi Spadolini” ;Universidad Politecnica de Valencia
– facultad de Arquitetura.
Âmbito: European Program CULTURA 2000
Desenvolvimento e conclusão do Projeto 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. O Projeto
realizou uma interpretação do Estado da Arte, executou um
atlas referente ao património regional europeu e desenvolveu
recomendações de proteção patrimonial para as construções de
terra a nível Europeu. Assim, 2011 presenciou o lançamento dos
seguintes indicadores (que pelas características e importância
articulada com outras ações I&DT serão apresentados de forma
mais detalhada adiante): - Edição do Livro “Terra Europae”, o
Atlas de Arquitetura de Terra na Europa, e a elaboração do
Simpósio Europeu “Building with earth From Cultural Heritage
to Contemporary Architecture – Professionals, Know-how and
Techniques in Europe”.
|

BIA 2010 “La Restauración De La Arquitetura
De Tapia En La Península Ibérica. Criterios, Técnicas,
Resultados Y Perspectivas” |

Parceiros. Escola Politécnica de Valência. Âmbito: DIRECCIÓN
GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN NACIONAL
I+D+I – SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN – Convocatoria de ayudas de Proyectos de
Investigación Fundamental no orientada.
Participação como parceiro num projeto de avaliação das
intervenções de restauro do património militar, erigido em Taipa,
existente no território da península Ibérica. Contribuição para a
descrição e levantamento de informação acerca das publicações
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de terra catalogadas em Território nacional.
O objetivo principal passa por abranger e comparar os critérios
de intervenção, através da análise de obras de restauro a partir
de 1980 até aos dias de hoje, de forma a avaliar os critérios
e as técnicas utilizadas assim como os seus resultados ao
longo do tempo, de modo a não falsear a evolução temporal
dessas intervenções. A análise a aplicar será realizada através
de uma perspetiva multidisciplinar, tomando em consideração
investigadores e colaboradores de diferentes áreas: arquitetos,
observadores, arqueólogos, historiadores, historiadores de
arte, restauradores, engenheiros, geólogos, etc. Deste modo
a Equipa de Investigação apresentará um importante número
de consultores científicos com funções de assessoria durante
todo o projeto. A ESG é entidade colaboradora no estudo do
património localizado em território Nacional.

Conferências Internacionais
| I Xornada de Urbanismo Comercial |
Escola Superior Gallaecia, Axuntamento do Concelho de Tui,
Associação de Comerciantes e Industriais de Tui; Parador da
cidade de Tui: Tui, Novembro de 2011
Elaboradas na cidade galega de Tui, a iniciativa procurou
estabelecer o diálogo entre especialistas e a população civil
procurando indagar sobre princípios tão relevantes como:
- A revitalização do centro histórico; - Enquadrar medidas
de regeneração do centro histórico em articulação com
estratégias urbanas de âmbito regional (e o respetivo contexto
transfronteiriço); - Debater o papel do designado “urbanismo
comercial” na reabilitação do centro histórico.
Debate de diretrizes para a regeneração do centro histórico
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como fator de atrativamente para a cidade através do
desenvolvimento e aplicação de propostas urbanísticas
sistémicas e integradas, capazes de promover não só a
requalificação física do tecido urbano mas também com a
preocupação de intervir sobre problemáticas de matriz social,
cultural e económica. A revitalização do centro histórico
segundo abordagens que preconizem não só o desenvolvimento
de sistemas, redes, equipamentos, infraestruturas e demais
elementos estruturadores da morfologia urbana, mas também a
própria dimensão humana associada: suas dinâmicas e relações
complementares. A partir deste enquadramento elaborar-se-à
uma reflexão sobre o papel do designado “urbanismo comercial”
na reabilitação do centro histórico e suas vivências.
A partir de 5 apresentações distintas, abstratas ou incidentes
sobre casos concretos, procurou-se estabelecer alguns modelos
orientadores para casos análogos, sobretudo do território
transfronteiriço.
|

