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NÚMERO E MEDIDA
NA ARQUITECTURA RELIGIOSA
EM PORTUGAL
A euritmia arquitetónica resulta de um desenho assente em
factores conjugados de número e medida. As pesquisas
efectuadas em diferentes exemplos de antigas construções
religiosas no país – catedrais, mosteiros e conventos –
testemunham a aplicação atenta e consciente desses preceitos
básicos de racionalidade e estética no seu traçado morfológico.
Como propósito deste colóquio temático, visa-se suscitar o
interesse por um saber técnico específico do domínio da
Arquitetura, ainda pouco valorizado e explorado em Portugal e a
exigir maior debate e aprofundamento críticos. A determinação da
métrica adoptada num edifício de outrora é de importância
decisiva para o investigador da Construção. Na sua utilidade e
imprescindibilidade, o conhecimento e o respeito pelos princípios
geométricos essenciais (regularidade, ordem e proporção)
possibilitam um acertado juízo da obra e garantem conclusões
significativas acerca da integralidade e coerência tridimensional
dos espaços gerados. Auxiliam, como ferramentas de trabalho, a
fixar os pontos necessários para eventuais e ponderadas
intervenções de restauro ou de projectos de reconstrução
histórica ou de ampliação contemporânea.
A análise e a discussão especializadas desta matéria congregam
estudiosos de diversas áreas disciplinares, sobretudo arquitetos,
engenheiros e historiadores.
O colóquio é organizado pelo Mosteiro da Batalha e tem a
coordenação do Prof. Doutor Virgolino Jorge.

PROGRAMA
Sexta-feira, 10 de Novembro de 2017
09.30 h Saudação e abertura
Casos de estudo: catedrais
Moderador: Joaquim Ruivo
10.00-10.30 h Funchal
Ana Barbosa | Paula Amendoeira | Victor Mestre
10.30-11.00 h Silves
Florinda Lixa | Paula Amendoeira | Desidério Batista
11.00-11.30 h Pausa para café
11.30-12.00 h Évora
Virgolino Jorge
12.00-12.30 h Debate
12.30-14.00 h Intervalo para almoço
Casos de estudo: mosteiros cistercienses
Moderador: Pedro Redol
14.00-14.30 h Águias
Marta Ataíde | Tiago Antunes
14.30-15.00 h Cós
Manuela Rosa | Paulo Charneca
15.00-15.30 h Portalegre
Domingos Bucho
15.30-16.00 h Debate
16.00 h Visita guiada ao Mosteiro da Batalha

Sábado, 11 de Novembro de 2017
Casos de estudo: conventos franciscanos
Moderador: Virgolino Jorge
10.00-10.30 h Covilhã
Marta Vale | Sónia Rapaz
10.30-11.00 h Estremoz
Inês Fonseca | Mariana Ferreira | Milena Dneboská
11.00-11.30 h Pausa para café
11.30-12.00 h Lisboa
Teresa Duarte | Jorge Repolho
12.00-12.30 h Debate
12.30 h Encerramento

Entrada livre no Colóquio, mediante inscrição prévia
Contactos: Tel. 244 765 497 | E-mail geral@mbatalha.dgpc.pt
Organização:

