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O Prémio Nacional de  Arquitetura, Urbanismo e Arquitetura Paisagista - Archiprix Portugal - é 
atribuído aos melhores trabalhos de mestrado apresentados nas universidades e instituições de 
ensino superior nacionais.

Anualmente é convidado um Júri constituído por académicos e representantes das classes 
profissionais para avaliar a relevância, consistência e mestria dos projetos a concurso. 

Em cada edição é distinguido um único vencedor e até dez menções honrosas, destacando-se 
assim o conjunto de trabalhos que melhor reflete a excelência do ensino nas faculdades 
portuguesas, em toda a sua riqueza e diversidade, em reconhecimento do mérito de alunos, 
orientadores e instituições.

O Archiprix Portugal foi instituído em 2012 pela Fundação Serra Henriques e a Fundação 
Archiprix Holanda, envolvendo de forma plural e independente a Ordem dos Arquitetos, Trienal 
de Arquitectura de Lisboa, Casa da Arquitectura, Docomomo Internacional, Associação 
Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, Associação dos Urbanistas Portugueses, assim como 
o corpo docente das instituições de ensino superior da arquitetura, urbanismo e arquitetura 
paisagista nacionais. O Archiprix Portugal insere-se na Rede Internacional Archiprix constituída 
pelas iniciativas congéneres Archiprix Holanda, Espanha, Turquia, Itália, Rússia, Chile, e 
Europa Central (Bósnia Herzegovina, Áustria, Hungria, Croácia), incluindo também o prémio de 
abrangência global - Archiprix Internacional.

The National Prize for Architecture, Urbanism, and Landscape Architecture - Archiprix Portugal - 
is awarded to the best graduation projects presented at Portuguese universities.

A yearly rotative Jury consisting of scholars and professional guild representatives assesses the 
relevance, solidity, and skillfulness of each project.

Archiprix Portugal is granted to a single winner and up to ten honorable mentions, recognizing 
students, teachers, and institutions, and a pool of diverse projects that showcase the excellence 
of Portuguese academic education.

Archiprix Portugal was seized in 2012 by the Serra Henriques Foundation (Lisbon) and the 
Archiprix Foundation (Rotterdam), bringing together the Portuguese Order of Architects, 
Lissabon Architecture Triennale, House of Architecture, Docomomo International, Portuguese 
Association for Landscape Architecture, Portuguese Association of Urban Designers, with 
the support of universities and higher institutions nationwide. Archiprix Portugal is part of the 
Archiprix Network, constituted by the counterpart initiatives Archiprix Holland, Spain, Chile, 
Central Europe (Bosnia-Herzegovina, Austria, Hungary, Croatia), Turkey, Italy, Russia and the 
globally scoped Archiprix International.
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Juri / Jury

João Santa-Rita
Curso de Arquitectura da Escola Superior de Belas Artes  de Lisboa (1983)  Eleito Presidente 

da Ordem dos Arquitectos (2014/2016)
Professor Associado da Universidade Autónoma de Lisboa, UAL (1998/...)

Graduated in Architecture, Escola Superior de Belas-Artes - Lisbon (1983)
Elected President of the Portuguese Chamber of Architects (2014/2016)

Associate Professor, Universidade Autonoma de Lisboa,UAL, Lisbon (1998/......)

Maria Souto Moura 
Arquitecta no atelier do arquitecto Siza Vieira. Mestrado em Arquitectura FAUP (2014). 
Recebeu o Prémio Viana de Lima – Arquitectura, em 2015. 

Currently working at Siza Vieira atelier. Completed her master architecture studies at FAUP. 
(2014) In 2015, Maria Moura received the Viana de Lima Award.

Célia Gomes
Arquitecta (FAUP,1996) fundadora do a.s* atelier de santos, investigadora em arquitectura no 
CIAUD/FAUL e docente na Esad.cr nas áreas de projeto e desenho. 

Architect (FAUP,1996). Founder of a.s.*atelier de santos, Architecture researcher at CIUAD/FAUL, 
project and drawing teacher at ESAD.

Nuno Grande (Luanda, 1966)
Arquiteto e Professor Auxiliar do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra 
(DARQ/FCTUC). Professor Convidado da Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto (FAUP). Doutorado pela Universidade de Coimbra (2009). Programador e curador de 
arquitectura, entre outros eventos, no Porto 2001, Capital Europeia da Cultura, na Bienal de 
Arquitectura de São Paulo 2007, e na Bienal de Arquitetura de Veneza de 2016. 

Architect and Assistant Professor of the Architecture Department of the University of Coimbra 
(DARQ / FCTUC). Guest Professor of the Faculty of Architecture of the University of Porto 
(FAUP). He holds a PhD from the University of Coimbra (2009. Programmer and curator of 
architecture, among other events, at Porto 2001, European Capital of Culture, at the Biennial 
of Architecture of São Paulo 2007, and at the Biennial of Architecture of Venice in 2016. 

Daniel Jiménez
 (Badajoz, 1972), arquitecto, docente e investigador. Fundador do estúdio Daniel Jiménez + 

Jaime Olivera_Arquitectos, doutorado pela Escuela de Arquitectura de Madrid. Prémio Nacional 
e Extraordinário de Bachillerato. Arquitecto pela Escola de Arquitectura de Sevilha, com Premio 

al mejor Expediente Académico de la Universidad Hispalense 1998-99. Prémio “Ciudad de 
Sevilla” 1999. Professor de projecto na Escola de Arquitectura de Évora. Professor convidado 

em departamentos de arquitetura das faculdades de arquitectura de Madrid, Sevilha, Granada e 
Konstanz (Alemanha) e no departamento de expressão gráfica da UEX. Es.

(badajoz, 1972), is an architect, teacher and researcher. Founder of the study Daniel Jiménez 
+ Jaime Olivera_Arquitectos, PHd by the School of Architecture of Madrid. National and 

Extraordinary High School Award. Prize “City of Seville” 1999. Professor of Architectural Projects 
at the School of Architecture of Évora. Elementary proficiency Invited in the departments of 

architectural projects and theory of architecture of the architecture schools of Madrid, Seville, 
Granada and Konstanz (Germany) and in the graphic expression department of UEX. 

Catarina José Raposo
Arquiteta Paisagista, co-fundadora da BALDIOS, arquitetos paisagistas, lda. Professora 
convidada do Instituto Superior de Agronomia.
Landscape Architetc, co-founder of BALDIOS, arquitetos paisagistas, lda. Invited teatcher at 
Instituto Superior de Agronomia.

Luís Santiago Baptista
É arquitecto e desenvolve uma actividade multifacetada, compreendendo a prática 
profissional, a docência universitária, a crítica de arquitectura, o comissariado de exposições 
e a edição de publicações.

Is an architect and has developed a multifaceted activity encompassing professional practice, 
academic teaching, architecture criticism, exhibition curatorship and publishing. 
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Relatório do Juri 2013

Ana Rocha, Cristina Veríssimo, Filipe 
Afonso, João Rocha e Michel Toussaint

No dia 2 de Setembro de 2013 pelas 11 00 horas 
reuniu-se o Júri do Prémio Archiprix Portugal 
constituído por Ana Rocha, Cristina Veríssimo, 
Filipe Afonso, João Rocha e Michel Toussaint e 
assessorado por um dos membros da Comissão 
Executiva, Pedro Ressano Garcia.Esta reunião 
iniciou-se com um debate sobre conceitos base de 
Arquitetura articulados com os parâmetros propostos 
para a avaliação dos trabalhos, bem como sobre 
os possíveis significados e objectivos do Prémio, 
nomeadamente a sua aposta na diversidade de 
temas e escalas, longe de categorizações que 
poderiam levar a prémios sectoriais. Depois iniciou-se 
a apreciação dos dez trabalhos mais cotados pela 
soma da votação individual de cada membro do 
Júri, cujos painéis estavam expostos na sala onde 
decorreu a reunião. Estes trabalhos mais cotados 
foram os seguintes: 7 [António Amado], 19 [Joana 
Almeida], 23 [João Varandas], 24 [João Schedel], 
25 [João Torres], 31 [Inês Gonçalves], 32 [Madalena 
Torres], 33 [Teresa Ferreira], 36 [Pedro Santos] e 49 
[Marco Beltrão]. Desta apreciação conclui-se que 
havia uma divisão entre trabalhos de maior escala e 
com uma componente urbanística e territorial muito 
forte, enquanto os outros se focavam mais no projeto, 
na proximidade com a obra construída. No entanto, 
considerou-se que a valorização qualitativa deveria 
assentar na coerência da relação entre objectivos e 
conceção fundada no conhecimento do local e dos 
temas, que os objectivos ou o desenvolvimento do 
trabalho suscitassem, baseados em investigação 
aplicada especificamente. Depois de uma discussão 
em frente dos painéis de cada um dos dez trabalhos, 
entendeu-se que valeria a pena observar todos os 
outros de modo a eventualmente alargar o conjunto 
de trabalhos dos quais seriam escolhidos os ou 
o premiado(s). Deste modo foram adicionados os 

trabalhos 2 [Alexandre Vicente] e 18 [Inês Martins], 
tendo-se assim constituído um grupo de trabalhos 
com um nível de excelência assinalável e reflectindo 
equilibradamente a diversidade de temas e escalas 
que o conjunto dos 49 trabalhos concorrentes 
encerrava.
Depois de ter assim definido o grupo final para a 
escolha do(s) premiado (s) com doze trabalhos, uma 
avaliação foi iniciada que concluiu pela premiação 
exaequo dos trabalhos 7 [António Amado] e 25 
[- João Torres]. O primeiro apresenta-se como uma 
resposta projetual de largo espetro em termos de 
escala e enfrentando um tema de futuro, o aumento 
do nível das águas no estuário do Tejo, focando-
se na zona do Barreiro. A solução apresentada 
procura uma articulação sensível entre a água, a 
margem e a terra com as actividades humanas, numa 
grande diversidade de situações, não impondo um 
padrão único e perspetivando interações hoje nada 
exploradas. As qualidades formais e espaciais não 
impositivas, do que se projetou, constroem um nova 
paisagem aliciante para uma vida futura num estuário 
bastante diferente daquele que conhecemos.
O segundo trabalho premiado propõe um 
edifício híbrido, como lhe chama o finalista que 
o desenvolveu, e que se radica nas reflexões de 
Rem Koolhaas em Delirius New York (1994) e foi 
experimentado como modelo construído no pavilhão 
da Holanda em Hannover (2000) projectado pelos 
MVRDV. Nele ressalta a capacidade do projeto 
em resolver tão complexo tipo arquitetónico, 
conseguindo um conjunto de espaços para uma 
vasta gama de actividades concentradas junto a 
um nó de transportes, propondo um ativo papel 
urbano para um edifício que faria com que o local 
deixasse de ser tão inóspito quanto o é agora. A 
consistência do projeto com a ideia base é notável, 
sendo muito convincente o modo como é resolvida a 
especificidade de cada espaço concreto no âmbito 
deste tipo de edifício.