Simpósio Europeu “Building with earth From
Cultural Heritage to Contemporary Architecture –
Professionals, Know-how and Techniques in Europe” |

Centro de Congressos da Região de Provence-Alpes-Côte
d’Azur: Marselha, Maio de 2011.
Enquadrado no Projeto I&D “Terra (IN)Cógnita II” e realizado
entre 4 e 5 de Maio em Marselha, no Centro de Congressos da
Região de Provence-Alpes-Côte d’Azur, o evento, foi organizado
pela Escola de Avignon (França) em colaboração com a ESG/
Escola Superior Gallaecia, a Universidade Politecnica de Valéncia
(Espanha), a Universidade de Florença (Itália), o Instituto de
Consulta para o Planeamento Urbano e Ambiental (CAUE) de
Vaucluse (França). Além destas Instituições, que constituem a
parceria que desenvolveu o Projeto de Investigação europeu, o
Simpósio decorreu também sob a chancela do ICOMOS-France
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que a acolheu dentro do seu programa de Conferencias Técnicas
Internacionais.
A ESG participa ativamente na organização do congresso, na
moderação de mesas e na fundação de uma Associação Europeia
de Arquitetura de Terra.

Workshops e Formação
Workshop de Projeto de Arquitetura de Terra

Imagem de Visita a Obra: Habitação em Salvada, Beja

27|

ESG | relatorio 2011

Realizado entre 4 e 11 de Abril, em cooperação com a
Universidade de Florença e com o apoio do Plano B arquitetos
e do Blog: Arquiteturasdeterra.
O workshop contou com a participação de 19 estudantes
Italianos, 23 Portugueses, e cinco professores para
acompanhamento das propostas (3 Portugueses e 2 italianos).
Numa primeira fase foram realizadas visitas das melhores obras
de arquitetura contemporânea, realizadas em taipa, na região
de Beja e Évora. Para além da oportunidade de conhecer in
loco, obras de qualidade reconhecida, muitas das quais em
regime de propriedade privada e portanto de acesso restrito, os
participantes tiveram de contar com o acompanhamento dos
próprios autores, nas visitas efetuadas.
Na segunda fase do Workshop, realizada nas futuras instalações
da ESG, em Vila Nova de Cerveira, foram realizados ensaios
para a aplicação prática sob a forma de exercício de Projeto.
Solicitado pela Junta de Freguesia de Covas, os participantes
constituídos em grupos internacionais de trabalho, executaram
uma proposta para um equipamento de apoio balnear,
constituído por um bar/cafetaria e um complexo de vestiários,
integrados no parque de Lazer de Covas.
O acompanhamento técnico e as demonstrações relativas
às tecnologias de construção foram complementados
com a participação de diversos arquitetos da ESG ou seus
colaboradores.
A qualidade das propostas, a participação da comunidade e a adesão
da administração local à iniciativa, demonstrou a importância deste
tipo de colaboração internacionais e seu impacto na comunidade
local.
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Imagem de uma proposta de Projeto: Grupo de Trabalho 8

Projetos de Arquitetura
Projeto para as Novas Instalações da ESG (Reabilitação), em
parceria protocolada com a Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira.
Acompanhamento técnico e fiscalização das Obras de Execução
da FASE 1 (Janeiro a Junho de 2011); Comunicação vertical
Oeste, salas de estudo e núcleo de Instalações Sanitárias do
piso superior.
Alteração do Projeto de Arquitetura (face às patologias e
condicionantes verificadas nas Obras de Execução da FASE 1):
Projeto (1:100); Retificação das Medições e consulta de cotação
para a Totalidade da Obra.
Projeto do pavilhão/escultura Magic Box, concebida pelo
escultor Zadok Ben-David a convite da ESG, integrado na 16ª
Bienal de Cerveira: Projeto de Execução (1:20).
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COORDENAÇÃO DE OBRA
Coordenação dos trabalhos e fiscalização da construção do
pavilhão/escultura “Magic Box”, Incluindo demolição do
espaço de envolvimento, pavimento exterior e rebaixamento
de cotas.
. Conclusão da Fase 1: Arranjos exteriores e exterior
do pavilhão.
. Preparação da Fase 2: Conclusão da cobertura e
revestimento interior do interior.

