Comemoração dos 500 Anos da Rua das Flores
A rua de “Santa Catarina das Flores”: cinco séculos na estrutura urbana do Porto

Colóquio:

A rua na estrutura urbana

Local: Igreja/Museu da Santa Casa da Misericórdia (regime presencial e por teleconferência)
Data: 11, 12 e 13 de novembro

A ruas planeadas ou orgânicas fazem parte do desenho da cidade e a sua facies vai-se
modelando e transformando pela ocupação continuada no Tempo. Algumas ruas e artérias,
pelas funções que desempenham são determinantes para a o entendimento do crescimento da
estrutura urbana e para a identidade da paisagem. Têm uma génese e um desenvolvimento e
como organismo vivo ocupado pelos residentes e pelos transeuntes, o rosto da rua vai sofrendo
transformações. A mesma alteração se constata nas funções que lhe timbram o caráter.
A propósito da celebração da abertura Rua das Flores, na cidade do Porto, há quinhentos anos,
propõe-se a realização deste colóquio de reflexão/estudo sobre o papel da rua na estrutura e
na imagem urbana.

Eixos temáticos
- A rua na iconografia urbana
- A rua na dinâmica da cidade: funções
- O edificado da rua: formação, transformação e requalificação

Línguas oficiais
Português, espanhol, inglês, italiano.

Datas importantes
Até 15 de junho de 2021: submissão de propostas, através do endereço 500anosruadasflores@scmp.pt, com:
1. Indicação do respetivo eixo temático;
2. Resumo (máximo de 1000 caracteres, com espaços incluídos);
3. Até cinco palavras-chave;
4. Nota biográfica (máximo de 500 caracteres, com espaços incluídos).

Até 10 de julho de 2021: notificação de aceitação.
Até 31 de dezembro de 2021: submissão de textos integrais para publicação (máximo de 20.000
caracteres, com espaços incluídos).

Inscrição de participantes sem comunicação
Até 30 de setembro de 2021: inscrição obrigatória e gratuita.

Comissão Científica
Alfredo Buccaro (Università di Napoli Frederico II)
Amélia Polónia (Universidade do Porto)
Carla Fernández Martínez (Universidad de Oviedo)
Francisco Ollero Lobato (Universidad de Sevilla)
Gonçalo Vasconcelos e Sousa (Universidade Católica Portuguesa)
José Ferrão Afonso (Universidade Católica Portuguesa)
Juan Manuel Monterroso Montero (Universidad de Santiago de Compostela)
Lúcia Cardoso Rosas (Universidade do Porto)
Luísa Trindade (Universidade de Coimbra)
Lurdes Craveiro (Universidade de Coimbra)
Mário Barroca (Universidade do Porto)
Olimpia Niglio (Hokkaido University, Japan)
Rui Humberto Fernandes Póvoas (Universidade do Porto)
Walter Rossa (Universidade de Coimbra)

Comissão Organizadora
Francisco Ribeiro da Silva (Santa Casa da Misericórdia do Porto)
José António Parada Ferreira e Silva (Santa Casa da Misericórdia do Porto)
Manuel Joaquim Moreira da Rocha (Universidade do Porto)
Maria Leonor Botelho (Universidade do Porto)
Nuno Resende (Universidade do Porto)
Pedro Nunes (Santa Casa da Misericórdia do Porto)

Organização institucional
Santa Casa da Misericórdia do Porto
CITCEM/FLUP – Universidade do Porto
Câmara Municipal do Porto

Secretariado
SCMP – Santa Casa da Misericórdia do Porto
500anos-ruadasflores@scmp.pt
CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”
citcem@letras.up.pt

