
CONVITE

 
O Reitor da Universidade do Porto e o autor do livro “A evolução das formas urbanas de 
Lisboa e do Porto nos séculos XIX e XX”, Vitor Oliveira, convidam V. Ex.ª a estar presente 
no lançamento da obra editada pela U.Porto editorial. A sessão terá lugar no próximo dia 
19 de junho de 2013, pelas 18h30, na Fnac de Santa Catarina, no Porto. 

A apresentação do livro será feita por Paulo Pinho, professor da Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto (FEUP), coordenador da Secção de Planeamento do Território 
e Ambiente e diretor do Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente da-
quela faculdade.

SINOPSE

A obra
Este livro analisa a evolução das formas urbanas de Lisboa e do Porto ao longo dos séculos XIX e 
XX. A primeira parte fornece um enquadramento teórico e metodológico da morfologia urbana, iden-
tificando as origens, desenvolvimento e características fundamentais das abordagens dominantes 
nesta área do conhecimento. Este enquadramento suporta a construção de uma matriz de análise 
que será aplicada no estudo das duas maiores cidades portuguesas. Na segunda parte do livro 
caracterizam-se os processos de expansão de Lisboa e Porto, identificando diferentes padrões em 
diferentes tempos e espaços destas cidades, e evidenciando os impactos dos grandes documentos 
de planeamento, desde os Planos Gerais de Melhoramento até aos atuais Planos Diretores Muni-
cipais. Conclui-se demonstrando que o estudo da forma urbana será enriquecido pela inclusão de 
novas atitudes metodológicas, nomeadamente o Redesenho Cartográfico suportado por Sistemas 
de Informação Geográfica.

O autor
Vítor Oliveira é investigador no Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente (CITTA 
/ FEUP) e professor auxiliar na ULP. É arquiteto pela FAUP, mestre em Planeamento e Projeto do 
Ambiente Urbano (FAUP/FEUP) e doutor em Engenharia Civil (FEUP). É presidente da ‘Rede Por-
tuguesa de Morfologia Urbana’ (PNUM) e membro do Conselho Científico do International Seminar 
on Urban Form (ISUF). É editor da Revista de Morfologia Urbana e membro do quadro editorial da 
revista Urban Morphology. As suas áreas de investigação são a morfologia urbana, o planeamento 
urbano e a avaliação. 
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