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RESTAURO URBANO 
 
curso livre 
 
 
 
 
 

Instituto Cultural de Ponta Delgada 
 
27-28 Outubro / 3-4 Novembro 2017 
 
 
 
 
 
 
HORÁRIO 
27 Outubro, sexta - 18:15-20:15 
28 Outubro, sábado - 9:30-12:30 / 14:00-18:00 
3 Novembro, sexta -18:15-20:15 
4 Novembro, sábado - 9:30-12:30 / 14:00-18:00 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO E INSCRIÇÕES  
Associação "Histórias Sábias" 
historiasabias.geral@gmail.com 
 
 
 
VALOR DA INSCRIÇÃO 
50 Euros 
 
Inclui certificado de participação e um exemplar do livro 
"Conservação Urbana e Territorial Integrada", do qual o 
formador é co-autor (Livros Horizonte, 2009) 
 
 
 
FORMADOR 
Francisco Queiroz 
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NOTA BIOGRÁFICA SOBRE O FORMADOR 
 
Doutor em História da Arte pela Universidade do Porto, Francisco Queiroz 
concluiu em 2014 o seu Pós-doutoramento no CEPESE - Centro de Estudos da 
População, Economia e Sociedade (UP), onde é actualmente o coordenador 
adjunto do Grupo de Investigação "Património, Cultura e Turismo". 
Foi docente da Escola Superior Artística do Porto durante quinze anos, tendo 
ali leccionado História da Arquitectura e Urbanismo, e História do Urbanismo 
em Portugal, além de módulos teóricos sobre Reabilitação Arquitectónica, 
Reabilitação Urbana, e Reabilitação do Território Rural, no Mestrado Integrado 
em Arquitectura. 
Francisco Queiroz leccionou um primeiro módulo de Restauro Urbano no curso 
livre "Conservação e Restauro de Núcleos Históricos" realizado por duas vezes 
em 2005, na Faculdade de Letras do Porto. Nos dois anos seguintes, leccionou 
módulos semelhantes no âmbito dos cursos de formação "Planeamento, 
Requalificação e Reabilitação de Centros Históricos", "Concepção e Produção 
de Eventos de Dinamização dos Centros Históricos do Minho-Lima", e 
"Concepção, Gestão e Animação de Percursos em Centros Históricos" 
(organizados pela "Setepés Formação" para a ADRIMINHO e para a 
TECMINHO / Universidade do Minho). 
Entre 2008 e 2013, Francisco Queiroz leccionou edições anuais do curso livre 
de Restauro Urbano Integrado, em Lisboa (ARQCOOP/IPJ/IADE) e no Porto 
(AEFLUP/FLUP).  
Em 2016, leccionou um pioneiro curso livre sobre Azulejaria de Fachada no 
Museu de Sacavém, repetido no ano seguinte na Biblioteca Municipal de Lagoa 
(Açores) e na Casa do Infante (Porto). 
Além desta formação em Restauro Urbano, Francisco Queiroz irá leccionar 
igualmente uma formação sobre Turismo e Centro Históricos, em Lisboa e no 
Porto (com organização da ARQCOOP) e parte substancial da pioneira 
formação "Do Turismo Negro ao Turismo Cemiterial", no Porto (com 
organização do ISCET).  
Francisco Queiroz é autor de cerca de uma centena de publicações científicas, 
incluindo vários livros. É, aliás, co-autor da obra "Conservação Urbana e 
Territorial Integrada" (Livros Horizonte, 2009), livro que será oferecido a todos 
os formandos do curso livre de Restauro Urbano.  
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OBJECTIVOS DA FORMAÇÃO 
 
