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a tese Os Verdes Anos na Arquitectura Portuguesa dos Anos 50 (FAUP Ed., 1997), e 
doutorada (IST-UL, 2003) com a tese Cultura e Tecnologia na Arquitectura Moderna 
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O seu campo de pesquisa é a história da arquitetura e do urbanismo modernos. 
Sobre estes temas publicou diversos livros e artigos científicos, tendo também sido 
curadora de uma dezena de exposições, onde se destacam “Arquitectura do Século 
XX em Portugal” (DAM, 1997 / CCB, 1998), “Keil do Amaral: o arquitecto e o humanista” 
(Museu da Cidade, 1999), “Atelier Nuno Teotónio Pereira. Arquitectura e Cidadania” 
(CCB, 2004), “Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian e a arquitectura 
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palestras em diversas universidades europeias, africanas, americanas e asiáticas. Foi 
coordenadora do Inquérito à Arquitectura do séc. XX em Portugal (AO, 2003-2005). Foi 
também Investigadora Responsável do projeto EWV: Exchanging World Visions, de 
que resultou o volume Arquitectura Moderna em África: Angola e Moçambique (2014) 
premiado com o Prémio Gulbenkian APH 2014, e da investigação CuCa_RE: Cure and 
Care_the rehabilitation focada no estudo dos equipamentos de saúde construídos em 
Portugal no século XX reunido no livro Curar e Cuidar. A Arquitetura da Saúde em 
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