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A evolução de Coimbra, da pre-
sença romana à actualidade, vai
ser debatida nos dias 16 e 17
deste mês num colóquio inter-
nacional que se propõe também
perspectivar o futuro da cidade.

“Coimbra 30-2030: Colóquio
Internacional sobre a arquitec-
tura e o espaço urbano da ci-
dade” decorrerá no Auditório da
Reitoria da UC, reunindo auto-
res nacionais e internacionais
para analisar esta temática.

«Com o presente colóquio
pretende-se desenhar a cidade
de Coimbra à luz de certas per-
manências que, por ora, ainda
identificam distintas “reformas”
produzidas ao longo da sua
existência. Observaremos tais
transformações, enquadrando-
-as no tempo e no espaço, com
centro na arquitectura da cidade
e em alguns dos seus protago-
nistas, os arquitectos. Assim, em
dois dias, reúnem-se autores de
reconhecido mérito nacional e
internacional que nos oferece-
rão uma renovada perspectiva
da evolução da cidade. Posi-
cioná-la-emos no contexto re-
gional, nacional e no espaço eu-
ropeu e global. Da presença ro-
mana à contemporaneidade

(30-2030), testemunharemos
como na cidade de Coimbra os
arquitectos manifestaram, atra-
vés dos seus projectos e obras,
os sonhos da época, legados do
devir», adianta a organização. 

O programa do colóquio in-
clui conferências sobre «vários
espaços marcantes da cidade e
do seu espaço urbano», sendo
todas as sessões de entrada livre. 

A organização do colóquio
pertence ao Departamento de

Arquitectura da Faculdade de
Ciências e Tecnologia, Centro de
Estudos Sociais e Centro de Es-
tudos Interdisciplinares do Sé-
culo XX da Universidade de
Coimbra, sob coordenação de
José António Bandeirinha, Luís
Miguel Correia e Carolina Coe-
lho, com a colaboração de Mar-
tinho Araújo.

O programa divide-se em
quatro sessões, repartidas pelos
dois dias. No dia 16, terça-feira,

após a abertura (9h00), abor-
dam-se os temas “Caius Sevius
Lupus, Arquitecto aeminiensis”
(9h30), “Mestre Domingo Do-
mingues em Coimbra – Inven-
tor de Santa Clara-a-Velha”
(10h00), “A Sé-Velha de Coim-
bra. O restauro de António Au-
gusto Gonçalves” (10h30), “Dio -
go de Castilho: uma versão do
desenho “ao romano” em Coim-
bra” (11h30), “Naturalismo, Poe-
sia, Neoplatonismo e Utopia: a

marca de João de Ruão na ar-
quitectura de Coimbra no Re-
nascimento” (12h00), “O Arqui-
tecto e Engenheiro-mor Filippo
Terzi em Coimbra – obras, con-
tactos e influências” (12h30),
“Giuseppe Antonio Landi: Ar-
quitecto do Seminário de Jesus,
Maria e José de Coimbra”
(15h00 ), “Guilherme Elsden e
a reforma arquitectónica e ur-
bana da Alta de Coimbra”
(15h30), “O êxtase de caracte-
rização: a arquitectura adjec-
tivada de Edmundo Tavares
em ambiente conimbricense”
(16h00), “Cassiano Bran co e o
Portugal dos Pequenitos”
(16h30) e “The Urban Lands-
cape between Retrospectives
and Perspectives” (17h30). Rea-
liza-se ainda, às 18h00, a mesa-
-redonda “A caminho de 2030”,
com Carlos Antunes, José An-
tónio Bandeirinha, José Reis e
Walter Rossa e moderação de
Carolina Coelho.

Seguem-se, no segundo dia, as
conferências “Alberto Pessoa e
o desenho de uma arquitectu ra
pública: Da Biblioteca Geral às
Instalações Académicas da Uni-
versidade de Coimbra” (9h30),
“Carlos de Almeida (1920-2009).

Coimbra em meados do século
XX”  (10h00), “Panorama: a obra
de Vasco Cunha em Coimbra”
(10h30), “Anfiteatro da Facul-
dade de Direito da Universidade
de Coimbra (1993-2000), Fer-
nando Távora” (11h30), “Atelier
15: O Fascínio das Ruínas”
(12h00), “Reescrever no palimp-
sesto. O Museu Nacional de Ma-
chado de Castro segundo Gon-
çalo Byrne” (12h30), “Sem filtro:
Carrilho da Graça e Convento
de São Francisco, Coimbra”
(15h00), “A cidade feita e refeita,
segundo Mercês Vieira e Camilo
Cortesão [Coimbra, 1990-2021]”
(15h30), “O tempo na continui-
dade da cidade: da Alta (Chi-
mico) à Sofia (CAV), João Men-

des Ribeiro” (16h00),  “O pro-
jecto urbano do caminho de
ferro e a centralidade de Coim-
bra-B” (16h30), “Património Mo-
derno e desenho da cidade con-
temporânea” (17h30) e “Modern
Heritage. The Legacy of 20 th
Century” (17h45). Antes do en-
cerramento dos trabalhos de-
corre, pelas 18h15, a mesa-re-
donda “Legados do devir”, com
Ana Bastos, Vasco Cunha, Ale-
xandre Alves Costa, Sergio Fer-
nandez, Gonçalo Byrne, João
Luís Carrilho da Graça, Camilo
Cortesão, Mercês Vieira, João
Mendes Ribeiro e Joan Bus-
quets, e moderação de Luís Mi-
guel Correia.�

Especialistas vão analisar evolução
e perspectivar futuro de Coimbra
Iniciativa A arquitectura e o espaço urbano da cidade em debate num colóquio, com autores 
nacionais e internacionais, que a Universidade leva a efeito nos próximos dias 16 e 17

ARQUIVO

Conferências vão abordar “vários espaços marcantes” de Coimbra e do seu espaço urbano

Todas as sessões do
colóquio, que decorre
no Auditório da Reito-
ria da Universidade,
têm entrada livre
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Tribunal de Coimbra condenou ex-copeira que se apropriou de peças em ouro de 18 doentes
internados no hospital depois de os drogar com comprimidos. Um deles viria a falecer Página 2

Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro recebeu visita de directores de escolas de Coimbra Página 5

Escolas cativadas paral
tecnologia na indústrial

MARGARIDA ALVARINHAS

Seis anos e meio 
de cadeia por 
enganar 13 pessoas
e empresas
Tribunal | P12

Balcão Único do
Prédio percorre 
as freguesias 
de Coimbra
Registo cadastral | P8

Rua Direita 
convida Coimbra
para magusto 
na Baixa
Sexta-feira | P3

Portugal defronta
hoje a Rússia no 
Estádio Sérgio 
Conceição 
Rugby | P20

Especialistas 
debatem evolução
e futuro da cidade
de Coimbra 
Universidade | P4

17 ANOS DE PRISÃO
POR DROGAR E ROUBAR
DOENTES NOS HUC


