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As Oficinas de Investigação do CITCEM têm como
principal objectivo o debate, alargado e transdisciplinar, de
problemáticas de investigação, no sentido de cruzar
questões teóricas e metodológicas e resultados de
pesquisa.
As Oficinas de Investigação do CITCEM constituem, por
isso, um espaço de divulgação e discussão regular de
projectos de investigação individuais (teses de mestrado ou
doutoramento, projectos de pós-doc, etc.) ou colectivos,
dos investigadores e colaboradores do CITCEM, podendo
associar investigadores de outros centros ou universidades

SESSÃO 3
[18.10.19 • 14h30]
Proponentes da sessão
Mário João Freitas Mesquita

Entrada Livre
https://oiccitcem.wixsite.com/oficinascitcem

«Territórios da Invisibilidade.
Porto: a cidade das aldeias»

LOCAL: Sala do CITCEM [Torre A, Piso 0]

PROGRAMA
14h30 Territórios e Redes da Invisibilidade | Mário João
Freitas Mesquita

14h50 O espaço do invisível| Isabel Barroso
15h10 História e Território: cartografias entre a cidade
e o campo | Anni Gunther Nonnell

O espaço do invisível
A partir das metodologias de investigação de
matriz qualitativa, aborda
aborda-se o campo alargado das
fontes primárias de informação e da sua relevância
no processo de materialização do conhecimento
em Arte e Ciência.

15h30 Pausa
15h45 Porto: A Cidade das Aldeias | Mário Mesquita
16h05 Memórias do Trabalho: materialidades e

ANNI GUNTHER NONELL
PhD em Arquitectura, investigadora
investigadora. Professora
Associada aposentada da FAUP

imaterialidades no processo de formação da
identidade urbana| Teresa Medina

16h25 Debate

NOTAS BIOGRÁFICAS E RESUMOS
MÁRIO JOÃO FREITAS MESQUITA
PhD em Arquitectura, arquitecto e investigador
(CITCEM, i2ADS, AdP). Professor Auxiliar na FAUP
Territórios e Redes da Invisibilidade
O objecto da comunicação é o conceito da
invisibilidade aplicado ao território nas suas
vertentes espacial, social, humana e cultural no
campo da construção da imagem da cidade.

ISABEL BARROSO
Mestre em Ciências da Informação (FBAUP).
Bibliotecária da FBAUP

História e Território: cartografias entre a cidade e
o campo
Sublinhando a relação directa entre História e
Território, explora
explora-se o vasto contexto de
formação e consolidação do património material e
imaterial no binómio cidade/campo, na
contemporaneidade.

MÁRIO JOÃO FREITAS MESQUITA
Porto: A Cidade das Aldeias
Revisitando o passado na medida das
interrogações do presente, convida
convida-se os
presentes a “viajar” na pele de um flaneur
contemporâneo pelas espacialidades resistentes
de uma outra cidade que subsiste pontuando em
rede difusa a condição u
urbana actual, a cidade das
aldeias.

TERESA MEDINA
PhD em Ciências da Educação, investigadora (CIIE)
(CIIE).
Professora Auxiliar na FPCEUP

Memórias do Trabalho: materialidades e
imaterialidades no processo de formação da
identidade urbana
Na consciência da importância do factor trabalho
na equação da modernidade, convoca-se
convoca
o
processo de formação da identidade do ser urbano
para auxiliar na compreensão, a partir das
memórias dos trabalhadores, das invisibilidades
latentes, retaguarda esquecida
esquec de um território em
ritmo de terciarização.

