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Relatório

1º Congresso do ISUF-Hispânico, Toledo, 2016
O Hispanic International Seminar on Urban
Form (ISUF-H) constituiu-se em Novembro de
2015 com o objetivo de ampliar a já extensa rede
do International Seminar on Urban Form
(ISUF). Desde a sua criação, foi determinada
como prioridade a realização de uma primeira
reunião científica que, centrada na análise do
estado atual da investigação hispânica em
morfologia urbana, servisse como encontro de
investigadores e de outros agentes nesta área do
conhecimento. O evento teve lugar na
Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM),
mais concretamente no campus localizado no
centro histórico de Toledo – cidade Património
Mundial pela UNESCO – e intitulou-se ‘Forma
urbana: passado, presente e perspetivas’.
A 14 de Setembro de 2016 teve lugar na
capital
castellano-manchega
a
primeira
assembleia geral, encerrada por uma palestra
proferida pelo Doutor Fernando Terán, diretor da
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
e Professor Emérito da Escuela de Arquitectura
de la Universidad Politécnica de Madrid, sob o
título ‘A forma urbana a partir da experiência
pessoal-profissional de um urbanista’. No dia
seguinte, presidido pelos membros fundadores
pertencentes à UCLM, Borja Ruiz Apilánez
(presidente) e Eloy Solís (vice-presidente),
iniciou-se o Primeiro Seminário Internacional
Hispânico, com contributos provenientes de
Espanha, Argentina, Chile, Colômbia, Costa
Rica, México e Peru.
Os dias 15 e 16 articularam-se em quatro
sessões (de manhã e de tarde), cada uma delas
estruturadas em duas palestras magistrais
proferidas por prestigiados investigadores das
áreas
da
arquitetura,
desenho
urbano,
planeamento, geografia, história, engenharia civil
e sociologia. As conferências foram as seguintes:
‘Desenho urbano nas cidades da América Latina’
de Vicente Colomer (Universidad Politécnica de
Valencia), ‘Forma urbana nas cidades pós-

capitalistas’ por Horacio Capel (Universidad de
Barcelona), ‘Cidade e fronteira nos séculos XVI
e XVII’ de Alice Cámara (Universidad Nacional
de Educación a Distancia), ‘Razões de
regularidade na boa forma urbana’ de Joan
Busquets (Harvard University), ‘Forma urbana e
espaços relacionais. Plano e projeto’ de Francesc
Magrinyà (Universidad Politécnica da Cataluña),
‘Paisagem e lugares. Afinidades formais na
história urbanística’ de Juan Luis de las Rivas
(Universidade de Valladolid), ‘O eco-boulevard
do PAU de Vallecas 1995-2015. Um caso
paradigmático de fracasso do planeamento e
arquitetura’ por Ramón López de Lucio
(Universidad Politécnica de Madrid) e,
finalmente, ‘Morfologia social e desigualdade nas
cidades espanholas’ por Jesús Leal (Universidad
Complutense).
Paralelamente apresentaram-se os resultados
de um conjunto de investigações em curso,
estruturadas em oito temas diferentes: i)
elementos morfológicos, ii) forma urbana e
sustentabilidade, iii) forma urbana e atividade
humana, iv) planeamento e gestão, v) teoria e
metodologia, vi) história da forma urbana, vii)
paisagem e património, e viii) abordagens
interdisciplinares. Os trabalhos apresentados,
previamente sujeitos a um processo de ‘revisão
por pares’ (de um total de 127 foram aceites 92
resumos) denotam um predomínio de casos
dentro do tema ‘história da forma urbana’.
Em breve, as Edições da Universidad de
Castilla – La Mancha irão publicar as atas da
conferência (em espanhol, com os resumos em
inglês), incluindo ainda textos de oradores
convidados e dos organizadores.
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PNUM 2018: A produção do território – formas, processos, desígnios
A 7ª conferência da Rede Lusófona de
Morfologia Urbana (PNUM), ‘A produção do
território: formas, processos, desígnios’, terá
lugar na Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto / FAUP entre 29 e 30 de
Junho de 2018.
A comissão organizadora é composta por
Teresa Calix (coordenação), Ana Fernandes,
Bruno Moreira, Daniel Casas Valle e Nuno
Travasso.

A comissão científica inclui a presença de
Álvaro Domingues, Ana Fernandes, David Viana,
Eneida Mendonça, Frederico de Holanda, Jorge
Correia, Karin Schwabe, Rodrigo Coelho, Stael
Pereira da Costa, Teresa Calix, Teresa MaratMendes e Vítor Oliveira.
Brevemente será colocado online o sítio da
conferência, incluindo todas as informações
relativas ao processo de submissão de resumos,
avaliação e submissão de artigos completos.

