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Apresentação
As crescentes solicitações de intervenção em edifícios antigos para a sua manutenção e adaptação às necessidades do nosso tempo,
pressupõe o conhecimento de critérios de intervenção criteriosos que garantam a salvaguarda dos seus valores patrimoniais. Este curso
aborda as metodologias de intervenção, reconhecidas pelas teorias, cartas e convenções internacionais sobre património, mais adequadas
aos monumentos e edi cado corrente antigo, através de princípios que permitem encontrar meios de intervenção no sistema construtivo
dos edifícios que garantam a salvaguarda dos valores patrimoniais, através da recuperação de materiais e das técnicas construtivas
tradicionais, segundo um padrão funcional contemporâneo.
Objetivos
Os objetivos do curso são proporcionar a aquisição de competências e formação especializada na área da preservação e reabilitação do
património edi cado, através do fornecimento de ensinamentos que permitam identi car valores, reconhecer patologias, identi car
causas e apontar soluções de reabilitação que permitam a preservação desses valores em conjunto com a introdução de padrões de
funcionamento contemporâneo.
Destinatários
O curso destina-se a Licenciados ou Mestres, em Arquitetura, designadamente os que, numa perspetiva multidisciplinar, intervenham no
Património Arquitetónico.
Ensino e avaliação
Ensino: exigida a presença, física e/ou a distância, em pelo menos 70% das aulas de cada unidade curricular;
Regime de avaliação: Avaliação contínua com exame nal escrito obrigatório em cada unidade curricular.
Avaliação presencial, sempre que compreenda a realização de pontos escritos.
Plano de estudos
Módulo I - Património Arquitetónico (20 horas)
Módulo II - Técnicas e estratégias de intervenção (30 horas)
Módulo III - Novas perspetivas (30 horas)
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