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Modalidade / Horas 
Curso, 25 horas 
 
Público-alvo 
Professores dos grupos de recrutamento 200, 400 e 600 
 
Formador(es) 
Teresa Carvalho 
 
Calendários-horários / Local 
Turma A: Outubro - 1, 6, 8, 13, 15, 22, 29   Novembro 
- 5, 12, 19, 24, 26  das 18.45 às 20.45h  Dezembro - 
3 das 18.45 às 19.45h 
 
Razões justificativas da acção: Problema / 
Necessidade de formação identificados 
A abordagem a efectuar e os estudos a desenvolver 
procurarão clarificar uma das particularidades das 
nossas várias arquitecturas. Peculiaridade que se 
traduz numa síntese própria, feita a partir do encontro 
permanente entre culturas, métodos e formas de 
construir trazidos de fora e aqueles das gentes locais 
(das formas concretas de construir), com os 
diferentes materiais que em cada região eram postos 
à disposição dos mestres construtores. 
A compreensão destas questões passará 
obrigatoriamente pela leitura e entendimento do 
objecto construído. Leitura que implicará a apreensão 
e compreensão das questões de carácter estilístico, 
construtivo, formal, espacial, territorial, bem como o 
seu significado histórico global. A partir daqui, 
procura-se definir estratégias que articulem os 
objectivos do currículo nacional com as 
características do contexto cultural local. 
Acresce ainda que a acção trata de matéria 
específica e curricular que não fez parte da formação 
inicial de grande parte dos professores, 
nomeadamente os formados de História. 
 
Objectivos a atingir 
- Analisar os aspectos mais relevantes da História da 
Arte em Portugal, desde a Pré-História ao período 
Gótico, com especial relevância para a Arquitectura. 
- Desenvolver competências essenciais às disciplinas 
curriculares, relacionadas com a comunicação e 
contextualização históricas. 
- Valorizar a vertente arquitectónica em detrimento 
das outras artes, cuja referência será apenas 
utilizada como elemento de enquadramento cultural 
e/ou enquanto elemento constituinte da própria 
estrutura arquitectónica.  
- Aprofundar conhecimentos das várias arquitecturas 
edificadas em solo português ou em âmbito 
geográfico mais alargado nos períodos anteriores à 
nacionalidade, ao longo do tempo, bem como as 
estruturas territoriais com que cada uma delas se 

relaciona, caracterizando e aprofundando alguns 
desses períodos. 
- Analisar os elementos construídos, testemunho e 
resultado das contribuições quer de culturas e 
valores vindos de fora, quer de valores, culturas e 
tradições especificamente portugueses, enquadrados 
no território em que se inserem (rural ou urbano), 
procurando o reconhecimento do "estilo" 
arquitectónico como produto de algo anterior e matriz 
de algo futuro. 
- Desenvolver o relacionamento interpessoal e de 
grupo. 
- Aplicar os conhecimentos e instrumentos de análise 
em situações de ensino - aprendizagem.~ 
 