No dia 2 de Setembro de 2013 pelas 11 00 horas 
reuniu-se o Júri do Prémio Archiprix Portugal 
constituído por Ana Rocha, Cristina Veríssimo, 
Filipe Afonso, João Rocha e Michel Toussaint e 
assessorado por um dos membros da Comissão 
Executiva, Pedro Ressano Garcia.Esta reunião 
iniciou-se com um debate sobre conceitos base de 
Arquitetura articulados com os parâmetros propostos 
para a avaliação dos trabalhos, bem como sobre 
os possíveis significados e objectivos do Prémio, 
nomeadamente a sua aposta na diversidade de temas 
e escalas, longe de categorizações que poderiam 
levar a prémios sectoriais. Depois iniciou-se a 
apreciação dos dez trabalhos mais cotados pela 
soma da votação individual de cada membro do 
Júri, cujos painéis estavam expostos na sala onde 
decorreu a reunião. Estes trabalhos mais cotados 
foram os seguintes: 7 [António Amado], 19 [Joana 
Almeida], 23 [João Varandas], 24 [João Schedel], 
25 [João Torres], 31 [Inês Gonçalves], 32 [Madalena 
Torres], 33 [Teresa Ferreira], 36 [Pedro Santos] e 49 
[Marco Beltrão]. Desta apreciação conclui-se que 
havia uma divisão entre trabalhos de maior escala e 
com uma componente urbanística e territorial muito 
forte, enquanto os outros se focavam mais no projeto, 
na proximidade com a obra construída. No entanto, 
considerou-se que a valorização qualitativa deveria 
assentar na coerência da relação entre objectivos e 
conceção fundada no conhecimento do local e dos 
temas, que os objectivos ou o desenvolvimento do 
trabalho suscitassem, baseados em investigação 
aplicada especificamente. Depois de uma discussão 
em frente dos painéis de cada um dos dez trabalhos, 
entendeu-se que valeria a pena observar todos os 
outros de modo a eventualmente alargar o conjunto 
de trabalhos dos quais seriam escolhidos os ou 
o premiado(s). Deste modo foram adicionados os 
trabalhos 2 [Alexandre Vicente] e 18 [Inês Martins], 
tendo-se assim constituído um grupo de trabalhos 
com um nível de excelência assinalável e reflectindo 
equilibradamente a diversidade de temas e escalas 
que o conjunto dos 49 trabalhos concorrentes 

encerrava.
Depois de ter assim definido o grupo final para a 
escolha do(s) premiado (s) com doze trabalhos, uma 
avaliação foi iniciada que concluiu pela premiação 
exaequo dos trabalhos 7 [António Amado] e 25 
[- João Torres]. O primeiro apresenta-se como uma 
resposta projetual de largo espetro em termos de 
escala e enfrentando um tema de futuro, o aumento 
do nível das águas no estuário do Tejo, focando-
se na zona do Barreiro. A solução apresentada 
procura uma articulação sensível entre a água, a 
margem e a terra com as actividades humanas, numa 
grande diversidade de situações, não impondo um 
padrão único e perspetivando interações hoje nada 
exploradas. As qualidades formais e espaciais não 
impositivas, do que se projetou, constroem um nova 
paisagem aliciante para uma vida futura num estuário 
bastante diferente daquele que conhecemos.
O segundo trabalho premiado propõe um edifício 
híbrido, como lhe chama o finalista que o desenvolveu, 
e que se radica nas reflexões de Rem Koolhaas 
em Delirius New York (1994) e foi experimentado 
como modelo construído no pavilhão da Holanda 
em Hannover (2000) projectado pelos MVRDV. 
Nele ressalta a capacidade do projeto em resolver 
tão complexo tipo arquitetónico, conseguindo 
um conjunto de espaços para uma vasta gama 
de actividades concentradas junto a um nó de 
transportes, propondo um ativo papel urbano para um 
edifício que faria com que o local deixasse de ser tão 
inóspito quanto o é agora. A consistência do projeto 
com a ideia base é notável, sendo muito convincente 
o modo como é resolvida a especificidade de cada 
espaço concreto no âmbito deste tipo de edifício.
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Universidade do Minho
ESCOLA DE ARQUITETURA

Universidade do Minho
SCHOOL OF ARCHITECTURE

O MiArq da EAUM, tem como principal objetivo a formação de profissionais habilitados ao exercício 
da Arquitetura e Urbanismo, promovendo um saber integrado, compreendendo as suas múltiplas 
valências. Pretende-se que o Curso explore a criatividade, desenvolvendo a sensibilidade para a 
comunicação e para as especificidades socioculturais, demonstrando espírito crítico, capacidade 
de trabalhado em equipa, valores de cidadania e consciência ambiental. Sendo o Projeto a unidade 
curricular nuclear de todo o Curso, as diferentes áreas disciplinares contribuem para a consolidação 
da teoria na prática. Assim, os três primeiros anos encontramse organizados dando ênfase, 
respetivamente, aos Laboratórios de Desenho, de Urbanística e de Construção. Já o 2.º ciclo 
organiza-se em torno de três áreas temáticas (Cidade e Território; Construção e Tecnologia; Cultura 
Arquitetónica). O último semestre do curso está exclusivamente dedicado à elaboração de um trabalho 
final que tanto pode ser um Trabalho de Projeto, como uma Dissertação de vertente mais teórica. 

EAUM’s Integrated Master of Architecture degree’s main objective is the training of qualified 
professionals for the practice of Architecture and Urbanism, promoting integrated knowledge and 
understanding its multiple aspects. The degree should explore creativity, developing sensitivity to 
communication and sociocultural particularities, exhibiting critical thinking and teamwork capabilities, 
citizenship values and an environmental consciousness. Being Project the central curricular unit in 
the whole degree, different subject fields contribute to the consolidation of theory through practice. 
Consequently, the first three years are structured to provide, respectively, emphasis on Design, 
Urbanistic, and Building laboratories. As for the 2nd cycle, it is organized around three subjects (City 
and Territory; Construction and Technology; Culture and Architectonics). The degree’s last semester 
is devoted exclusively to a final assignment that may be either a Project assignment or a more 
theoretically inclined Dissertation. 

Diretor do Curso de Arquitectura
Diretor of the School of Architecture
Vincenzo Riso

2
Clara Videira Araújo - Menção Honrosa | Honorable Mention
Rute Carlos - Orientador | Tutor

A ROTA E O ANCORADOURO - COMO ESTRATÉGIA 
PARA A REQUALIFICAÇÃO DO RIO LIMA

THE ROUTE AND THE PIER - AS A STRATEGY FOR RIO LIMA 
REQUALIFICATION

2.1

As Paisagens da Margem, as Rotas fluviais para o séc. XXI e os 
Ancoradouros (a manter e a propor)

The Riverbanks landscapes, the fluvial routes for the XXI century and the 
Piers (to keep and to propose
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O Estuário do Rio Lima constitui um território de descontinuidades impermeáveis à passagem e, 
simultaneamente, de abandono de diversas estruturas terrestres /fluviais.
A proposta procura requalificar o estuário visando restituir o sentido de lugar e incitar o contacto do 
homem com o meio. Assenta no pressuposto de repensar o modo como se vê e interage com o 
rio. Define uma estratégia de intervenção que recupera a rota como o meio que permite articular as 
Paisagens da margem – e que instiga o ancoradouro para as consolidar e valorizar. 
Assume-se o rio, como a linha, que reposicionando o indivíduo no meio do rio, no barco típico – 
água-arriba, o percorre para o observar e compreender. 
Definem-se temas, rotas e usos para os ancoradouros. Recuperam-se pré-existências: a rota 
do vinho com ancoradouro fixo e unidade de prova de vinhos ou a rota dos pescadores com 
ancoradouro flexível e apoio. Criam-se e reinterpretam-se outras rotas: de recreio, com ancoradouro 
e piscina fluvial; de desporto náutico, com rampas de acesso e unidade de apoio ou a rota de 
estudo e observação da flora e avifauna local, com ancoradouro/miradouro, extensível para o interior 
das margens. 

In Rio Lima Estuary, it’s recognized a reality of discontinuities, impermeable to the passage, 
and simultaneously a reality of desertion at several stages, both of land and fluvial structures.
The proposal aims to revitalize the occupation of the estuary and by that restoring it’s sense 
of place, reconnect the man with the environment. Becomes necessary to rethink the way we 
view and interact with it. The intervention strategy sets the fluvial Route as the mechanism 
that stitches riverbanks landscapes, supported by the use of existing piers to valorize and 
consolidate them. And the River, as the Line, that puts the individual at the center of the 
territory as way of understanding it, through its typical boat – água-arriba. 
Thematic routes and uses for the piers are explored and recovered, as the wine route with its 
fixed pier and wine tasting unit, or fishing routes with flexible piers and support units. Other 
routes are created and reinterpreted as: Recreational ones with pier and fluvial pool; Nautical, 
providing access ramps or even study routes for observation of the local flora and avifauna, 
with pier/belvedere, extendable to the interior of the riverbanks.

2.1 2

O ancoradouro fixo-longo existente - Embarcadouro do Pinheiro

The existing Fixed long pier in Pinheiro’s Dock

Menção Honrosa | Honorable Mention - Clara Videira Araújo - claraujo_21@hotmail.com
com orientação de | mentored by Rute Carlos 

A ROTA E O ANCORADOURO - COMO ESTRATÉGIA PARA A REQUALIFICAÇÃO DO RIO LIMA   
THE ROUTE AND THE PIER - AS A STRATEGY FOR RIO LIMA REQUALIFICATION
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Universidade Lusíada V. N. Famalicão
FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Lusíada University of V. N. Famalicão
FACULTY OF ARCHITECTURE AND ARTS

As Faculdades de Arquitetura e Artes (FAA), da Universidade Lusíada Norte, são herdeiras do ensino 
da Arquitetura que se iniciou nas Academias de Belas Artes. A oferta formativa inclui Doutoramentos 
em Arquitetura e Design, Licenciatura em Design, Mestrado em Design de Produto e Mestrado 
Integrado em Arquitetura. Têm um Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design 
(CITAD). A filosofia e o formato de ensino assenta na metodologia sistémica de escola de Projeto, 
que acolhe as diversas tendências e práticas conceptuais e projetuais da atividade do arquiteto. 
Assim, o ensino ministrado orienta-se pela excelência teórica, cultural e tecnológica em articulação 
com o trabalho dos investigadores do CITAD. As faas, assumem-se assim como um espaço de 
ensino, debate cultural e pesquisa no âmbito da autonomia disciplinar da Arquitetura e do Design, 
em que se divulgam e experimentam as mais diversificadas tendências relativas ao pensamento e à 
prática disciplinar, habilitando os estudantes a protagonizarem o futuro do exercício da Arquitetura 
na perspetiva da construção, reabilitação e requalificação urbana, e o do Design na perspetiva do 
produto, da comunicação e estratégico.” 

The faculties of Architecture and Art (faa) of Universidade Lusíada Norte are heirs of the type of 
Architecture education that has its origins at the Fine Arts Academies. The formative syllabus includes 
PhDs in Architecture and Design, a degree in Design, a Masters in Product Design and an Integrated 
Masters in Architecture. They have a Department for Investigation on the Territory, Architecture and 
Design (CITAD). The training’s philosophy and format are based on the Project school systemic 
methodology, that aggregates the various conceptual and project tendencies and practices of the 
architect’s activity. This way, the training provided is guided by theoretical, cultural and technological 
excellence in articulation with the work of CITAD’s researchers.
Faas play the role of spaces of teaching, cultural debate and research within the field of Architecture 
and Design’s disciplinary autonomy, in which the most diverse tendencies regarding disciplinary 
reflection and practice are divulged and experimented, giving students the ability to star in the future 
of architectural practice in the sphere ofconstruction, rehabilitation and urban requalification, and in 
the future of Design in the spheres of product, communication and strategy.” 

Diretor do Curso de Arquitectura
Diretor of the School of Architecture
Prof. Dr. Francisco Peixoto Alves

3
Ana Reis - Finalista | Nominee
Maria de Fátima Sales - Orientador | Tutor

ARQUITECTURA PARASITA 
ARCHITECTURE PARASITE 

3.1

Local: Numa fase posterior, o projecto focou-se de forma mais detalhada numa acção específica, 
procurando intervir através de uma estratégia parasita numa antiga fábrica de componentes 
automóveis obsoleta, que se constitui como oportunidade e impulso reformador para a cidade.

