
 
 
 
 
WORKSHOP INTERNACIONAL 
 
CONSTRUIR NO CAMPO 
CULTURA MATERIAL EM TERRITÓRIOS FRÁGEIS 
 

 
 

A arquitectura como texto, mas sobretudo como experiência de conteúdo formativo. O 
desafio para o projecto é o de conceber espaços que proporcionem para a vida humana 
um certo equilíbrio entre “paisagem e ambientes rurais ”, e as necessidades e aspirações 
de vida urbana dos indivíduos. Pretende-se colocar o problema da ruralidade vs. 
urbanidade no contexto dos espaços frágeis, recentrando a questão da resposta ao 
cliente interpretado mas não individualizado. 
 

 
Pretende-se também nesta organização, em conjunto com as Escolas de Arquitectura de 
Milão e Valladolid, experimentar ideias e conceitos inovadores na concepção do espaço, 
no qual, segundo metodologia já desenvolvida em outros eventos didacticos na FAUP, se 
confrontem olhares disciplinares diversos, da pedagogia da comunicação à psicologia 
comportamental, da arquitectura à geografia, da sociologia ao urbanismo. 
 
Tomando apoio na vila de San Miguel de Valero em Salamanca e usando os saberes do 
Atelier Maderando, será trabalhando sobre as qualidades das matérias disponíveis no 
local que se criarão as formas que, construídas, pousarão no território para integrar o 
sistema urbano local. 
 
 
 
PROGRAMA DO WORKSHOP  
“Cultura material em territórios frágeis” 

 
Organização  
Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo (CEAU) 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) 
Politecnico di Milano – Polo di Mantova (POLIMI) 
Universidad de Valladolid (UVA) 
Escola Superior Artística  do Porto (ESAP) 
Atelier Maderando 
Ayuntamiento de San Miguel de Valero, Salamanca 
Associação de Estudantes da FAUP 
 
Coordenadores  
Rui Braz Afonso (CEAU-FAUP) 
Helder Casal Ribeiro (CEAU-FAUP) 
Carlos Nuno Lacerda (CEAU-FAUP) 
Barbara Bogoni (POLMI) 
Luigi Spinelli (POLIMI) 
Juan Luis de Las Rivas (UVA-Instituto de Urbanistica) 
Miguel Angel Iglesias (UVA-Laboratorio Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y Cultural) 
Eusebio Alonso (UVA-Departamento de Teoria de la Arquitectura y Proyectos Arquitectonicos) 
Sérgio Mendes (ESAP) 
Paulo Lousinha (ESAP) 
Angel Pisonero (Atelier Maderando) 



 
 
 
 
 
 
 
Objectivos gerais 
O tema do espaço intersticial tem sido objecto de debates em torno da sua “construção ideal”. A 
comunidade tem solicitado a arquitectos e designers uma produção intensa de formas espaciais e de 
objectos que permitam tornar o espaço um elemento integrante do sistema urbano. 
Parece no entanto que a relação entre modos de organização espacial e modelo urbano nem sempre tem 
sido observada como determinante na concepção do espaço | inter |, pelo que se propõe neste workshop 
uma reflexão sobre esta questão, que estimule todos os participantes a interagir com os seus saberes na 
“construção do espaço em territórios frágeis”. 
O programa inicia-se com uma visita a San Miguel de Valero, onde será apresentado o tema e clarificados 
os objectivos, e onde se proporá um “reconhecimento do espaço”, tendo em conta a necessidade de o 
‘organizar’ e de dar forma a este propósito. 
Pretende-se com o programa delineado por “temas”, delimitar o desenvolvimento dos trabalhos no tempo, 
solicitando uma síntese diária da reflexão efectuada sobre cada tema proposto, que será comentada pelos 
coordenadores e pelos conferencistas a quem se pede uma intervenção orientada para os temas tratados 
em cada dia. 
Prevê-se o prolongamento do workshop por mais um dia (quinto dia) de modo a permitir “dar tempo” à 
“construção do espaço”, com elaboração de um modelo de comunicação que represente a síntese final do 
trabalho desenvolvido. 
 
 
Objectivos específicos 
A especificidade deste workshop centra-se na relação entre modos de concepção do espaço e 
metodologias de ensino. 
. 
Programa 
 
Abertura 

Martes Gordo em Ciudad Rodrigo. Visita à cidade e partida para San Miguel de Valero. 
Miercoles de Cenisas, 9h de 18 de Fevereiro de 2015 (no Atelier Maderando).  
Apresentação dos objectivos aos intervenientes e visita para o reconhecimento de San 
Miguel de Valero 

 
1.º Dia    18 de Fevereiro  Tema: Reconhece o espaço - fase de identificação do lugar (mapping)  
 
2.º Dia               19 de Fevereiro  Tema: Organiza o espaço - elaboração de um programa de intervenção  
 
3.º Dia               20 de Fevereiro  Tema: Representa o espaço – proposta de transformação  
 
4.º Dia               21 de Fevereiro  Tema: Constrói o espaço – modelo de comunicação 
 
5.º Dia               22 de Fevereiro  Crítica geral dos trabalhos 
 
 
 
Metodologia 
 
Em cada dia os trabalhos iniciar-se-ão as 09h00 e serão encerrados, às 18h00, com uma apresentação por 
grupo, de um painel síntese, com as ideias gerais elaboradas durante o dia. 
O primeiro dia, será dedicado à observação do terreno de trabalho, visitando San Miguel de Valero.  
Os grupos de trabalho serão compostos por seis estudantes, com acompanhamento de um Professor e um 
Monitor. 
Às 18h30, terá lugar uma conferência sobre o tema, sendo esta actividade aberta ao resto da comunidade 
de San Miguel de Valero. 
 
 



 
Inscrições 
 
Serão admitidos 30 participantes (10 por cada Escola participante). 
Candidatura com carta de motivação de participação entregue na AEFAUP. 
Custo de inscrição 60 euros (inclui dormida e refeições). 
Mais informações na AEFAUP. 
aefaup@gmail.com 
 