Conteúdos da acção 
A organização dos conteúdos programáticos será 
feita com base na sua sucessão cronológica, 
procurando simultaneamente fornecer os 
instrumentos de análise e crítica do objecto em 
estudo, exercitando os formandos no sentido do 
progressivo aprofundamento da sua utilização. 
1. Épocas pré-clássicas: As realizações da Pré-
História. A integração das realizações artísticas na 
paisagem. As populações pré-romanas. A cultura 
castreja no noroeste peninsular. 
2. O período clássico: O contributo da Grécia. A 
arquitectura romana - características gerais. Os 
vários tipos arquitectónicos. A cidade. Portugal 
romano. 
3. A Arte paleocristã: A Cristandade no Império 
Romano. Os monumentos paleocristãos - génese e 
tipos. A Espanha paleocristã. 
4. A Península Ibérica durante a Alta Idade Média. A 
arquitectura visigótica - origem e caracterização; 
significado e concepção espacial. Problemática da 
continuidade da arquitectura pré-românica 
peninsular. A arquitectura do reino das Astúrias. 
Repovoamento e arquitectura moçárabe. 
5. Portugal na Idade Média: A arquitectura românica 
em Portugal - implantação, características gerais e 
temáticas particulares. Relação com a Europa. 
Castelologia medieval portuguesa. A arquitectura 
gótica. Implantação e evolução do estilo gótico em 
Portugal.  Arquitectura portuguesa dos séc. XIV e XV. 
As cidades medievais na Península Ibérica e em 
Portugal. 
6. Visita de estudo ao Porto antigo: percurso iniciado 
junto à rua de D. Hugo, seguindo o traçado da 
muralha românica, com as respectivas portas; Sé do 
Porto e Torre de Menagem; Casa medieval da 
Câmara: domus municipalis; descida até à Ribeira: 
percepção do traçado urbanístico medieval, casas – 
torre góticas, muralha gótica, igreja de S. Francisco. 
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Metodologias 
A modalidade da acção é o Curso. As sessões, 
teórico-práticas, serão de exposição e de exposição/ 
debate, subordinadas ao programa. O debate, para 
além do gerado pelo formador, será baseado em 
intervenções dos formandos àcerca dos assuntos 
abordados. 
Como suporte, utilizar-se-ão textos escritos, material 
audio-visual e uma visita de estudo aos monumentos 
do Porto, que será o corolário de alguns dos 
assuntos debatidos. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas acções de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de 
Formação de Associação das Escolas de 
Matosinhos, é contínua, participada por todos os 
intervenientes.  
Os critérios de avaliação a utilizar nessa avaliação 
são os seguintes: Qualidade da participação no 
contexto dos objectivos / efeitos a produzir; e 
Qualidade do trabalho final individual (nos cursos de 
formação), do relatório de reflexão crítica (nas 
oficinas de formação e círculos de estudos) e dos 
relatórios de progresso trimestral e final (nos 
projectos). Para cada critério de avaliação é definida: 
Uma escala qualitativa de 5 níveis - Excelente, Muito 
Bom, Bom, Regular e Insuficiente; e uma escala 
quantitativa, de 1 a 10 valores, afecta a esses níveis. 
A avaliação da acção é feita através do 
preenchimento, pelo formando, de um documento 
que lhe é fornecido no primeiro dia. Elaboração de 
um relatório detalhado referente ao tratamento dos 
dados recolhidos. 
 
Inscrições  
Aviso: Os calendários-horários que aqui se apresentam deverão ser 
considerados apenas como indicativos relativamente ao período em 
que se realizará cada uma das acções de formação dado que 
poderão sofrer ajustamento no início de Setembro de acordo com as 
disponibilidades dos formadores que só nessa altura serão 
totalmente clarificadas. De qualquer modo esses eventuais 
ajustamentos decorrerão ainda durante o período de inscrições.  
Inscrições: 1 a 11 de Setembro (*) 
Boletim de candidatura: Para transferir o boletim de candidatura 
em formato .doc de MS Word, versão 97-2003, aceder a 
http://www.cfaematosinhos.eu/boletimcandidatura.doc. 
Envio do boletim de candidatura: Proceder ao preenchimento e 
enviar em anexo a uma mensagem de correio electrónico para 
cfaematosinhos@mail.telepac.pt. (*) 
Selecção dos formandos: A selecção para as acções de formação 
realizar-se-á na semana de 14 de Setembro. A 18 de Setembro 
serão publicitadas as listas de selecção dos formandos e informados 
os seleccionados. (*) 
Mais informações sobre o Regulamento de Candidatura a 
Acções de Formação: Consultar o Regulamento Interno do 

CFAE_Matosinhos, págs. 15 a 16, disponível na área Centro de 
Recursos, Legislação em http://www.cfaematosinhos.eu. 
 
(*) Para a acção C304, turma B, dado que o seu limite de 
acreditação é o dia 11 de Setembro, todas as datas serão 
antecipadas - Período de inscrição - Até 6 de Setembro; Selecção - 7 
de Setembro; Publicitação das listas e notificação via e-mail dos 
seleccionados - 7 de Setembro.  
 