Imagem da Obra concluída.

Projetos de Espaço Público
Projeto dos arranjos exteriores da envolvente do pavilhão
“Magic Box”, entretanto reconvertido em espaço de domínio
público; Incluindo pavimentação, mobiliário urbano, drenagens,
saneamento e iluminação da área de intervenção.
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Ações Internas, Divulgação e Promoção Institucional
Exposições de trabalhos académicos
| Exposição: “Velha – Tui – Nova: Propostas para a
Regeneração Urbana da Cidade de Tui” |
Entre Julho e Setembro de 2011, a Escola Superior
Gallaecia apresentou o trabalho realizado no 4º ano,
na Licenciatura em Arquitetura e Urbanismo durante o
ano letivo de 2008/2009. O cenário de intervenção
foi a cidade de Tui. A exposição, solicitada pelo

Imagem do espaço da exposição: Biblioteca Municipal de Tui, Espanha

Concelho de Tui, através do Departamento de Turismo e a
Cultura, esteve patente no Edifício de Exposições da Biblioteca
Municipal. No presente quadro socioeconómico, a ESG valoriza
a criação e consolidação de sinergias entre as instituições de
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ensino e as entidades de administração públicas locais. Esta
cooperação profissional e académica surgiu no sentido da
cooperação comunitária que, para além de gratificar todos os
seus intervenientes, tem como objetivo sine qua non a melhoria
da qualidade de vida da região onde se insere. O município
de Tui, mais concretamente o seu núcleo urbano central, foi o
cenário de intervenção selecionado, pela sua potencialidade
e conivência administrativa, para um conjunto de estudos e
propostas que visam a sua profunda requalificação urbana.
Para além de se diversificar a programação curricular, conferindo
maior coerência e pertinência às propostas arquitetónicos, esta
iniciativa sobretudo estimulou a discussão pública e produziu
uma orientação concreta no desenvolvimento urbano da
cidade, ao mesmo tempo que induziu algumas soluções
viáveis urbanas de qualidade.
|

Exposição
XXI” |

“Arquitetura

Religiosa

para

o

Século

Adaptação ao Edifício de Exposições da Biblioteca Municipal
de uma exposição já existente, da responsabilidade do CIAD,
com a compilação de trabalhos académicos integrados e
permeados em Competição Académica nacional: montagem,
desmontagem e transporte integral dos elementos e estrutura
de suporte.

Network and Outreach
| “EUROEARTH” – Network Europeia de Arquitetura
de Terra |
O Simpósio de Marselha possibilitou a reunião de um número
significativo de especialistas em Terra, no qual se criou uma
network europeia de especialistas. A partir das bases de dados
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nacionais de contactos criada pelo projeto “Terra (In)Cógnita II”,
estabeleceu-se uma plataforma comum, coordenada por um
comité cientifico e coordenadores responsáveis por cada país,
estipulados na reunião inicial realizada a 6 de Março de 2011.
A ESG impulsionadora e moderadora da iniciativa, participa
ativamente como um dos seus órgão fundadores e membros
do Conselho Científico. Website: http://www.euroearth.org/

Imagem da reunião de preparação da rede, Marselha, França.
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Protocolos e Parcerias.