Em Portugal, há pouco mais de uma década, o tema da reabilitação urbana era 
abordado quase só em currículos de algumas raras disciplinas universitárias, 
em formações ocasionais destinadas a grupos específicos de profissionais, ou 
então em congressos sobre o tema - também eles ocasionais e geralmente 
dirigidos a um público muito específico. Faltava, pois, formação sobre o tema 
da reabilitação urbana que se inserisse no espírito defendido pelos 
International Courses on Integrated Territorial & Urban Conservation, do 
ICCROM. Foi por isso que, em 2008, lançámos em Portugal o primeiro curso 
livre interdisciplinar sobre o tema da reabilitação urbana, o qual foi realizado em 
Lisboa e no Porto durante seis anos, com formandos de áreas tão diversas 
como a Sociologia, a Museologia, a Economia, a Arquitectura, a Mediação 
Imobiliária, a Conservação e Restauro, a Arqueologia, a História da Arte, a 
História, a Antropologia, o Turismo, a Mobilidade e a Engenharia de 
Transportes, a Geografia, a Engenharia Civil, a Arquitectura Paisagista, o 
Design Urbano, a Gestão de Património, o Direito, entre outras. 
Contudo, nos últimos anos o tema pulverizou-se junto da sociedade, como se 
de um assunto de cultura geral se tratasse: usa-se indistintamente a palavra 
"reabilitação" para designar acções que podem ser opostas, como "renovação", 
ou "conservação". Por outro lado, nas zonas mais antigas das duas principais 
cidades do país, em grande medida devido ao crescimento do Turismo, estão a 
ocorrer mudanças rápidas que colocam problemas novos, a adicionar a vários 
problemas antigos que ainda continuam por resolver e que - invariavelmente - 
são interdisciplinares, pois não são competência apenas de arquitectos, 
engenheiros, geógrafos, urbanistas, patrimoniólogos, economistas, juristas, 
operadores turísticos, ou outros. Em alguns locais do país, o que tinha excesso 
de ruína tem hoje excesso de novo; o que parecia estar imaculado e 
equilibrado passou a estar sujeito a problemas que não se criam possíveis. 
Além disso, continua-se a repetir os mesmos erros de projecto para o espaço 
público, por falta de monitorização e avaliação crítica das intervenções. 
Torna-se, pois, necessário reflectir sobre os processos de transformação dos 
centros históricos portugueses nos últimos anos: analisar o que foi bem 
sucedido, o que não o foi, e porquê; identificar os problemas que continuam por 
resolver, mesmo com a inversão da tendência económica; determinar as 
verdadeiras causas, encontrar soluções sensatas - sempre numa perspectiva 
interdisciplinar, pois muitos são os saberes necessários para que a reabilitação 
urbana seja um verdadeiro Restauro Urbano e para que as cidades e os seus 
valores patrimoniais possam ser conservados de forma integrada, não 
deixando as cidades de ser cidades e de se transformarem. 
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PROGRAMA DETALHADO 
18 horas 
 
1. RESTAURO E CONSERVAÇÃO DE CONJUNTOS HISTÓRICOS 
URBANOS EM PORTUGAL - O ESTADO DA ARTE 
(1 HORA) 
- A Conservação Urbana e Territorial Integrada; 
- Modelos de gestão e de intervenção em centros históricos urbanos: suas 
vantagens e fragilidades; 
- A questão da formação e do papel dos vários intervenientes na gestão, 
salvaguarda e valorização dos centros históricos; 
 
2. A MATRIZ ORGÂNICA DOS CENTROS HISTÓRICOS PORTUGUESES 
(2 HORAS) 
- Principais lacunas e equívocos sobre a evolução urbana dos centros 
históricos; 
- Noções essenciais sobre urbanismo orgânico: o planeamento à escala do 
lote; os percursos e a pressão comercial; a tendência para as formações em 
triângulo irregular; tipologias de vias estruturantes, de capilares, de trombos 
urbanos e de espaços de paragem, em função da sua génese; outras tipologias 
mais comuns de arruamentos e de espaços públicos com carácter orgânico; 
- Exemplos concretos de análise, em algumas malhas de centros históricos; 
 
3. CAUSAS HISTÓRICAS DE DECAIMENTO DOS NÚCLEOS URBANOS 
(2 HORAS) 
- Questões de cota; questões de percurso; efeitos de planeamento urbano 
norteado por valores contrários à organicidade da malha; mudanças sociais 
ocorridas durante o Romantismo; efeitos do processo de industrialização; 
escala da expansão urbana e novos valores urbanísticos; impacto do caminho 
de ferro; impacto da generalização do automóvel; papel do Modernismo na 
destruição do modelo de tecido urbano; declínio do mundo rural e emergência 
de novas periferias; etc. 
- Exemplos concretos de avaliação do grau de decaimento, em função de 
factores sociais e económicos, em função de intervenções urbanísticas 
concretas e tendo em conta a implantação territorial de cada núcleo antigo; 
  
