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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)
Fornecer os fundamentos da disciplina da conservação do património arquitectónico nas suas
múltiplas vertentes (do rstauro de objectos à reabilitação da cidade). Informar dos novos
paradigmas que afectam a disciplina, incluindo o primado ecológico e da sustentabilidade e do
papel que, nessa nova cultura, cabe à conservação, ao restauro, à reabilitação e ao construir no (e

com o) construído.
Contactar com as bases da cultura da conservação do património arquitectónico que permitam
uma abordagem crítica mais informada no decorrer de processos de planeamento e de projecto.
Abordar a história das ideias e das experiências, dos saberes da conservação à reabilitação, assim
como o seu reﬂexo em teorias e praxis contemporâneas de projecto.
Fornece-se informação teórica de base que se complementa com simulações de aplicações
práticas (o aprender fazendo).
Competências a adquirir:
Capacitação metodológica e crítica para encarar o desenvolvimento de projectos de conservação e
reabilitação do património arquitectónico e urbano; abordagem crítica ao desenvolvimento de
projectos de conservação, de restauro e de reabilitação integrada.
Adquirir conhecimento e conseguir compreender os âmbitos cientíﬁcos e a estrutura disciplinar da
Conservação Arquitectónica e Urbana e as suas relações com sub-disciplinas (o Restauro, a
Reabilitação, a Reabilitação Urbana da Paisagem e do Território); contactar com, e compreender,
os métodos essenciais de análise e de teorização; ensaiar a aplicação de metodologias e travar
conhecimento com tecnologias e técnicas; compreender a investigação de base a desenvolver
para informar a síntese que obriga (e abriga) cada project

Conteúdos Programáticos / Programa
Bases para um diálogo: o que é Património e como deﬁnimos/avaliamos o seu valor.
A evolução das principais taxionomias e conceitos, o que entendemos por: Conservação; Restauro;
Reabilitação; Manutenção: Prevenção e Salvaguarda; Reabilitação Arquitectónica e Urbana;
Conservação da Paisagem Cultural.
Questões de escala na conservação: do objecto ao território.
O surgimento de uma Cultura da Conservação. As Teorias de Valor (de Riegl à Lei Quadro do
Património). Do Restauro Romântico e da Repristinação à Conservação Estrita e ao Restauro
Crítico: a Teoria do Restauro (Crítico) de Cesare Brandi.
Introdução à leitura crítica de documentos de referência.
A conservação e o projecto
Inter e trans-disciplinariedade: o papel e os contributos fulcrais da História para a fundamentação
do projecto; relações com outras disciplinas.
O estudo dos tempos da arquitectura: arqueologia da arquitectura.
O projecto de conservação estrita e do restauro de arquitecturas de relevante valor histórico
(intervenção em “monumentos”).
A reabilitação de edifícios (recuperar o que é recuperável e projectar a beneﬁciação necessária às
novas e actuais exigências de desempenho, de segurança e de conforto).
A construção no e com o construído, justiﬁcada por motivações ecológicas, económicas ou da mais
pura conveniência arquitectural (integrando argumentos estéticos, funcionais, ou outros).
A reabilitação urbana e ambiental, a escala da arquitectura e da cidade.
Estudo de experiências exemplares.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular

Sendo a conservação uma epistemologia prática os conteúdos programáticos baseiam-se num
sistema de complementaridade entre o "apreender" e o "fazer", aproximando-se da essencialidade
do ensino orientado para o projecto, que exige a mesma coerência (inclusive pela Directiva
Europeia: Arquitectos).

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Informação teórica de base complementada com aplicações práticas (do aprender fazendo).
Simulação do processo que habilita à construção de uma síntese crítica (projecto) através da
proposta de um método (avaliação dos valores presentes, domínio da informação pertinente,
análise patológica, diagnóstico das anomalias, construção das terapias a propor).
Aulas teóricas complementadas com aulas de demonstração da aplicação de conceitos a casos
reais, explorando ao máximo o poder evocativo das imagens e da eﬁcácia do discurso visual para
alunos de Arquitectura. Avaliação baseada na qualidade de um trabalho indivídul de análise crítica
complementado com o resultado de um trabalho prático (um projecto protocolado concreto)
desenvolvido sempre em grupo.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de
aprendizagem da unidade curricular
A disciplina é teórica e é prática, assim: as aulas de teoria concentram-se na informação dos
conceitos e saberes essenciais e da sua evolução no tempo; as aulas práticas incidem sobre
exercícios metodológicos (simulação da praxis). Os casos de estudo, para a componente prática,
são articulados com os exercícios propostos na disciplina de Projecto. A prática d eprojecto é cada
vez mais desenvolvida em grupo, pelo que nesta disciplina esta ênfase em trabalho de grupo
estimula a capacidade de integração das opiniões "do outro" aspecto fundamental para uma
capacitação para desenvolver processos participativos como são os que devem ocorrer em
conservação e reabilitação urbana.
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Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)
To pass on the scientiﬁc and disciplinary knowledge on the ﬁeld of Architectural and Urban
Preservation and how they are related to sub-themes (like Architectural Conservation/Restoration,
Building Rehabilitation; Landscape and Territory Conservation; Urban Rehabilitation); to become
acquainted with methods of analysis and theorization; to practise the application of methodologies
and techniques; to understand the primary research to be developed.
Theoretical improvement to be able to deal with a critical approch to Conservation and