Site: At a later stage, the Project focused on a specific action, seeking an intervention through 
a parasitic strategy in an old obsolete automobile factory, wich constitutes an opportunity and 
reforming impulse for the city.
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Motivados pela convicção que a arquitectura está ligada à história, simbolismo e significados do lugar 
e, sempre relacionada a um tempo e espaço concretos, o trabalho procura validar a possibilidade 
da arquitectura contemporânea encontrar o seu lugar quando actua sobre espaços pré-existentes, 
repletos de significados e simbolismos próprios que, denominamos por lugares em pausa.
Entendemos que existe a necessidade de olhar o pré-existente, sob uma perspectiva de 
identidade contemporânea. Importa assim à arquitectura ser capaz de arrancar ao lugar a 
fórmula do seu próprio renascer e, ser coerente com a própria época, permitindo a evolução 
e a verdade da intervenção através de uma posição que não se manifesta numa atitude 
exclusivamente patrimonialista, que procura preservar congelando, mas que promove a ideia 
de aproveitar a herança recebida, agindo sobre ela de uma forma responsável.
É nestas condições, que acreditámos que o parasita arquitectónico encontra o seu hospedeiro 
ideal, surgindo como um motor de intervenção e, abrindo campo a novas possibilidades e 
soluções. O que propomos é uma perspectiva positiva, encarando o parasitismo como uma 
forma de mutualismo onde ambas as partes beneficiam da relação estabelecida surgindo 
como uma resposta possível para actuar e dinamizar, proporcionando uma nova oportunidade 
a lugares ausentes da dinâmica actual da cidade. O organismo parasita resulta no fundo, em 
estruturas flexíveis que se alimentam das infraestruturas existentes procurando uma alquimia 
de usos e funções promovendo um impacto positivo

Motivated by the conviction that architecture is connected to the history, symbols and 
meanings of a particular place and, always related to a time and space, this work seeks 
to validate the possibility of contemporary architecture find its place when acting on full of 
meaning and symbolism preexisting spaces, that we choose to call places on pause.
We believe that there is a need to look at the pre-existing , from a contemporary point of view 
of the identity. It’s important that architecture is able to start the formula of it’s own rebirth and 
to be consistent with it’s own time, allowing the evolution and truth of the intervention through 
a position that does not manifest itself in a exclusive patrominialist attitude, that only seeks to 
preserve, but that promotes the idea of taking adavntage of the inheritance received, acting on 
it in a responsable way.
In these conditions we believe the architectural parasite finds it’s ideal host, appearing as an 
intervention engine and opening the field to new possibilities and solutions. We propose a 
positive perspective, considering parasitism as a form of mutualism where both parts benefit 
from the relationship, emerging as possible response to act, providing a new opportunity to 
places absent from the current dynamics of the city. The parasitic organism results in flexible 
structures that feed themselves from the existing infrastructures looking for and alchemy of 
uses and functions and promoting a positive impact.

Finalista | Nominee  - Ana Reis - anafilipareis8@gmail.com
com orientação de | mentored by Maria de Fátima Sales - fatimasales7@hotmail.com

ARQUITECTURA PARASITA

ARCHITECTURE PARASITE3.1 3

Maqueta da intrevenção: vista da cobertura

Maqueta da intrevenção: vista da cobertura

Planta piso 0

Planta piso 0
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4
Ágata Terrão - Finalista | Nominee
Nuno Lacerda Lopes - Orientador | Tutor

PROLUHEKE - UMA NOVA ARQUITETURA DE TERRA NO NAMIBE (ANGOLA)

PROLUHEKE - A NEW EARTH ARCHITECTURE FOR NAMIBE (ANGOLA) 

4.1

Título Português: Imagem virtual do Modelo de Habitação em Adobe

Título Inglês: Adobe House Model

Universidade do Porto
FACULDADE DE ARQUITECTURA

University of Porto
FACULTY OF ARCHITECTURE

Na FAUP, a disciplina de Projeto tem um papel absolutamente nuclear. É entendida como síntese de 
opções e de saberes pluridisciplinares que sustentam e materializam a proposta arquitetónica. Defende-
se o progressivo aumento de exigência e complexidade programática ao longo dos 5 anos, desde uma 
introdução aos conceitos de malhas urbanas e de espaços de habitar no 1.º ano, até temas de projetos 
com complexidade crescente e em diferentes contextos urbanos: residência em área urbana consolidada, 
habitação coletiva em área urbana de transição, edifício público em área urbana de expansão, projeto 
urbano em área da periferia metropolitana. Pretende evitar-se que o curso resulte num somatório de 
disciplinas. Valoriza-se o processo de aprendizagem do aluno e não apenas o produto final. O futuro 
arquiteto deverá ter presente que trabalha sempre para uma determinada sociedade, para um determinado 
lugar com uma determinada história. É nessa condição que se deve ensinar a projetar e não, apenas, a 
fabricar imagens, figuras e conceitos para o marketing imobiliário. 

At FAUP, the Project course occupies an absolutely nuclear position. It is regarded as a synthesis 
of multidisciplinary options and knowledge that sustain and materialize architectonic proposals. The 
progressive increase of programmatic difficulty and complexity throughout the 5 years is sustained, 
from an introduction to urban networks and living spaces in the 1st year to project subjects of 
increasing complexity and in different urban contexts: dwelling in consolidated urban areas, shared 
dwelling in urban transition areas, public buildings in urban expansion areas, urban project in 
metropolitan periphery areas. The aim is preventing the degree from becoming a mere sum of 
courses. The students’ learning process is valued, not only the finished product. The future architect 
should be aware that he is always working for a particular society, for a particular place with a 
particular history. Project teaching should occur under that condition and not limit itself to the creation 
of images, figures, and concepts for real estate marketing. 

Diretor do Curso de Arquitectura
Diretor of the School of Architecture
Francisco Barata Fernandes
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O projeto ProLuheke parte da descoberta de um lugar, um oásis no meio rural 
angolano, espaço em que os conceitos de subdesenvolvimento, arquitetura sustentável 
e de emergência são objetos de reflexão. Procura entender como pode o arquiteto 
conciliar as exigências e pressões da globalização, com um crescimento sustentável 
e respeitador dos valores culturais, tradições e condicionantes locais ao intervir num 
assentamento informal de um país subdesenvolvido.  
Propõe um modelo de habitação onde a terra é matéria prima para a construção. 
Procura ser um contributo ativo para o desenvolvimento da comunidade, baseado nos 
princípios de sustentabilidade ambiental, cultural e económica, numa estratégia de 
cooperação envolvendo a própria população. Um modelo que tem de base o ideal de 
Arquitetura que o Professor José Forjaz um dia definiu para a habitação de baixo custo: 
“O projeto mais difícil que se pode dar a qualquer um de nós é o da habitação de baixo 
custo no bairro periférico (…) Aí se mostra a real capacidade criadora, a mais difícil 
sensibilidade estética a mais profunda ciência construtiva. Aí é onde ser criativo se torna 
num imperativo moral” (Forjaz, 1999) 

This project comes from the discovery of a place, an oasis in rural Angola, a space 
in which concepts of underdevelopment, sustainable and emergent architecture are 
objects of reflection. Seeks to understand how the architect can reconcile the demands 
and pressures of globalization with sustainable and respectful cultural values, traditions 
and local constraints to intervene on informal settlements of an underdeveloped country.
Proposes a earth house model that can be built on training local masons. Seeks to 
be an active contribution to the development of community based on the principles 
of environmental, economic and cultural sustainability, in co-operation with the local 
population. A model holding the basic ideal of architecture which Professor José Forjaz 
once defined for low-cost housing: “the most dificult project... where being creative 
becomes a moral imperative.” (Forjaz, 1999)

Finalista | Nominee  - Ágata Terrão - agataterrao@gmail.com
com orientação de | mentored by Nuno Lacerda Lopes - nunolacerda@cnll.pt

PROLUHEKE - UMA NOVA ARQUITETURA DE TERRA NO NAMIBE  
PROLUHEKE - A NEW EARTH ARCHITECTURE FOR NAMIBE (ANGOLA)4.1 4

Título Português: Oásis | Contexto local

Título Inglês: Oasis | Local Context

Título Português: Corte E

Título Inglês: Section E

Título Português: Alçado Principal

Título Inglês: Main Elevatio
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6
Cláudio Folha - Menção Honrosa | Honorable Mention
Helder Casal Ribeiro - Orientador | Tutor

POWERFUL SPACES 
POWERFUL SPACES

6.1

Título Português: Oásis | Contexto local

Título Inglês: Oasis | Local Context

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Faculty of Sciences, University of Porto
DEPARTMENT OF GEOSCIENCES, ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING

Arquitetura Paisagista é uma área de conhecimento interdisciplinar que combina ciência e arte, 
sustentando-se nas ciências naturais, sociais e tecnológicas, nas humanidades e nas artes. Os cursos 
de Arquitetura Paisagista da FCUP proporcionam competências em projeto, planeamento e gestão da 
paisagem nomeadamente vocacionados para a intervenção em espaço urbano e rural, em paisagens 
culturais e naturais. 
Estas competências são adquiridas a partir do conhecimento dos processos naturais e culturais 
procurando-se conciliar por um lado, os interesses estético e funcional com a amenidade paisagística e 
ambiental e, por outro, a sustentabilidade económica e a diversidade biológica com a qualidade de vida 
das comunidades humanas. 
O ensino nesta instituição assenta sobre os fundamentos teóricos que suportam a ação na paisagem, 
recorrendo a casos de estudo reais onde esse suporte teórico é testado, experimentado e criticado, 
produzindo-se propostas de intervenção de desenho na paisagem, desde a escala do jardim à  
escala regional. 

Landscape Architecture is a multidisciplinar field of knowledge combining science and art and based 
on natural, social and technological sciences, humanities and arts. FCUP´s Landscape Architecture 
degrees provide project, planning and landscape management skills, namely oriented towards 
intervention in urban and rural spaces , cultural and natural landscapes.
These skils derive from the knowledge of natural and cultural processes, aiming to conciliate aesthetic 
and functional interests with landscape and environmental integration on one side, and economic 
sustainability and biologivcal diversity with the quality of life of human communities on the other.
Teaching at this institution is based on the theoretical foundations supporting landscape action, 
resorting to real study cases where those theoretical foundations are tested, experimented and 
critized, followed by the creation of landscape design interventions proposals, from the garden´s to 
the regional level.

Diretores de Curso
Directors of the school 
Teresa Portela Marques e Maria José Curado
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Pelo significado paisagístico do Zürichsee, o edifício da Fundação emerge como um espaço 
representativo da identidade corporativa do grupo KIBAG, produtor de betão de cariz emblemático 
em territórios helvéticos. Em virtude da sua posição limite ao largo da marina de Tiefenbrunnen em 
Zurique, o edifício pretende assumir uma presença de excepção dialogante com a horizontalidade do 
Zürichsee e a frente urbana contínua de baixa densidade.
A sequência espacial que organiza a Fundação KIBAG surge como reflexo da interpretação do 
lugar - um espaço de carácter e identidade específicos criado distintamente para estabelecer a 
mediação entre cidade e edifício. Enquanto centro de formação para os trabalhadores do grupo 
KIBAG e núcleo de conferências e exposições aberto à cidade, o programa proposto distingue-se 
expressamente tanto em dimensão como em natureza. Para a sua definição como um todo coerente 
será determinante a clareza das formas e as superfícies de betão aparente que destacam a harmonia 
dos agregados extraídos da vasta extensão de água, que determinam na ligeireza e transparência do 
vidro os elementos tectónicos que constroem associações entre espaço, lugar e seu significado. 

Due to the landscape significance of the Zürichsee, the headquarters of the Foundation 
emerges as a representative space for the corporative identity of the KIBAG group, a concrete 
producer with an emblematic relevance in Helvetic territory.
Because of its limitrophe position off the Tiefenbrunnen Marina in Zürich, the building intends 
to assume an exceptional presence that dialogues with the horizontalness of the Zürichsee 
and the low density continuous urban front. The spatial sequence that organizes the KIBAG 
Foundation rises as a reflexion of the interpretation of the site - a space with a specific character 
and identity distinctly created to establish mediation between the city and the building. As a 
formation center for the KIBAG group workers and as a conference and exhibition nucleus 
opened to the city, the proposed programme expressively distinguishes itself through dimension 
and nature. For its total coherent definition, the clarity of forms and the apparent concrete 
surfaces that highlight the harmony of the aggregates extracted from the vast lake extension are 
determinant, as well as the lightness and transparency of the glass walls which together define 
the tectonic elements that create the associations between space, site and its overall meaning.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Cláudio Folha - claudiomfolha@gmail.com
com orientação de | mentored by Helder Casal Ribeiro - hribeiro@arq.up.pt

POWERFUL SPACES  

POWERFUL SPACES6.1 6

Rua nova – Simulação visual – Novo arruamento; 

Visual simulation – New road

Levantamento de espaços verdes com potencial para intervenção paisagística 

Study of possible greenspaces for a landscape architecture intervention
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7
Sérgio Lopes - Aluno | Student
Albino Costa Teixeira - Orientador | Tutor

RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DA SERRAÇÃO DE PORTO 
CARVOEIRO A “APARTAMENTOS TURÍSTICOS”

RECOVERY OF CAWMILL - Porto Carvoeiro “Tourist apartments and festival room”

7.1
Escola Superior Artística do Porto
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

Superior Artistic School of Porto
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

Diretor de Departamento de Arquitectura
Director of the Department
Susana Milão

O Curso de Arquitetura da ESAP foi o terceiro curso de Arquitetura criado em Portugal e o primeiro 
do ensino superior particular e cooperativo, tendo-se iniciado no ano letivo de 1981/82, sendo 
posteriormente homologado pelo Ministério da Educação em 1986, atribuindo o grau de licenciatura. 
Em 1994, obtém o reconhecimento da União Europeia, no âmbito da Diretiva 85/384/CEE, tornando-
se num dos três cursos de Arquitetura portugueses cujos licenciados têm os seus diplomas 
reconhecidos em todos os países da União Europeia. Com uma larga experiência na formação de 
arquitetos, este curso mantém a sua opção inicial de estreita convivência com outros cursos artísticos 
(Cinema, Fotografia, Teatro, Artes Plásticas, Design e Comunicação Multimédia) numa enriquecedora 
partilha e confronto de experiências diversificadas tendo o Centro Histórico do Porto, Património 
Mundial da UNESCO, como o seu “campus universitário”. 

The ESAP’s Architecture Degree was the third architecture degree created in Portugal and the first in 
private and cooperative higher education, beginning in the academic year of 1981/82 and later ratified 
by the Ministry of Education in 1986, which granted it the licentiate degree. In 1994 it is recognized by 
the European Union, according to the 85/384/CEE Directive, becoming one of the three Portuguese 
architecture degrees whose graduates’ diplomas are recognized in all countries of the European 
Union. With vast experience in the training of architects, this degree maintains its initial option for 
strict coexistence with other artistic degrees (Cinema, Photography, Theatre, Plastic Arts, Design and 
Multimedia Communication) sharing and confronting diversified experiences with the Porto Historic 
Centre, UNESCO World Heritage and its “university campus”.

Diretor / Coordenador do Curso
Director / Course Coordinator
Paolo Marcolin
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Universidade Lusíada do Porto
FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Lusíada University of Porto
FACULTY OF ARCHITECTURE AND ARTS8

Pedro Santos - Finalista | Nominee
Miguel Malheiro - Orientador | Tutor

O ESPAÇO MUSEOLÓGICO NUM CONTEXTO DE CRISE ECONÓMICA - 
MUSEALIZAÇÃO DA NECRÓPOLE MEGALÍTICA DE CASTRO LABOREIRO  
THE MUSEOLOGICAL SPACE IN A CONTEXT OF ECONOMIC CRISIS - 
MUSEALIZATION OF THE MEGALITHIC NECROPOLIS OF CASTRO LABOREIRO

8.1

Miradouro e apoio ao visitante.

Miradouro e apoio ao visitante.

As Faculdades de Arquitetura e Artes (FAA), da Universidade Lusíada Norte, são herdeiras do ensino 
da Arquitetura que se iniciou nas Academias de Belas Artes. A oferta formativa inclui Doutoramentos 
em Arquitetura e Design, Licenciatura em Design, Mestrado em Design de Produto e Mestrado 
Integrado em Arquitetura. Têm um Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design 
(CITAD). A filosofia e o formato de ensino assenta na metodologia sistémica de escola de Projeto, 
que acolhe as diversas tendências e práticas conceptuais e projetuais da atividade do arquiteto. 
Assim, o ensino ministrado orienta-se pela excelência teórica, cultural e tecnológica em articulação 
com o trabalho dos investigadores do CITAD. As faas, assumem-se assim como um espaço de 
ensino, debate cultural e pesquisa no âmbito da autonomia disciplinar da Arquitetura e do Design, 
em que se divulgam e experimentam as mais diversificadas tendências relativas ao pensamento e à 
prática disciplinar, habilitando os estudantes a protagonizarem o futuro do exercício da Arquitetura 
na perspetiva da construção, reabilitação e requalificação urbana, e o do Design na perspetiva do 
produto, da comunicação e estratégico.” 

The faculties of Architecture and Art (FAA) of Universidade Lusíada Norte are heirs of the type of 
Architecture education that has its origins at the Fine Arts Academies. The formative syllabus includes 
PhDs in Architecture and Design, a degree in Design, a Masters in Product Design and an Integrated 
Masters in Architecture. They have a Department for Investigation on the Territory, Architecture and 
Design (CITAD). The training’s philosophy and format are based on the Project school systemic 
methodology, that aggregates the various conceptual and project tendencies and practices of the 
architect’s activity. This way, the training provided is guided by theoretical, cultural and technological 
excellence in articulation with the work of CITAD’s researchers.
Faas play the role of spaces of teaching, cultural debate and research within the field of Architecture 
and Design’s disciplinary autonomy, in which the most diverse tendencies regarding disciplinary 
reflection and practice are divulged and experimented, giving students the ability to star in the future 
of architectural practice in the sphere ofconstruction, rehabilitation and urban requalification, and in 
the future of Design in the spheres of product, communication and strategy.” 

Diretor do Curso de Arquitectura
Diretor of the School of Architecture
Prof. Dr. Francisco Peixoto Alves
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The Megalithic Necropolis of Castro Laboreiro with its own preservation and interpretation 
necessities, reveals a study opportunity for the museological program in the current 
economic context. This archaeological site is then inserted in a new kind of relationship with 
the museological spaces, that draws away the neutrality and inflexibility of the traditional 
museological program, creating simultaneously new conceptual and technical opportunities with 
lowest economic impact.
From an analysis of various case studies and a historical and typological evolution, new 
principles are obtained for the museological space in a economic recession context. These 
principles are catalysed by the contemporary art’s diversity and adaptability, and are responsible 
for the creation of long range spaces with an ambiguous frontier between interior and exterior. 
The traditional exhibit galleries’ neutrality is equally replaced by an interaction between the 
exposed object and exhibit space, and also with an educative role between these and the user. 
The museological space in context of economic recession, also assumes itself decentralized, 
disperse and open to the context in which it operates, creating urban and cultural developing 
opportunities in the middle of local contexts.

A Necrópole Megalítica de Castro Laboreiro com as suas necessidades de salvaguarda 
e interpretação, revela uma oportunidade de estudo do programa museológico no actual 
contexto económico. Este sítio arqueológico é então inserido num novo tipo de relação com 
o espaço expositivo, que se afasta da neutralidade e inflexibilidade das áreas museológicas 
tradicionais, criando simultaneamente novas oportunidades conceptuais e técnicas de grande 
contenção económica.
A partir de uma análise histórica, tipológica e de vários casos de estudo, obtemos novos 
princípios para o espaço museológico num contexto de crise económica. Estes são 
catalisados pela diversidade e adaptabilidade da arte contemporânea, e criam espaços 
de grande alcance e com uma definição de fronteira entre interior e exterior ambígua. A 
neutralidade das galerias expositivas tradicionais é também substituída por uma comunicação 
entre o objecto exposto e o espaço expositivo, e também por um papel informativo ou 
educativo entre estes e o utilizador. O espaço museológico num contexto de crise económica 
assume-se igualmente descentralizado, disperso e aberto ao contexto em que se insere, 
gerando oportunidades de desenvolvimento urbano e cultural no seio de contextos mais locais.

Finalista | Nominee  - Pedro Santos - pedrosantos.ulp@gmail.com
com orientação de | mentored by Miguel Malheiro - miguel_malheiro@sapo.pt

O ESPAÇO MUSEOLÓGICO NUM CONTEXTO DE CRISE ECONÓMICA 

THE MUSEOLOGICAL SPACE IN A CONTEXT OF ECONOMIC CRISIS8.1 8

Miradouro e apoio ao visitante. 

Viewpoint and support for the visitor.

Um dos pontos de apoio ao visitante, referência visual.

One of the visitor support points, visual reference



30 31

9
Lucas Diz - Finalista | Nominee
Gonçalo Byrne, António Carvalho - Orientador | Tutor

CONSTRUIR A CONFIANÇA ATRAVÉS DO ESPAÇO ARQUITECTÓNICO 
- REDESENHAR A CIDADE DE BERNA. DESENHAR UM CENTRO DE APOIO 
A ALCOÓLICOS E TOXICODEPENDENTES

BUILDING TRUST WITH THE ARCHITECTONIC SPACE - REDESIGNING THE CITY OF 
BERN. DESIGNING A CARE CENTER FOR ALCOHOLIC AND DRUG ADDICTS

9.1

Axonometria do Novo Volume e Maqueta do Conjunto

Axonometry of the New Volume and Model of the Set

Universidade Católica Portuguesa 
Centro Regional das Beiras 
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA  

Portuguese Catholic University 
Beiras Regional Center 
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

Na Universidade Católica, exalta-se a: Forte vertente prática e de projeto: Colocamos a prática do 
projeto e da obra no centro da nossa formação. Sólida formação em conservação e reabilitação: o 
nosso plano de estudos possibilita que os alunos saiam preparados para as necessidades do país na 
área da conservação e reabilitação de edifícios. 
Único Estaleiro-Escola do país: o Viseu Estaleiro-Escola permite aos nossos alunos desenvolver 
durante toda a sua formação académica projetos que são levados à prática, acompanhar as obras e 
trabalhar em grande proximidade com o setor empresarial. Uma oferta única no panorama nacional. 
Oportunidades de formação extracurricular em obra: dinamizamos diversas iniciativas, como o Terra 
Amada, que permitem aos nossos alunos ter uma ampla formação complementar em obra..

The characteristics of the Catholic University are: Strong practical and project inclination: we place 
project practice and work at the center of our training. Solid conservation and rehabilitation training: 
our study plan enables students to  nish the degree ready to face the country’s requirements in the  
eld of building conservation and rehabilitation. 
The only Construction Site-School in the country: the Viseu Construction Site-School allows our 
students to develop, during the whole of their academic training, projects that are implemented, follow 
construction, and work in close proximity to the business sector. A unique offer in the national context.
Opportunities for extracurricular training in construction: we promote numerous initiatives, such as 
Terra Amada, that provide our students with vast complementary training in construction. 



32 33

Berna, Suíça.
Regenera-se os espaços. Altera-se os modos de vida, minimiza-se os preconceitos e 
inseguranças. Ancoragem às condicionantes do lugar e às pessoas que nele habitam.
Cultura como recurso para a regeneração urbana. Prolonga-se o fluxo cultural existente. Cria-se 
uma centralidade. Ancoragem à infra-estrutura ferroviária, ao ambiente funcional e estético do 
quotidiano das pessoas. O edifício sob a ponte ferroviária torna-se uma referência horizontal.
Cria-se uma zona verde sobre a pendente do terreno da qual emerge uma torre como 
referência vertical. 
Busca-se uma arquitectura ética que elimine as barreiras físicas e mentais.
Interpreta-se, questiona-se e reescreve-se o programa. Detectam-se três programas 
fundamentais: de apoio a toxicodependentes, alcoólicos e um restaurante. Propõe-se um 
ginásio e uma piscina terapêutica permeável à sociedade.
O edifício emerge como um volume maciço a ser esculpido.
A imagem do edificado revela poder e modéstia, assertiva autoridade pública e sentido de intimidade. 
As geometrias simples são sublinhadas através do jogo entre cheio e vazio e luz e sombra.

