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A nomeação de Malagueira para a Lista Indicativa nacional à Unesco para

inscrição como Património Mundial, juntamente com outras obras de Álvaro

Siza Vieira, torna imperativo identificar, reconhecer e sistematizar os valores de

autenticidade, integridade, singularidade e o valor universal excecional desta

obra, localizada próximo da cidade de Évora classificada pela Unesco.
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OBJETIVOS

(O1) Compilar e consolidar um corpo documental e teórico

(O2) Desenvolver e criar uma nova marca – MALAGUEIRA.PT

(O3) Deconvolver ferramentas móveis (Tecnologias da informação e

comunicação) de realidade aumentada para demonstar o valor do património

não construído da Malagueira

(O4) Valorizar a Malagueira como património moderno

(O5) Elaborar uma carta de gestão do património

(O6) Contruir e manter uma rede de parceiros nacionais e internacionais sobre

o trabalho de Álvaro Siza Vieira.

@ Miguel gama



@ Miguel gama



TAREFAS A REALIZAR

(T1) Levantamento dos valores culturais e a sua aplicação à investigação

(T2) Catalogação e consolidação da informação dispersa sobre a Malagueira

(T3) Integração das oportunidades económicas através do turismo

(T4) Simulação experimental e sensorial através de modelos virtuais de

realidade aumentada

(T5) Implementação de eventos culturais, artísticos que induzam a promoção

dos conteudos desenvolvidos

(T6) Cartografia, registo e sistematização da informação e sua relação com o

plano existente de modo a criar uma Carta patrimonial da Malagueira

(T7) Reconhecimento e identificação dos valores culturais, espaciais,

arquitetónicos e urbanísticos pelos vários stakeholders.
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RESULTADOS

(R1) Produção cientifica.

(R2) Produção artística

(R3) Exposições

(R4) Mapas turísticos

(R5) Inovação pedagógica e operacional – TIC / Realidade aumentada

(R6) Novas cadeias de valor

(R7) Parcerias e redes

(R8) Possível patente
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Contributos para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável













…. Continuo a trabalhar na Malagueira: parece-me um 
excelente resultado …

Álvaro Siza, Oporto, 2009