4. ABORDAGEM PATRIMONIAL 
(3 HORAS) 
- Os núcleos urbanos antigos e a urbanística do século XX: da intolerância face 
aos cascos antigos (Alta de Coimbra, Porto - Barredo, Braga medieval, etc.) à 
emergência de questões patrimoniais; noção isolada de monumento e 
necessidade de desafogo visual (projectos marcantes em Portugal: Terreiro da 
Sé do Porto, Vila Real – vila velha, Bragança – cidadela; Guimarães – 
envolvente do castelo, Beja – envolvente do Convento da Conceição, Aveiro – 
envolvente do Convento de Jesus, etc.); 
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- As primeiras classificações dos "centros históricos"; projectos de reabilitação 
emblemáticos do último quartel do século XX, resumo dos seus sucessos e 
falhanços (Porto, Guimarães, Évora, Angra, etc.); 
- O problema da relatividade dos critérios de intervenção no Património 
Arquitectónico; 
- Exemplos de alguns "patrimónios" que se encontram ainda sub-avaliados; 
  
5. NOVAS METODOLOGIAS DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO 
INTEGRADA DE NÚCLEOS HISTÓRICOS URBANOS 
(6 HORAS) 
- Critérios para o restauro à escala do edifício (gradação de valor na 
arquitectura erudita e na arquitectura vernacular; valorização equivocada de 
aspectos patrimoniais em detrimento de outros; entre a contemporaneidade, a 
autenticidade e a imitação do antigo; caprichos de arquitectura, concordância 
estética e ambiguidades na definição de "arquitectura de qualidade"; 
consequências do excesso de protagonismo da figura do arquitecto e o seu 
papel relativamente a outros saberes; presunção de acrescentamento de valor 
à arquitectura dos centros históricos); 
- Critérios para o restauro à escala do conjunto (noção do valor das partes; 
tipos de planos e sua articulação; planos de cores; estratégias de delimitação; 
o princípio homeopático da "dose mínima"; modelos ideais de gestão e 
necessidade de monitorização; dos critérios gerais à casuística); 
- Fundamentação para a elaboração de planos de salvaguarda, reabilitação, 
revitalização e conservação integrada (importância da história do urbanismo e 
das leis do urbanismo orgânico); necessidade de desenvolver acções 
baseadas na capacidade de previsão; 
- A importância da reabilitação de percursos (recurso aos transportes públicos 
para recriar percursos, indução pelo pavimento; resolução de cicatrizes 
urbanas; eliminação de "zonas de ninguém"); 
- O restauro do intangível - vivências, identidades, memórias; imagens; 
(factores estéticos e antropológicos); 
- A questão do turismo: impactos positivos e negativos; 
- A recomposição social dos núcleos históricos (a questão da habitação social; 
novos residentes e gentrificação; segurança; limpeza; vandalismo; etc.); 
- A questão das alterações ao cadastro e o uso dos logradouros; efeitos 
nefastos dos modelos habitacionais baseados no arrendamento; questões de 
sustentabilidade económica e ambiental; 
- Critérios para a instalação de serviços/equipamentos nos núcleos históricos; o 
impacto de serviços-âncora e de estabelecimentos de ensino; 
- Noção de potencial comercial; novas/velhas formas de comércio e sua 
localização preferencial em função do tipo de percurso; comércio ao ar livre e 
mercados fechados; a questão da cobertura dos eixos comerciais; 
- O problema do automóvel (convivência com o peão; estacionamento; 
circulação; cargas e descargas, etc.); 
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- Evolução do espaço público nas cidades portuguesas e estratégias de 
reabilitação (mobiliário urbano; cabos aéreos; pavimentos e materiais; 
dissuasores de estacionamento, infra-estruturas; etc.); 
  
6. CASOS PRÁTICOS 
(4 HORAS) 
Exemplos paradigmáticos de intervenções recentes em núcleos históricos 
urbanos portugueses, seus aspectos mais positivos e/ou mais negativos, com 
análise e debate de ideias. 
Serão privilegiados exemplos da cidade e região onde se realiza a formação. 