Rehabilitation; practice of design exercises to be able to develop design methodologie to lead with
the transformations of existente buildings and urban preexistences.
The course is theoretical and practical. The lectures will focus concepts discussion and evolution of
the essential knowledge needed; the practical lessons will consist of methodological articulated
exercises. The essential theoretical information will be supplemented by practical applications
(learning by doing) in a simulation of the process that will allow the construction of a critical
synthesis (the project) through the proposal of a method (assessment of the presented values,
comprehension of the relevant information, pathological analysis, anomalies diagnosis,
construction of the therapies to propose). The lectures will be supplemented by lessons
demonstrating the application to real cases, exploring to the utmost the evocative power of
images and the eﬃcacy of the visual discourse for Architecture students.

Syllabus
Fundaments and introduction to the bases of the architectural heritage preservation culture, which
will allow a more informed critical approach to the process of the planning and architectural
projects.
The trends brought about by the ecological paradigm (environmental sustainability), and the role
that preservation, restoration, rehabilitation and building on the built-up will play in this new
culture
The history of the ideas and experiences, of the preservation and rehabilitation knowledge, as well
as their reﬂection on the project’s theories and contemporary praxis.
Bases for a dialogue: What constitutes Heritage and how we appreciate its value.
The evolution of taxonomies: what we understand as Heritage. Scale issues in preservation: from
the object to the territory.
The rise of a Preservation Culture, and the Theorys of Heritage Values.
The importance of the Restoration Theory, by Cesare Brandi.
Contact with the History of Restoration in Portugal.
Contact with and Critical Reading of Doctrinal Documents.
The preservation and the project: Inter and transdisciplinarity; the role and essential contributions
of History for the project justiﬁcations; relations with other subjects.
The study of architecture as palimpsest: archaeology of the architecture.
The implications of the strict preservation project and the restoration of relevant historical value
architectures (intervention in “monuments”).
The rise of the "rehabilitation"!
The construction on the built-up!

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit´s learning objectives
The course is theoretical with a practical component (to learn by doing), so the theory lessons will
focus on the information of the concepts and essential knowledge, as well as their evolution over
time; the practical lessons will consist in methodological exercises (architectural design).
Conservation and architecture are (eminently oriented) practical epistemology disciplines.

Teaching methodologies (including evaluation)
Methodology: the course is theoretical and practical. The lectures will focus concepts discussion
and evolution of the essential knowledge needed; the practical lessons will consist of
methodological articulated exercises.
The essential theoretical information will be supplemented by practical applications (learning by
doing) in a simulation of the process that will allow the construction of a critical synthesis (the
project) through the proposal of a method (assessment of the presented values, comprehension of
the relevant information, pathological analysis, anomalies diagnosis, construction of the therapies
to propose). The lectures will be supplemented by lessons demonstrating the application to real
cases, exploring to the utmost the evocative power of images and the eﬃcacy of the visual
discourse for Architecture students. Evaluation based in the results of an individual critical analysis
of an conservation intervention complemented with a practical group design proposal.>>>>>>

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning
outcomes
The theoretical approach linked closely to the practical component (to learn by doing), with
practical exercises linked to the Architecture Laboratory disciplines (methodological exercises in
architectural design), assures a high level of knowledge retention of the learning in the discipline
(he results in students inquires conﬁrms this opinion). The learning by doing process is one of the
most eﬀective (scientiﬁc and pedagogic) processes in Architectural studies. The critical work and
the group design process improves the capacity to work in group and to ear others opinions and
objections, simulating the role that dialogue and collective and social fundamentals has to have in
conservation or rehabilitation process.
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