Na continuidade para a criação de sinergias que visam o
desenvolvimento de projetos e atividades várias nas suas áreas
de formação, a 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 2011, estabelecem-se os seguintes protocolos de
cooperação e desenvolvimento:
|

Associação de Desenvolvimento para as Energias
Alternativas – Janeiro de 2011 |
(protocolo genérico de cooperação e desenvolvimento, para
a implementação de projetos e ações conjuntas, com vista ao
aproveitamento das potencialidades humanas e tecnológicas
das entidades signatárias).
| ALC – Associação Lusófona para o Desenvolvimento
do Conhecimento, Organização Não Governamental de
Desenvolvimento (ONGD) |
(protocolo genérico de cooperação e atuação conjunta, para
a progressão dos níveis de qualificação dos trabalhadores das
entidades signatárias).
|

INN-LINK-S – Research Center for Innovation
of Local and Indigenous Knowledge Systems, da Universidade
de Florença – Abril de 2011 |
(protocolo de cooperação e intercâmbio para beneficiar de
programas, projetos e ações de colaboração nos domínios de
atividade a que se dedicam)
| Ayuntamiento de Baiona – Setembro de 2011 |
(protocolo para a atribuição de uma bolsa de estudo a uma
estudante da ESG)
| Universidade de Aveiro – Outubro 2011 |

37|

ESG | relatorio 2011

(protocolo de cooperação e intercâmbio para beneficiar de
programas, projetos e ações de colaboração nos domínios de
atividade a que se dedicam)
|

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil
Dezembro de 2011 |
(protocolo de intercâmbio de estudantes e docentes).
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–
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Apoios Sociais Atribuidos.

7 Bolsas de Estudo atribuídas pela FCO no valor de 10.147,50€
2º Semestre 2010/11

A FCO/ Fundação Convento da Orada atribuiu, no 2º semestre
de 2010/11, cinco bolsas de estudo a estudantes da ESG/
Escola Superior Gallaecia com escassos recursos económicos.
Foram atribuídas quatro bolsas no valor de 866,25€ cada
e uma no valor de 1732,50€. Um total de 5197,50€ foi
atribuído pela FCO a estudantes com comprovada dificuldade
financeira, como apoio social para a prossecução de estudos
universitários.
1º Semestre 2011/12

A FCO/ Fundação Convento da Orada atribuiu, no 1º semestre
do ano letivo de 2011/12, duas bolsas de estudo, a estudantes
da ESG/ Escola Superior Gallaecia com escassos recursos
económicos, no valor de 866,25€ cada. Um total de 1732,50€
foi atribuído pela FCO neste semestre, a estudantes com
comprovada dificuldade financeira, como apoio social para a
prossecução de estudos universitários.
1 Bolsa de Mérito atribuída pela FCO no valor de 1732,50€

De acordo com o estipulado em regulamento próprio, foi
atribuída, no 1º Semestre de 2011/12, a bolsa de Estudo de
Mérito à estudante Vânia Marlise Loureiro Correia, do curso
de Design, Ramo Gráfico, pela obtenção da melhor média
(16,45 valores) no ano letivo anterior.
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Cultura.

Eventos Culturais
A ESG/ Escola Superior Gallaecia é a única Instituição de Ensino
Universitário do concelho e a única do Alto Minho, onde
se ministram as licenciaturas em Arquitetura e Urbanismo,
Design Gráfico e Industrial e 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
ativa de estudantes, docentes e público em geral.
Todos os anos letivo são organizados pela ESG, diversos
seminários e conferências, com o objetivo, 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.
Estes Seminários são realizados por especialistas, sobre
temas diversificados dentro das matérias lecionadas na ESG,
nomeadamente no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, Design
Gráfico e Industrial e Artes Plásticas e Multimédia.
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Conferências, Palestras e Concursos
| de Janeiro a Março de 2011
Concurso de Fotografia de Natureza
| 20.01.2011
Seminário: Território e Cidades do Norte Atlântico Ibérico
Organização: ESG/ Escola Superior Gallaecia e Câmara
Municipal de Viana do Castelo
| 21.01.2011
Conferência: El Aura del Edificio. Restauración y Carácter de
la Arquitetura Histórica
Professor Fernando Vegas e Professora Camilla Mileto –
Universidad Politecnica de Valencia
| de Junho a Julho
Exposição Coletiva de Fotografia de Natureza
| 04.06.2011
Conferência Cenários para a Biodiversidade Global no séc.
XXI
Professor Doutor Henrique Pereira
| 21.10.2011
Conferência Infografia
Designer Afonso Borges
| Novembro 2011
Instalação Artística SoundMan
Professor Henrique Pereira da Silva e Professor Doutor Leonel
Valbom
| 14.11.2011
Conferência Reabitação Fluvial e Reconstituição de Galerias
Ripículas
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Engenheiro Manuel Miranda Fernandes
| de 02.12.2011 a 17.12.2011
IV Edição Feira do Livro da ESG
| 07.12.2011
Ação de Formação Voluntariado: Afirmação de uma
Cidadania Plena
ESG/ Escola Superior Gallaecia