Bern, Switzerland.
The spaces are regenerated. Lifestyle is changed, prejudices and insecurities are minimized.
Anchorage to the constraints of the place and to the people who inhabit it.  Culture as a 
resource for urban regeneration. The existing cultural flow is extended. Anchorage to the railway 
station, to the functional and esthetical environmental. The building under the railway bridge 
becomes a horizontal reference. A green area is designed reshaping the terrain slope, from 
which a tower emerges as a vertical reference.
The proposal seeks for an ethical architecture that eliminates the physical and mental barriers.
The program is interpreted, questioned and rewritten. Three main programs to support 
drug addicts, alcoholics, and a restaurant area, are detected. A gym and a therapeutic pool 
permeable to the society are also proposed.
The building emerges from the ground as a massive volume to be carved.
The image of the building reveals simultaneously power and modesty, assertive public authority 
and a sense of intimacy. The simple geometries are underlined through the duality between full 
and empty or light and shade.

Finalista | Nominee  - Lucas Diz - lcdiz@hotmail.com
com orientação de | mentored by Gonçalo Byrne, António Carvalho

CONSTRUIR A CONFIANÇA ATRAVÉS DO ESPAÇO ARQUITECTÓNICO 

REHABILITATION OF THE MONASTERY OF SÂO SALVADOR DE GRIJÓ9.1 9

Planta da proposta urbana, perfil e vista aérea no inverno

Plan of the urban design, winter section and aerial view

Corte longitudinal;

Longitudinal section
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10
Maria Dias da Silva - Finalista | Nominee
João Mendes Ribeiro - Orientador | Tutor

CIDADE, ARQUITETURA, ESPAÇO CÉNICO -“TEATRO DE RUA” COMO PALCO DE 
REPRESENTAÇÃO 

CITY, ARCHITECTURE, SCENIC SPACE - “STREET THEATRE” AS A SPACE 
FOR REPRESENTATION

10.1

Corte longitudinal;

Longitudinal section

Corte transversal [escala:1200]

Transversal section [scale 1.200] 

Planta piso 1 [escala:1200]

1st floor plant [scale 1.200] 

Universidade de Coimbra 
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - DEP. ARQUITETURA  

University of Coimbra 
FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGIES - DEPT. OF ARCHITECTURE

O Departamento de Arquitetura da FCTUC é uma escola recente, com pouco mais de 25 anos. 
Surge em Coimbra, como mediação da grande tradição de ensino de arquitetura em Portugal (Porto 
e Lisboa), visando acolher o melhor das respetivas histórias e ambicionando encontrar a sua própria 
voz. Nesse sentido, acolhemos aspetos que se revelaram muito sólidos na história do ensino da 
arquitetura em Portugal mas também nos revemos na instabilidade dos nossos dias, sendo recetivos 
às modificações da cultura arquitetónica das últimas décadas. Gostamos de nos colocar em relação 
com duas instituições fundamentais – a arquitetura portuguesa e a Universidade de Coimbra – mas 
revêmo-nos também naquilo que é heterodoxo e tentativo. Este diálogo não se faz com rompimentos 
mas na ocupação criativa de interstícios e na convicção com que acolhemos geoculturas distintas 
do entendimento da arquitetura. Cultivamos ainda um entendimento desassombrado dos aspetos 
teóricos em relação com os aspetos práticos da arquitetura.

The FCTUC’s Architecture Department is a recent school, slightly over 25 years old. It emerged in 
Coimbra, mediated by the great tradition in the teaching of architecture in Portugal (Porto and Lisbon), 
incorporating the best of their respective past and the ambition to find its own voice. In this way, we 
assimilated features that have proved very stable in the teaching of architecture in Portugal while also 
identifying with present day’s instability, being open to the last decades’ evolution in architectonic 
culture. We like to place ourselves in a relationship with two essential institutions – Portuguese 
architecture and the University of Coimbra – but identifying nevertheless with the heterodox and 
tentative. This dialogue should not be achieved through rupture but by creatively filling interstices 
and the conviction with which we incorporate different geocultures of architecture understanding. We 
furthermore promote a bold conception of the theoretical subjects in a relationship with the practical 
subjects of architecture. 

Diretor e Professor Auxiliar do Departamento de Arquitectura
Director and Assistant Professor of the Department of Architecture
Jorge Figueira
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Palco/Plateia, Exterior/Interior e Rua-Passarela são os conceitos 
chave deste projecto.

Do teatro de Arena surge o teatro de Rua, onde os 
espectadores são os próprios actores para quem olha na sua 
direcção, e onde a Rua-Passarela evidencia-se quebrando-se 
a barreira física entre actor e espectador. Neste projecto, cruzo 
este conceito com o da Idade Média, onde todas as peças eram 
apresentadas nas igrejas ou nas ruas das cidades.

Stage/Auditorium, Indoor/Outdoor and Street/Catwalk are the 
key concepts explored in this project. The spatial design relates 
to the Teatro Oficina in São Paulo, by Architect Lina Bo Bardi.

From the arena theatre comes the street theatre, where 
spectators are actors themselves for whoever looks in their 
direction, and which street/catwalk becomes evident while 
lacking a physical barrier between actor and spectator. In this 
project, I merge this concept with that from the Middle Ages, 
when all performances were presented in churches or in the 
streets.

The project consists of two spaces, starting with a container, 
ephemeral in character due to its scaffolding structure, and 
witch transparency defines the outer container, a fixes structure 
contrasting by its perennial character, suggesting an ambiguity 
between the inside/outside. Parallel to the church/theatre is the 
backstage, which is itself still part of the stage and visible to the 
spectator.

The versatility of the theatre is critical feature of this project: the 
large number of stages, both in the first and second floors, allow 
for wide variety of events other than theatre performances, such 
as an exhibition, a city market, a concert, a fashion show, or 
even a rehearsal viewed from the bar.

Finalista | Nominee  - Maria Dias da Silva - mariaalvesds@gmail.com
com orientação de | mentored by João Mendes Ribeiro  - peixotoalves@por.ulusiada.pt

CIDADE, ARQUITETURA, ESPAÇO CÉNICO - “TEATRO DE RUA” COMO PALCO DE REPRESENTAÇÃO  

CITY, ARCHITECTURE, SCENIC SPACE - “STREET THEATRE” AS A SPACE FOR REPRESENTATION10.1 10

Vista do 1º andar para a sala de teatro e para o bar 

View from the 1st floor to the theatre room and to the bar 

Level plan 6.23m [scale 1.100]

Vista da entrada para o bar e sala de teatro 

View from the entrance to the bar and to the theatre room

Vista da entrada para o bar e sala de teatro 

View from the entrance to the bar and to the theatre room
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11
Ana Rita Santos - Menção Honrosa | Honorable Mention
António Belém Lima - Orientador | Tutor

CARRIS (RE)VISITADOS - REUSO DA PAISAGEM-TERRITÓRIO

[RE]VISITED CARRIS – REUSE OF THE LANDSCAPE - TERRITORY

11.1

SUBIDA A CARRIS _ maqueta | betão branco 100 x75cm

CARRIS RISE _ model | white concrete 100x75cm

Escola Universitária das Artes 
de Coimbra
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

University School of the Arts of Coimbra 
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

A Matriz concetual da EUAC como projeto de ensino, constitui, pela natureza da sua génese, uma 
opção formativa absolutamente singular e distintiva no ensino das artes na cidade, enraizada no facto 
de se lhe reconhecer a condição de percursora e referência incontornável desta prática pedagógica 
em toda a região centro do país, pretendendo constitui-se como herdeira e último reduto da tradição 
beaux arts em Portugal, integrando as várias expressões de índole artística, que vão desde a 
cerâmica à pintura e escultura, com áreas complementares que associam a técnica e a tecnologia 
aos domínios do seu saber, como a arquitetura e as várias vertentes do design.

A qualidade do ensino traduz-se na reconhecida qualidade e notoriedade dos seus diplomados, com 
consequente respeitabilidade angariada junto dos seus pares, bem como pela crescente relevância 
e representatividade do respetivo posicionamento e responsabilidade em organismos, entidades e 
empresas públicas e privados ao mais alto nível. 

Due to the character of its foundation, EUAC’s conceptual framework, as an educational project, 
represents an absolutely unique and distinctive option in the scope of Arts education in the city. 
This stems from the recognition of EUAC as a pioneer and an essential reference within this speci 
c pedagogical practice in the country’s Central Region. It is EUAC’s intention to stand as an heir to 
the beaux arts in Portugal, the ultimate stronghold of such a tradition, by integrating several artistic 
expressions, from ceramics to painting and sculpture, including as well other ancillary areas whose 
domain of expertise is connected with technology, such as Architecture and different types of Design.

The quality of EUAC’s education is evident in the renowned excellence and prominence of its 
graduates who, in addition to being respected by their peers, occupy various positions

of increasing relevance, representativeness, and responsibility in public and private bodies, entities, 
and companies, at the highest level

Diretora da EUAC | Director of USCA
Anabela Ramos
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Revisited Carris proposes the reuse of the landscape- territory of the extinct wolfram 
mines in Carris. The Project strategy arises from the exhausting climb to the peak of the 
mountain, a place with a mythical character, the strength of the geography, geology, 
humanization, metaphysics.

TOUCHING THE EARTH, GENTLY The heroic miner past leaves the center of the 
project exceeded by the experience of this of “delightful horror”. We climb 750m 
breathless-stunned in the Homem river, massive rain, flora and fauna underfoot.
Always the rock... the ruins of the uninhabited miner village are now insignificants in 
this telluric context. The program unfolds to this geo-Gerês phenomenon. The terror of 
the space forces architecture to hide. Into the earth. Underwater. In the shadows of the 
miner galleries. The “material” of the Project as become the nature praise. The twilight, 
the sunset, the rain, the snow, the wind, the wet mist...the visitor choreography tired, 
curious, expectant. The architecture produces 3 ecological-artefacts in this extreme 
atmosphere. The drawing is collected in a geometry simultaneously modern and 
archaic. The 5 Rooms Hotel, the Water Shelter, the Hole... touching the earth, gently.

Carris (re)Visitados propõe o reuso da paisagem-território das desativadas minas de volfrâmio 
de Carris, num tenso equilíbrio entre dois desvios que o esvaziariam de atualidade: rejeitando o 
parque temático, evitando parar as ruinas. A estratégia de projeto nasce da subida exaustiva ao 
topo da montanha, um lugar de contornos míticos, geografia, geologia, humanização, metafísica.

TOCAR A TERRA COM CUIDADO. O heroico passado mineiro, deixou o centro do projeto. 
Destronado pela experiência daquele lugar de delicioso horror. Subimos 750metros ofegantes-
abismados no Rio Homem, chuva maciça, flora e fauna debaixo dos pés...  

Sempre sempre rocha. As ruinas mineiras fazem-se insignificantes neste excesso telúrico.  
O Programa dobra-se assim ao fenómeno geo-Geres. O terror do espaço, obrigou a arquitetura 
a abrigar-se. Debaixo da terra. Debaixo da água. À sombra das galerias mineiras. A matéria-prima 
do projeto passou a ser o elogio da natureza. O crepúsculo, o pôr do sol...a chuva, a neve, o 
vento, a neblina húmida...a coreografia do visitante, cansado, curioso, expectante. 
A arquitetura fabrica então 3 artefactos-ecológicos, cuidando do corpo-a-corpo com aquela 
atmosfera extrema. O desenho recolhe-se numa geometria simultaneamente moderna e arcaica. 
O Hotel de 5 Quartos, o Abrigo de Água, o Buraco...tocando a terra com cuidado. 

