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RESUMO: 

 

O projecto de doutoramento consiste em descrever, analisar e discutir território, cidades 

e arquitecturas de Diu entre 1514 e 1961 (soberania portuguesa), de modo a 

compreender, através da aplicação de preceitos próprios aos âmbitos da arquitetura e do 

urbanismo, como um lugar de características muito invulgares no mundo colonial 

europeu se constituiu e evoluiu espacial, material e formalmente. 

 

A investigação abordará condições históricas, militares e geopolíticas particulares, 

nomeadamente uma situação político-militar inusitada, que fizeram de Diu um lugar 

urbano e rural onde os poderes portugueses (estado, ordens, padroado, etc.) foram 

forçados a coexistir com práticas territoriais, urbanas e arquitetónicas sul-asiáticas 

hindus e islâmicas e onde o poder colonial e os outros poderes se exprimiram 

arquitetónica e urbanisticamente dum modo sem analogia na cidade colonial. Avaliar-

se-á até que ponto a singularidade da situação de Diu, ao longo do tempo, contribuiu 

para a criação de uma arquitectura militar, religiosa e civil de características 

excepcionais. 

  

 

The PhD aims to describe, analyze and discuss the territory, the city and architecture of 

Diu through the application of rules familiar to the fields of architecture and urbanism, 

from the first half of the sixteenth century until the twentieth century, in order to 

understand how Diu took shape and evolved spatially, materially and formally without 

known parallel in the panorama of European colonial territories. 

 

On the one hand, the study will address the historical, military and geopolitical very 

particular premises which took place in Diu’s city and territory where state power and 

other Portuguese powers (religious orders, for example) were present in a non-

aggressive or forceful way with territorial, urban and architectural Indian practices of 

Hindu and Muslim fundament and where the colonial powers and other powers have 

expressed through the architectural and urban form in a way unparalleled in the history 

of colonial city. On the other hand, the Phd will assess the extent of how the uniqueness 

of the political-military situation of Diu over time contributed to the creation of an 

architecture (fortification and religious buildings) of exceptional features. 
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