Biblioteca Delmira Calado
O ano de 2011 teve um maior impacto no plano informático na
BDC, na medida em que o serviço de empréstimo domiciliário
passou a fazer-se informaticamente e o empréstimo presencial
começou, também, a ser registado na base informática.

FUNDO DOCUMENTAL
Com a conclusão do tratamento técnico-documental de
todas as monografias em 2010, estabeleceu-se como seguinte
prioridade a catalogação e indexação das teses de mestrado
e doutoramento existentes na Biblioteca, por oferta dos
docentes ou de outros investigadores; de todos os trabalhos de
final de licenciatura e de todas as teses do Mestrado Integrado
em Arquitetura e Urbanismo dos diplomados da ESG. No total
foram tratados 198 títulos.
Estes trabalhos, juntamente com as monografias que deram
entrada na Biblioteca em 2011, fizeram aumentar o acervo
bibliográfico em 492 títulos, passando a base bibliográfica a
contabilizar um total de 4.266 documentos.
O tratamento deste material afigurava-se fundamental para
a melhoria da oferta bibliográfica da BDC, uma vez que se
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tornou uma base de pesquisa importante para as Unidades
Curriculares de Projeto e, sobretudo, para os estudantes que
estão a desenvolver as teses do Mestrado Integrado em
Arquitetura e Urbanismo.
O material bibliográfico adquirido ao longo de 2011 teve por
objetivo, uma vez mais, dar resposta às principais necessidades
bibliográficas das unidades curriculares dos cursos da ESG.
Em função disso, foram adquiridas várias publicações sobre
metodologias de investigação, indispensáveis para os
estudantes do décimo semestre do Mestrado Integrado em
Arquitetura e Urbanismo, mas também para apoio a todos os
trabalhos de pesquisa científica, desenvolvidos nos diferentes
cursos e unidades curriculares.
Um reforço especial mereceu, novamente, a secção de Design,
para a qual, para além de se efetuar a assinatura da revista
“Computer Arts”, também se adquiriram novas publicações
sobre tecnologias digitais 2D e 3D, produção multimédia
e Eco design. A secção bibliográfica de Design, ganha deste
modo, maior consistência no apoio aos estudantes do ciclo
de estudos.
No inicio de 2011, foram adquiridos um conjunto de monografias
sobre arquitetos nacionais e estrangeiros, de diferentes períodos
da História; vários livros sobre madeira e suas utilizações na
arquitetura; sobre urbanismo, reabilitação e arquitetura vernácula.
Em 2011, a BDC usufruiu de 146 ofertas bibliográficas, a maioria
das quais provenientes da biblioteca particular dos arquitetos
Delmira Calado e João Rosado Correia, sobretudo relacionadas
com a área da arquitetura. Também significativa foi uma
oferta realizada pela Direção-Geral das Artes, de publicações
vocacionadas para a arquitetura e para o Design. À parte
estes destaques ocorreram as habituais ofertas realizadas por
docentes (realce para as ofertas da Professora Mariana Correia,
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fruto dos frequentes convites para deslocações a seminários,
conferências, defesas académicas, etc.); outras universidades,
individualidades e editoras.
A divulgação das novas aquisições da Biblioteca passou a fazerse via correio electrónico e no site da ESG. Estas duas vias têmse mostrado suficientes para alcançar os utilizadores da BDC e,
por vezes, captar até novos utilizadores.
ORGANIZAÇÃO E EMPRÉSTIMO
Na mesma linha dos anos transatos, em 2011, o número de
leitores inscritos voltou a aumentar. Inscreveram-se mais 79
pessoas, contabilizando a BDC um total de 285 leitores. Estes
leitores são, sobretudo, discentes do curso de Arquitetura
e Urbanismo, o que se explica pela maior preponderância
do curso na ESG. Graças à crescente fidelização de leitores,
mas também à imprescindível informatização do serviço
de empréstimo domiciliário, foram contabilizados 1023
empréstimos domiciliários, mais 474 do que no ano anterior.
Os títulos mais solicitados estão diretamente relacionados com
Arquitetura – teoria da arquitetura, arquitetura sustentável,
arquitetura vernácula, monografias de arquitetos -, destacandose também alguma procura de títulos sobre Design.
Paralelamente à informatização do empréstimo domiciliário,
passou a ser registado, informaticamente, o serviço de empréstimo
presencial, indispensável para conhecer e controlar devidamente
as principais escolhas dos leitores em relação à leitura de
presença. O empréstimo presencial diz respeito a todos os
títulos que são apenas consultados dentro da Biblioteca, já que
os documentos possuem estatuto de “Reservado” e, portanto,
não são passíveis de empréstimo domiciliário; ou porque os
utilizadores, por variadas razões, simplesmente consultam o