Menção Honrosa | Honorable Mention - Ana Rita Santos - ritasantos.arq@gmail.com
com orientação de | mentored by António Belém Lima - bellemlima@gmail.com

CARRIS (RE)VISITADOS - RREUSO DA PAISAGEM-TERRITÓRIO

[RE]VISITED CARRIS – REUSE OF THE LANDSCAPE - TERRITORY11.1 11

HOTEL DE 5 QUARTOS | ABRIGO DE ÁGUA | BURACO _ planta |corte

5 ROOMS HOTEL | WATER SHELTER | HOLE _plan |section
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Universidade da Beira Interior 
DEP. DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA  

University of Beira Interior 
DEPT. OF ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEER

Cinco temas fundaram e identificaram o MIA-UBI: (I) criar um Seminário permanente de aprendizagem; (II) 
visar a arquitetura (também) como construção - ao inserir-se numa Faculdade de Engenharia; (III) assumir 
uma clara e fundamentada abertura ao exterior - autarquias, empresas, região; (iv) privilegiar a humanização 
do processo arquitetónico e sua aplicação na salvaguarda e na reabilitação do património cultural edificado 
e urbano; (v) e privilegiar a perspetiva de serviço à sociedade. Salientam-se as condições únicas oferecidas 
pela Universidade, registando-se, a existência de um ambiente envolvente que convida à concentração e à 
investigação, apoiado num conjunto de escolas cujas temáticas muito têm a ver com a Arquitetura, como 
é o caso da Filosofia e do Design, e salientando-se a disponibilidade próxima de uma excelente Biblioteca 
central, com horário alargado, e de um novo Centro de Documentação e Informação no núcleo onde 
se encontram salas de Projeto. O curso, com cerca de 370 alunos foi creditado a 5 de Junho de 2012 
pelo período máximo de seis anos. Encontra-se em desenvolvimento o novo Centro de Investigação em 
Arquitetura, Reabilitação, Cidade, Habitat e Edificação (CIARCHE-UBI) com valências específicas dirigidas 
para as amplas áreas do habitat humano e do desenvolvimento local e territorial. De referir, finalmente, que 
o campus da UBI tem acessibilidade rodoviária e ferroviária adequada, ocupando uma posição estratégica 
em Portugal e na Península Ibérica.

Five main subjects have founded and identify MIA-UBI: (I) creating a permanent learning Seminar; (II) 
approaching architecture (also) as construction - by inserting it in a faculty of Engineering; (III) assuming a 
clear and well-founded openness to the exterior - local councils, private companies, region: (iv) privileging 
the humanization of the architectonic process and its application to the safeguard and rehabilitation of the 
edified and urban cultural heritage; (v) and privileging the perspective of service to society. The University 
provides unique conditions, notably an environment that promotes concentration and investigation, 
supported by a group of schools with subjects closely linked to Architecture, as Philosophy and Design, 
the proximity of an excellent central Library, with extended opening hours, and a new Documentation 
and Information Centre in the same area as Project classrooms. The course, with about 370 students, 
was credited on June 5, 2012 for a maximum period of six years. The new Architecture, Rehabilitation, 
City, Habitat and Edification Investigation Centre (CIARCHE-UBI) is under development, with specific 
assets being focused on the vast areas of human habitat and local and territorial development. It should 
finally be mentioned that the UBI campus has adequate road and rail accessibility, occupying a strategic 
position in Portugal and the Iberian Peninsula.

Diretor do Curso de Arquitectura
Director of Architecture Degree
Miguel Santiago

12
Joana Brito - Finalista | Nominee
João Carlos Gonçalves Lanzinha - Orientador | Tutor
REACTIVAR O PATRIMÓNIO INDUSTRIAL EDIFICADO - MISSÃO DE UMA SOCIEDADE 
SUSTENTÁVEL

REACTIVATING THE BUILT INDUSTRIAL HERITAGE - MISSION OF A SUSTAINABLE 
SOCIETY

12.1

A maquete - Como materialização da proposta foi fundamental para se perceber a relação entre a 
volumetria do edifício proposto, o contexto existente e o monumento arqueológico. 

The model - As materialization of the proposal was crucial to understanding the relationship between 
volume measurement of the building proposed, the existing context and the archaeological monument.
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Finalista | Nominee  - Joana Brito - joanabrito_pt_11@hotmail.com
com orientação de | mentored by João Carlos Gonçalves Lanzinha - joao.lanzinha@ubi.pt

ARQUITECTURA CONTEMPORÂNEA: INTERPRETAÇÃO E MEMÓRIA DO PATRIMÓNIO

CONTEMPORARY ARCHITECTURE: INTERPRETATION AND MEMORY OF HERITAGE12.1 12
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Universidade de Lisboa
FACULDADE DE ARQUITECTURA

University of Lisbon 
FACULTY OF ARCHITECTURE13

António Amado - Finalista | Nominee
Carlos Dias Coelho - Orientador | Tutor

O RIO COMO ELEMENTO URBANO - O ESTUÁRIO DO TEJO EM 2100: PROJECTAR 
A FRENTE RIBEIRINHA EM CENÁRIOS DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

THE RIVER AS AN URBAN ELEMENT - THE TAGUS ESTUARY IN 2100: PLANNING 
THE RIVERFRONT ON CLIMATE CHANGE SCENARIOS

13.1

Joana Almeida - Finalista | Nominee
Sérgio Barreiros Proença - Orientador | Tutor

LISBOA 2100 - PROJECTAR A FRENTE RIBEIRINHA EM CENÁRIOS

LISBOA 2100 - PROJECTAR A FRENTE RIBEIRINHA EM CENÁRIOS

João Varandas - Menção Honrosa | Honorable Mention
Nuno Mateus - Orientador | Tutor

RELAÇÕES DE ESCALA; ENTRE A CIDADE E A CASA

RELAÇÕES DE ESCALA; ENTRE A CIDADE E A CASA

13.2

13.3

...

A Faculdade de Arquitetura (FA) é herdeira do ensino da Arquitetura que se iniciou na Academia 
de Belas Artes de Lisboa (1836). A partir da integração do departamento de Arquitetura da Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa na universidade em 1979, a FA foi evoluindo, primeiro com um 
curso de licenciatura em Arquitetura com três especializações, para depois acolher o Design, avançar 
para a  criação de Mestrados e Doutoramentos, e finalmente integrar-se nos princípios de Bolonha.    
Hoje, para além de oferecer todos os graus de formação nas Disciplinas que leciona, que incluem 
doutoramentos em Arquitetura, Urbanismo e Design, licenciatura em Design, mestrados em Design 
de Produto, Comunicação e Moda e mestrado integrado em Arquitetura com especialização em 
Arquitetura, Urbanismo e Interiores, tem um ativo Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo 
e Design (CIAUD). 
É na sua história e diversidade que a FA aposta na diferenciação como escola de Projeto aberta às 
diversas tendências e perspetivas de conhecimentos e práticas.

The Faculty of Architecture (FA) inherited the teaching of Architecture begun at the Academia de Belas 
Artes de Lisboa (1836). Since the incorporation of the Architecture department from the Escola de 
Superior de Belas Artes de Lisboa into the university, in 1979, the FA has evolved, beginning with 
a licentiate degree in Architecture, with three specializations, later embracing Design, moving on to 
the creation of Master’s and Doctorate degrees, and, finally, adopting the Bolonha principles. Today, 
besides offering all academic degrees in the lectured fields, including doctorates in Architecture, 
Urbanism and Design, bachelor in Design, master of Product Design, Communication and Fashion, 
and integrated master of Architecture with possible specialization in Architecture, Urbanism and 
Interiors, it has an active Architecture, Urbanism and Design Investigation Centre (CIAUD). The FA 
invests in its history and diversity to be differentiated as a Project school open to diverse tendencies 
and to knowledge and practice perspectives.  

Diretor of the School of Architecture
Michel Toussaint Alves Pereira
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Universidade de Lisboa
FACULDADE DE ARQUITECTURA

University of Lisbon 
FACULTY OF ARCHITECTURE13

João Schedel - Finalista | Nominee
Filipa Roseta Vaz Monteiro - Orientador | Tutor

REABILITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE URBANA - BAIRRO DA BOAVISTA

REABILITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE URBANA - BAIRRO DA BOAVISTA

13.4

João Torres - Vencedor | Winner
António Lobato Santos, Tiago Mota Saraiva - Orientador | Tutor

(RE) PENSAR O NÓ DE ALCÂNTARA ATRAVÉS DE UM EDIFÍCIO HÍBRIDO 
- BIBLIOTECA CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA.

(RE) PENSAR O NÓ DE ALCÂNTARA ATRAVÉS DE UM EDIFÍCIO HÍBRIDO 
- BIBLIOTECA CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA. 

13.5

...cont.

Inês Gonçalves - Finalista | Nomineen
Filipa Serpa dos Santos - Orientador | Tutor

O ESTUÁRIO DO TEJO EM 2100 – PROJECTAR A FRENTE RIBEIRINHA EM
CENÁRIOS DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. AMBIENTES INTERMAREAIS 

O ESTUÁRIO DO TEJO EM 2100 – PROJECTAR A FRENTE RIBEIRINHA EM
CENÁRIOS DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. AMBIENTES INTERMAREAIS

13.6

A Faculdade de Arquitetura (FA) é herdeira do ensino da Arquitetura que se iniciou na Academia 
de Belas Artes de Lisboa (1836). A partir da integração do departamento de Arquitetura da Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa na universidade em 1979, a FA foi evoluindo, primeiro com um 
curso de licenciatura em Arquitetura com três especializações, para depois acolher o Design, avançar 
para a  criação de Mestrados e Doutoramentos, e finalmente integrar-se nos princípios de Bolonha.    
Hoje, para além de oferecer todos os graus de formação nas Disciplinas que leciona, que incluem 
doutoramentos em Arquitetura, Urbanismo e Design, licenciatura em Design, mestrados em Design 
de Produto, Comunicação e Moda e mestrado integrado em Arquitetura com especialização em 
Arquitetura, Urbanismo e Interiores, tem um ativo Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo 
e Design (CIAUD). 
É na sua história e diversidade que a FA aposta na diferenciação como escola de Projeto aberta às 
diversas tendências e perspetivas de conhecimentos e práticas.

The Faculty of Architecture (FA) inherited the teaching of Architecture begun at the Academia de Belas 
Artes de Lisboa (1836). Since the incorporation of the Architecture department from the Escola de 
Superior de Belas Artes de Lisboa into the university, in 1979, the FA has evolved, beginning with 
a licentiate degree in Architecture, with three specializations, later embracing Design, moving on to 
the creation of Master’s and Doctorate degrees, and, finally, adopting the Bolonha principles. Today, 
besides offering all academic degrees in the lectured fields, including doctorates in Architecture, 
Urbanism and Design, bachelor in Design, master of Product Design, Communication and Fashion, 
and integrated master of Architecture with possible specialization in Architecture, Urbanism and 
Interiors, it has an active Architecture, Urbanism and Design Investigation Centre (CIAUD). The FA 
invests in its history and diversity to be differentiated as a Project school open to diverse tendencies 
and to knowledge and practice perspectives.  

Diretor of the School of Architecture
Michel Toussaint Alves Pereira
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Universidade de Lisboa
FACULDADE DE ARQUITECTURA

University of Lisbon 
FACULTY OF ARCHITECTURE13

Madalena Torres - Finalista | Nominee
João Abreu Costa - Orientador | Tutor

O ESTUÁRIO DO TEJO EM 2100 - PROJECTAR A FRENTE RIBEIRINHA EM CENÁRIOS 
DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS; ALHANDRA WELCOME WATER.

O ESTUÁRIO DO TEJO EM 2100 - PROJECTAR A FRENTE RIBEIRINHA EM CENÁRIOS DE 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS; ALHANDRA WELCOME WATER.

13.7

Teresa Ferreira - Finalista | Nomineen
João Lúcio Lopes - Orientador | Tutor

CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO - NÓ DE ALCÂNTARA. NOVOS PÓLOS DE URBANIDADE 
MULTIFUNCIONAIS E SUSTENTÁVEIS.

CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO - NÓ DE ALCÂNTARA. NOVOS PÓLOS DE URBANIDADE 
MULTIFUNCIONAIS E SUSTENTÁVEIS 

13.8

...cont.

