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Ficha da Ação

Título A arquitetura civil e religiosa de Guimarães nos séculos XV a XVIII
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9302745 Nome ANTÓNIO JOSÉ DE OLIVEIRA Reg. Acr. CCPFC/RFO-09025/99
Componentes do programa Todas as componentes do programa Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Conteúdos

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Num tempo marcado por mutações aceleradas e de crescente globalização, com tendência para a massificação e
uniformização cultural, e atendendo ao facto de que por parte dos docentes ligados aos estabelecimentos de ensino
do meio envolvente ao burgo vimaranense desconhecerem certos aspetos particulares do riquíssimo património
arquitetónico vimaranense, pois no ensino superior raramente é abordada, em detrimento de outras perspetivas mais
universalistas, parece-nos útil e necessária a observação mais atenta do centro histórico da cidade onde estamos
inseridos, porquanto o seu conhecimento proporcionará uma maior articulação entre a escola e o meio envolvente.
Objetivos a atingir
•Interessar-se e fomentar o interesse dos alunos pelo património edificado dos centros históricos;
• Valorizar o património artístico, seja de significado local e /ou de relevância nacional e até mundial;
•Desenvolver a percepção e a identidade das características dos centros históricos;
•Intensificar a articulação entre a escola e o meio envolvente;
•Promover reflexões que conduzam à apropriação do espaço vivido, de forma criativa e contínua;
• Criar recursos didáticos significativos e experimentá-los em contexto de sala de aula
•Refletir sobre o aproveitamento do estudo do meio local na prática pedagógica.
Conteúdos da ação
1. – A conservação, reabilitação e intervenção urbana no centro histórico.
1.1. A importância do património cultural como memória viva de uma cidade.
1.2. As intervenções da DGEMN e do Gabinete Técnico Local
1.3. O centro histórico como património mundial da humanidade: fator de dinamização sóciocultural, turístico e
económico da cidade e espaço envolvente;
2. – Características morfofuncionais do espaço urbano medieval vimaranense e os dois pólos de origem.
2.1. A formação do aglomerado: a “vila alta” (castelo) e a “vila baixa” (mosteiro).
2.2. A unificação dos dois pólos de origem.
2.3. Os eixos ordenadores do espaço urbano: as ruas de Santa Maria, Sapateira e dos Mercadores.

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 50

   Horas de trabalho autónomo: 25

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99 Descrição Professores dos grupos de recrutamento 200 e 400
DCP 99 Descrição Professores dos grupos de recrutamento 200 e 400

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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3. – A arquitetura civil de Guimarães ao longo dos séculos.
3.1. Arquitetura pública ( Paços do Concelho, Hospital da Misericórdia, Chafarizes e abastecimento de água).
3.2. Castelo de Guimarães como cadeia.
3.3 A construção corrente
3.4. A arquitetura civil privada no Concelho de Guimarães: Casas Brasonadas.
4. A arquitetura religiosa de Guimarães ao longo dos séculos
4.1. Igreja de Santa Maria da Oliveira
4.2. Capela de São Brás
4.3. Conventos masculinos
4.4 Conventos femininos
4.5. Ordens Terceiras
4.6. Igreja da Misericórdia
4.7 Igreja de São Dâmaso
5. O mecenato do Arcebispo D. José de Bragança
6 – Produção de materiais educativos no âmbito do património local.
7 – Apresentação e análise dos trabalhos produzidos. Avaliação dos formandos e da ação.
Metodologias de realização da ação

Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25%
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual (escrito) – 15%
Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
Bibliografia fundamental
OLIVEIRA António José de – “Dinâmicas da arquitetura religiosa, pública e privada de Guimarães nos séculos XVII e
XVIII”, in Cidade Visível, nº 5, Guimarães, Camara Municipal de Guimarães, 2017, pp.66-76
OLIVEIRA, António José de – Clientelas e artistas em Guimarães nos séculos XVII e XVIII, dissertação de
doutoramento em História de Arte Portuguesa apresentada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto,
2011, 3vols.
OLIVEIRA, António José de – “A obra de pedraria e talha da Igreja de São Dâmaso de Guimarães (1691-1784)”, in
Revista de Artes Decorativas, n.º 6, IV série, Porto, Universidade Católica / CITAR – Centro de Investigação em
Ciência e Tecnologia das Artes/Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, 2012-2014, pp. 69-94.
BASTOS, Celina; OLIVEIRA, António José de – “Os projectos da Casa do Cabido de Guimarães”, in A Colegiada de
Nossa Senhora da Oliveira: História e Património, Guimarães, Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da
Oliveira, 2011, pp.132-153
FERNANDES, Isabel Maria; OLIVEIRA, António José de – “O Convento de Santa Clara de Guimarães”, in Boletim de
Trabalhos Históricos, 2ª Série, vol. 5, Guimarães Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, 2004, pp. 11-179.
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Presencial Trabalho autónomo
A ação desenvolver-se-á em sessões teóricas e práticas, em
regime presencial, e será complementada com uma visita de
estudo ao centro histórico de Guimarães.
Nas sessões teórico/expositivas recorrer-se-á à visualização
multimédia de mapas cartográficos, plantas, peças desenhadas,
alçados e vídeos referentes ao espaço urbano do centro histórico
de Guimarães.
Nas sessões práticas far-se-ão debates alargados a todos os
formandos sobre as temáticas e conteúdos em estudo, planificar-
se-ão atividades, e promover-se-á um trabalho individual ou de
grupo.

Trabalho individual, ou em grupo, para aplicação
prática em contexto didático. Produção de
materiais de exploração educativa, com recurso
às novas tecnologias.
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