51|

ESG | relatorio 2011

documento na Biblioteca.
Neste primeiro ano de controlo do empréstimo presencial,
foram registados 2644 empréstimos. Os títulos mais
lidos/consultados prendem-se, uma vez mais, com a área
da Arquitetura – monografias de arquitetos e história da
arquitetura.

ATIVIDADES
Pretendendo aliar-se à causa do Ano Internacional da
Biodiversidade – 2010 – e do Ano Internacional das Florestas
– 2011, a BDC lançou e dinamizou, em Janeiro de 2011, um
Concurso de Fotografia de Natureza. Esta iniciativa de dispor
a fotografia ao serviço da natureza, enquanto fonte de vida e
biodiversidade, mas também de arte e expressão de beleza
natural, procurou promover a sensibilização e reflexão para
matérias tão sensíveis e prementes como a conservação e
gestão sustentável da Terra.
O Concurso contou com o patrocínio da Epson Ibérica S.A., da
Área Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro d’Arcos, da
Loftspace e da LPDM, que, muito gentilmente, ofereceram os
prémios aos vencedores.
O balanço do Concurso foi bastante positivo, pois contou com
87 participantes portugueses e espanhóis, num total de 254
fotografias.
No seguimento do Concurso, foi organizada uma Exposição
Coletiva de Fotografia de Natureza, inaugurada no dia 4
de Junho, nas instalações da ESG. No mesmo dia, foram
entregues os prémios aos vencedores do Concurso e realizada
uma conferência sobre “Cenários para a biodiversidade global no
século XXI”, da responsabilidade do Prof. Doutor Henrique Pereira.
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Em Dezembro de 2011, organizou-se mais uma edição da Feira
do Livro ESG. A iniciativa vai já na sua 4ª edição e com boas
perspetivas de continuar, pois a BDC tem recebido o contacto
de novas editoras interessadas em participar. Considerando a
difícil conjuntura económica, a Feira do Livro ESG representa
uma boa oportunidade, tanto para estudantes como para
docentes da ESG, e até para outro público interessado, de
adquirir livros técnicos a preços mais acessíveis.
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