Inês Martins - Finalista | Nomineen
Pedro Belo Ravara - Orientador | Tutor

CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO - ESPAÇOS INTERSTICIAIS NO ANTIGO MORGADIO 
DOS SALDANHA EM LISBOA

CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO - ESPAÇOS INTERSTICIAIS NO ANTIGO MORGADIO DOS 
SALDANHA EM LISBOA

13.9

A Faculdade de Arquitetura (FA) é herdeira do ensino da Arquitetura que se iniciou na Academia 
de Belas Artes de Lisboa (1836). A partir da integração do departamento de Arquitetura da Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa na universidade em 1979, a FA foi evoluindo, primeiro com um 
curso de licenciatura em Arquitetura com três especializações, para depois acolher o Design, avançar 
para a  criação de Mestrados e Doutoramentos, e finalmente integrar-se nos princípios de Bolonha.    
Hoje, para além de oferecer todos os graus de formação nas Disciplinas que leciona, que incluem 
doutoramentos em Arquitetura, Urbanismo e Design, licenciatura em Design, mestrados em Design 
de Produto, Comunicação e Moda e mestrado integrado em Arquitetura com especialização em 
Arquitetura, Urbanismo e Interiores, tem um ativo Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo 
e Design (CIAUD). 
É na sua história e diversidade que a FA aposta na diferenciação como escola de Projeto aberta às 
diversas tendências e perspetivas de conhecimentos e práticas.

The Faculty of Architecture (FA) inherited the teaching of Architecture begun at the Academia de Belas 
Artes de Lisboa (1836). Since the incorporation of the Architecture department from the Escola de 
Superior de Belas Artes de Lisboa into the university, in 1979, the FA has evolved, beginning with 
a licentiate degree in Architecture, with three specializations, later embracing Design, moving on to 
the creation of Master’s and Doctorate degrees, and, finally, adopting the Bolonha principles. Today, 
besides offering all academic degrees in the lectured fields, including doctorates in Architecture, 
Urbanism and Design, bachelor in Design, master of Product Design, Communication and Fashion, 
and integrated master of Architecture with possible specialization in Architecture, Urbanism and 
Interiors, it has an active Architecture, Urbanism and Design Investigation Centre (CIAUD). The FA 
invests in its history and diversity to be differentiated as a Project school open to diverse tendencies 
and to knowledge and practice perspectives.  

Diretor of the School of Architecture
Michel Toussaint Alves Pereira
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Com suporte no conceito emergente da cidade adaptável e que 
destaca práticas de auto-organização e partilha, este projecto 
suporta-se nas seguintes premissas: Alterações climáticas; 
subida do nível médio da água do mar; resiliência como mudança; 
adaptabilidade social e economia como método.
Na actual transição para as cidades pós-petróleo, o Barreiro 
surge com enorme potencial ao nível dos seus recursos como 
frente ribeirinha. A maioria desta área é ocupada por complexos 
industriais desactivados que agora podem ser repensados com 
vista ao desenvolvimento urbano.
Considerando que qualquer intervenção necessita de ser 
ponderada para além do seu limite de intervenção, foi desenhada 
uma estratégia global de cidade que assume o rio como o 
novo plano de desenvolvimento para o alcance de uma cidade 
sustentável. Este conceito procura melhorar os recursos existentes 
através da exploração de novas formas de desenvolvimento da 
frente ribeirinha e também reavivando acividades tradicionais que 
contribuem para uma cidade flexível, criada de forma incremental 
e composta por vários espaços multiusos – MAIS PROCESSO/ 
MENOS PLANO.

Based on the new adaptable city concept which highlights 
self-organization and sharing this project supports itself on the 
following structural issues: climate change; sea level rise; resilience 
as a challenge; social adaptability and economy as a method.
Within the current transition to post-oil cities Barreiro shows 
enormous potential with its waterfront resources. The majority of 
this area is occupied former industrial complexes which can now 
be rethinked towards urban development.
Considering that any urban intervention needs to be assessed 
beyond the boundaries of the initial targeted area, an overall 
strategy for the city was designed assuming that the river is the 
new basis for the development of a sustainable city. This concept 
aims to improve the value of existing resources by exploring 
new perspectives of waterfront development and bring back 
traditional activities that contribute towards an incremental and 
flexible city composed by several multipurpose spaces – MORE 
PROCESS/LESS PLANNING.

Vencedor | Winner - António Amado - antonioribeiroamado@gmail.com
com orientação de | mentored by Carlos Dias Coelhoo - cdcoelho.luotp@gmail.com
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THE RIVER AS AN URBAN ELEMENT 13

Proposta geral de desenvolvimento 

General development proposal
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Proposta área Learning Center 

Learning Center

Maqueta do Estuário do Tejo Sobre-elevada 4x

Volumetria - Learning Center 

Volumetry - Learning Center
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A proposta de intervenção urbana Santa Apolónia/Beato surge para dar resposta a uma zona 
marginalizada fortemente marcada pelo desenvolvimento industrial que acaba por funcionar 
como uma espécie de pano de fundo ao crescimento da cidade. 
Numa área inevitavelmente marcada pela presença de grandes navios e gruas, destaca-se a 
implementação de espaços de recreio que cooperam num esforço conjunto de conciliação 
com atividades de grande dimensão territorial e económica. A instalação de uma marina frente 
à nova área habitacional pretende evidenciar isso mesmo. Este novo espaço náutico afirma-se 
como complemento à habitação de agricultura urbana, recriando um estilo de vida passado, 
onde preexistiam quintas e a comunicação fazia-se pelo rio. A reforçar esta ideia está o desejo 
crescente atual neste modo de vida. Ao projetar blocos habitacionais em que esta forma de vida 
está subjacente, providencia-se uma cultura mais sadia que visa complementar os rendimentos 
das famílias residentes.
O Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia apresenta-se como um exemplo prático dos 
princípios conceptuais enunciados, aplicando ainda a arquitetura bioclimática, fazendo a 
ponte entre uma gestão mais autónoma de recursos e um espaço que se pretende racional e 
operativo, afirmando-se ainda como motor de reaproximação da cidade ao rio.

The urban intervention proposal Santa Apolónia / Beato emerges to respond to a marginalized 
zone, strongly marked by industrial development, that ends up functioning as a kind of 
background to the growth of the city.
In an area that is inevitably marked by the presence of large ships and cranes, we highlight the 
implementation of recreational spaces that cooperate in a joint effort to reconcile activities with a 
large territorial and economic dimension. The installation of a marina in front of the new housing 
area is intended to highlight this. This new nautical space asserts itself as a complement to the 
urban agriculture housing, recreating a past life style, where farms preexisted in the area, and 
communication was done by the river. This ideia is reinforced by the current growing desire 
to adopt this way of life. When designing housing blocks in which this way of life underlies, a 
healthier culture emerge and aims to complement the income of resident households.
The Santa Apolónia Cruise Terminal, presents itself as a practical example of the conceptual 
principles enunciated, also applying the bioclimatic architecture, bridging a more autonomous 
management of resources and a space that is intended to be rational and operative, establishing 
itself as an integration motor between the city and the river.

Finalista | Nominee  - Joana Almeida - jlasapv@gmail.com
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Impacto da subida do nível do mar na zona de Santa Apolónia.

The effects of the sea level rise in the Santa Apolónia
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13.3

No contexto actual de um território descontínuo, heterogéneo e multi-polarizado, que poderá 
ser a área metropolitana de Lisboa, surge a necessidade de reinvestir no centro da cidade como 
resposta reaccionária ao crescimento suburbano que se tem verificado. Segundo esta premissa, 
surge a vontade de explorar um modelo de espaço de cidade que contrarie a tendência actual de 
isolamento e distância do espaço urbano por parte do Homem. 

O espaço compreendido na zona de Belém monta o cenário preexistente que enquadra o local 
de projecto. Este, integra equipamentos e actividades de diferentes escalas que vão desde o 
lugar doméstico e amável de apropriação pedonal, até edifícios de importância nacional, como 
são o caso do Palácio da Presidência da República, ou de equipamentos culturais como o Museu 
dos Coches, a Cordoaria Nacional e o Museu da Electricidade. É também característica deste 
lugar a forte proximidade do rio, quebrada pela influência automóvel e ferroviária. 
É na área compreendida entre o Museu dos Coches e a Cordoaria Nacional, em Belém, que se 
localiza o projecto. Propõe-se desenhar uma frente de cidade consolidada, contínua e compacta. 
Um lugar propício a encontros e partilhas, pensado a partir do espaço público para o peão e que 
promove lugares de estímulo à intimidade entre Homem e Cidade.

Lisbon’s metropolitan area exists today as a discontinuous, heterogeneous and multi-polarized 
territory where the city centre is being abandoned in favour of suburban growth. To contradict this 
situation, the project suggests the exploration of the city as an urban space of proximity avoiding 
isolation and encouraging social relations.
The pre-existent scenario in Belém - Lisbon, represents a mix of different coexisting urban spaces 
with scales ranging from domestic buildings related to pedestrian only areas, or large scale 
cultural buildings. Another strong characteristic of this site is the proximity to the river that has 
been pushed away from the city by the introduction of fast traffic roads and railways.
The project is located between the new Museu dos Coches (project from Paulo Mendes da 
Rocha) and old national cordage factory. It proposes a consolidated, continuous and compact 
mega city block. A place developed from the public space as a pedestrian place, encouraging a 
certain intimacy between the City and its inhabitants. 

RELAÇÕES DE ESCALA; ENTRE A CIDADE E A CASA 

RELAÇÕES DE ESCALA; ENTRE A CIDADE E A CASA 13

Vista do Cluster

Cluster view

Corte Geral

General section
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Desde há muito que a arquitectura, através das suas obras, tenta responder a necessidades 
apresentadas ao longo dos tempos, com vista não só a melhorar a qualidade de vida dos habitantes, 
mas também com o fim de melhorar a organização e harmonia do espaço onde esta insere.
Surge assim, nos dias de hoje, uma pergunta frequente que visa alterar a maneira de pensar e 
agir dos arquitectos, relativamente à forma como estes projectam as suas obras. Até que ponto é 
a arquitectura actual sustentável?
É com base no Programa BIP/ZIP, desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa que o trabalho 
se lança sobre o tema da reabilitação urbana, juntando a componente da sustentabilidade.
O objectivo deste trabalho visa a elaboração de estratégias sustentáveis de reabilitação para o 
Bairro municipal da Boavista, em Lisboa, classificado como bairro de intervenção prioritária (BIP/
ZIP) devido a fortes debilidades tanto a nível do edificado como do espaço público. 
 O trabalho elabora intervenções a 2 níveis. Num primeiro nível, propõe a reabilitação de um 
quarteirão existente de modo a melhorar a eficiência energética dos edifícios. Segue-se a 
metodologia utilizada por Lacaton e Vassal na transformação de um bloco habitacional, Tour 
Bois le Prêtre em Paris, aproveitando a estrutura base do edifício mas reconstruindo uma nova 
pele. Num segundo nível, o projecto de reabilitação do Bairro propõe a concepção de um novo 
mercado comunitário que se destina ao desenvolvimento socioeconómico local, considerando 
que actualmente existem na envolvente do bairro um grande número de hortas. 

Finalista | Nominee  - João Schedel - joaoschedel@gmail.com
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13.4

Since long ago, Architecture has, through its projects, tried to answer the needs presented over 
time, in order not only to improve the quality of life of its inhabitants but, also, to improve the 
planning and harmony of the space it belongs to.
Hence, these days a frequent question comes by that aims to change the way architects think 
and act regarding how they design their projects. To what extent is present-day architecture 
sustainable?
It is based on the BIP/ZIP programme, developed by the Lisbon Municipality, that the work 
addresses the subject of urban rehabilitation, attaching the component of sustainability.
The objective of this work is that of elaborating sustainable rehabilitation strategies for the Boavista 
Neighbourhood, in Lisbon, classified as an area of priority intervention (BIP/ZIP programme) due 
to significant frailties regarding both buildings and public spaces. 
The work develops interventions at 2 levels. At a first level, it proposes the rehabilitation of an 
existing urban block in order to improve the energetic efficiency of its buildings. This is followed by 
the methodology used by Lacaton and Vassal in the transformation of a dwelling block, Tour Bois 
le Prêtre, in Paris, using the building’s base structure but rebuilding a new skin. At a second level, 
the neighbourhood’s rehabilitation project proposes the development of a new community market, 
aiming for local socio-economic development, considering that currently there is a large number of 
vegetable plots in the neighbourhood’s surroundings. 

REABILITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE URBANA - BAIRRO DA BOAVISTA

REABILITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE URBANA - BAIRRO DA BOAVISTa 13

Quarteirão, Alçado Poente com intervenção

Mercado Comunitário, Alçado Sul
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At the end of the 19th century, the construction of the railway line between Lisbon and Cascais, 
along with the construction of a landfill to receive infrastructures for the port of Lisbon, completely 
changed the relationship between the river and the city. 
The old port infrastructures were abandoned. It is necessary to reflect on this space. Understand 
its problems and look for real solutions and alternatives that can change its future in a sustainable 
way. To characterize this place and return it to the city, through a study and a design that 
proposes a redefinition of its urban dynamics, guaranteeing in this way, a relation with the city 
and a desired appropriation of this territory. Therefore, this essay proposes the creation of an 
elaborated public space destined for Lisbon and its visitors. It represents, through the re-union 
between Man and Water, the recovery of a cultural gap in the Portuguese culture. It establishes 
the desire to narrate Lisbon, embodying the necessity to affirm Portuguese citizenship in the 
maritime context and to assure the historical trajectory that is inherent to it. In reflection, -Um 
Olhar Sobre o Tejo- establishes the attempt to recreate a space that once spotted anthropological 
behaviors. It may be considered an attempt not only to give identity back to the place, but mainly 
to society, with the idea of public space that is called by the relational process of the individuals 
towards the maritime culture. A change in space, ensuring the perception and keeping the 
memory, so that the visitors of tomorrow can be actors instead of spectators and, in a mutual 
relationship between built space and living space. 

Em finais do século XIX, a construção da linha ferroviária entre Lisboa e Cascais, juntamente com 
a construção de um aterro destinado a receber infraestruturas para o porto de Lisboa, veio alterar 
por completo a relação entre o rio e a cidade. 
As velhas infraestruturas portuárias foram abandonadas. É necessário refletir sobre esse espaço. 
Entender os seus problemas e procurar soluções e alternativas reais que possam alterar o seu 
futuro de uma forma sustentável. Caracterizar este lugar e devolvê-lo à cidade, através de um 
estudo e de um desenho que proponha uma redefinição das suas dinâmicas urbanas, garantindo 
desta forma, uma relação com a malha da cidade e uma ansiada apropriação deste território.
Neste sentido o presente ensaio propõe a criação de um elaborado espaço público destinado 
a Lisboa e aos seus visitantes. Representa, através da revinculação entre o Homem e a Água, 
a recuperação de uma lacuna cultural na cultura portuguesa. Estabelece a vontade de narrar 
Lisboa, a vontade de evidenciar o seu preclaro, personificando o desejo de afirmar a cidadania 
portuguesa no contexto marítimo e assegurar o traçado histórico que lhe é inerente. Em modo 
de reflexão, Um Olhar Sobre O Tejo, estabelece o intento de recriar um espaço que outrora 
deteve comportamentos antropológicos. Poder-se-á considerar uma tentativa não só de devolver 
identidade ao lugar, mas principalmente à sociedade, numa noção de espaço público que se 
intitula pelo processo relacional dos indivíduos perante a cultura do mar nacional. Uma mudança 
no espaço, assegurando a perceção e mantendo a memória, para que os visitantes de amanhã 
sejam atores em vez de espetadores, numa mútua relação entre espaço construído e espaço 
vivido. 

Entrada de Acesso ao Auditório Principal e à Estação Intermodal.
Access to the Main Auditorium and the Intermodal Station

Entrada do Arquivo Municipal de Lisboa.
Entrance of Lisbon Municipal Archive
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Vista da Lx Factory para o Novo Nó de Alcântara



66 67

As alterações climáticas são reconhecidas como uma das maiores ameaças à escala mundial, sendo 
alvo de investigação que pretende estudar o seu impacto ao nível do território, especificamente sobre 
as cidades. Dentro do conjunto de consequências que advêm deste fenómeno, encontra-se a subida 
do nível do mar que, por sua vez, provoca inundações sobre territórios vulneráveis como as frentes 
ribeirinhas. Este trabalho tem por objectivo constituir-se como uma contribuição para a forma como o 
Barreiro pode responder perante um cenário de subida do nível do mar, em cerca de 2 metros, previsto 
para 2100.
A referida investigação é fundamental no sentido de construir um quadro teórico que sustente a 
estratégia proposta para a frente ribeirinha do Barreiro. Esta estratégia é elaborada após a simulação da 
subida do nível do mar e da percepção dos impactos que a mesma terá no território.
A aplicação da estratégia de intervenção é alvo de pormenorização ao nível do desenho urbano, 
apresentando soluções para a adaptação do espaço público e edificado. O projecto do equipamento 
de mobilidade, que engloba uma vertente lúdica, pretende ser uma resposta perante a fragilidade 
detectada ao nível das infraestruturas e, simultaneamente, uma oportunidade para criar novas ligações 
que permitam constituir uma dinâmica entre o Barreiro e a envolvente. Propõe-se o encarar deste cenário 
como uma oportunidade para a reinterpretação, através da introdução de novas dinâmicas e ambientes 
urbanos que se encontrem relacionados com a água e as suas constantes variações de maré.

The climate changes are acknowledge as one of the major threats at a worldwide scale and are 
object of investigation which aims to study its impacts on the territory, specifically in the cities. Within 
the range of consequences which derive from this phenomenon, we find the sea level rise that, on 
its turn, causes floods on the more vulnerable territories such as the waterfronts. The aim of this 
work is to be a contribution to the way Barreiro may respond when facing a scenery like the sea level 
rise, of around 2 meters, as a prediction for 2100.
Such research is vital as a mean to organize a theoretical basis which supports the proposed 
strategy for the Barreiro waterfront. This strategy is worked out after the simulation of the sea level 
rise and the perception of this rise consequences on the territory.
This intervention strategy is object of more detail at an urban scale, presenting solutions to adapt 
the public space and the buildings. The project for the mobility equipment, which includes a leisure 
aspect, aims to be a response for the detected frailty in what concerns the infrastructures and, at 
the same time, the opportunity to create new connections that allow to establish a dynamic between 
Barreiro and the surrounding area. 
This works intends to consider this scenario as an opportunity to the reinterpretation of a territory, 
through the introduction of new dynamics and urban environments that are related to water and its 
constant tidal variations.
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Equipamento – Esquissos conceptuais e enquadramento.

Equipment - Conceptual modeling and framing.
Conceito – Ambientes Intermareais – e formalização da proposta..

Concept - Intertidal Environments - and formalization of the proposal.
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13.7

Ao refletir sobre o atual estado da cidade, este trabalho afirma a necessidade de consolidação 
de certas áreas urbanas, cuja fragmentação, resultante da expansão de Lisboa, é pretexto para 
repensar os tecidos urbanos no vale do Rio Seco.
O projeto propõe a consolidação da rua do Sítio ao Casalinho da Ajuda, entendida como ponte 
entre dois elementos verdes em diálogo: o proposto Parque do Rio Seco e a Tapada da Ajuda.
Pretende-se um diálogo entre este lugar indefinido e a sua história, estimulado a memória e a 
identidade específica de Lisboa nas três intervenções propostas. Na dimensão da memória, pela 
relação com percurso de recreio que D. Carlos fazia habitualmente entre o Palácio da Ajuda e a 
Tapada e na dimensão simbólica pela escala e conexão visual entre o novo corpo vertical (Centro 
Sócio-Cultural) e a torre do Galo localizada junto do Palácio.

Thinking on the present state of the city, this work affirms the need to consolidate certain urban 
areas, whose fragmentation, resulting from Lisbon’s expansion, is an excuse to rethink the 
urban tissue in the Rio Seco valley. The project proposes the consolidation of the Street Sítio ao 
Casalinho da Ajuda, understanding it as a bridge between two green elements in dialogue: the 
proposed Rio Seco Park and Tapada da Ajuda. It is pretended a dialogue between this indefinite 
place and its history, stimulating the memory and the specific identity of Lisbon in the three 
interventions proposed. In the dimension of the memory, by the relation with recreational route 
that D. Carlos habitually made between the Ajuda Palace and the Tapada and in the symbolic 
dimension by the scale and visual connection between the new vertical volume (Socio-Cultural 
Center) and the GaloTower located next to the Palace.

O ESTUÁRIO DO TEJO EM 2100
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Sistema construtivo da Centro Sócio Cultural e vista de uma das salas polivalentes.
Constructive system of the Socio- Cultural Center and view from one of the polivalent spaces

Planta com o percurso 
simbólico de relação 
histórica e biológica. A 
relação da memória com o 
elemento Natural.
Axonometria da intervenção 
na Rua do Casalinho 
da Ajuda. Elementos do 
processo de trabalho.
Plan with the symbolic 
course with a historic and 
biological relation. The 
relation between the memory 
and the Natural Element. 
Axonometry of the proposal 
in Casalinho da Ajuda’s 
Street. Elements of the work 
process.
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13.8

O tema geral – Construir no Construído – remete-nos para uma observação do que 
são as nossas cidades, enquanto estruturas urbanas resultantes de um somatório de 
intervenções construídas sobre um contexto territorial pré-existente.
A área de intervenção deste estudo - Nó de Alcântara – enquadra-se nesta realidade, 
a que irão acrescer pelo seu carácter de “porta urbana”, múltiplas sobreposições de 
infraestruturas – viárias e ferroviárias – essenciais para o tema da mobilidade na área 
metropolitana de Lisboa. 
As actuais mudanças dos paradigmas energético, tecnológico e económico – com 
consequências nos actuais padrões de mobilidade urbana – terão um enorme impacto 
na cidade. Assim, o objectivo do trabalho apresentado é o de propor a requalificação 
urbana deste importante hub intermodal de transportes e a sua inserção na cidade. 
Esta acção está associada à construção de novos pólos urbanos, multifuncionais e 
sustentáveis e a um sistema de espaços públicos qualificados. 
Toda a pesquisa no âmbito da evolução histórica, centram-se fundamentalmente 
na percepção das principais mudanças e suas consequências para as profundas 
transformações urbanas que ocorreram no final do século XIX e no decurso de todo o 
século seguinte.
Foram analisados casos de estudo semelhantes de construções na Europa e no 
mundo. Estes modelos são explicitados ao longo deste documento, assumindo-se 
cada um deles como um marco evolutivo no seu contexto temporal. Foi estudado o 
seu contributo para possíveis soluções aplicáveis ao local, Alcântara. 
Conclui-se que hoje estamos perante novos desafios, que irão culminar 
necessariamente num novo modelo de cidade e nas suas formas de edificação 
sustentáveis.

The main theme – Build in the Built – takes us for an observation of what are our 
cities, while urban structures resulting from a sum of constructed interventions on a 
territorial pre-existent context.
The intervention area of this study – Nó de Alcântara – fits on this reality, where 
multiple overlaps of infrastructures will add for their character of urban gate – road 
and railroad – essentials for the mobility in the metropolitan area of Lisbon.
The actual changes of the energetic, technologic and economic paradigms – with 
consequences on the actual urban mobility patterns – will have an enormous impact 
on the city. Therefore, the objective of the present thesis is to propose the urban 
requalification of this important hub intermodal of transports and its insertion on the city.
This action is associated to the construction of new urban poles, multifunctional and 
sustainable, and to a system of qualified public spaces. 
All the research on the scope of historic evolution is fundamentally centered on the 
perception of the main changes and the consequences that can take to the deep urban 
transformations that occurred on the final of the XIX century and on the next century.
There were analyzed similar case studies in Europe and over the world. These 
models will be explicit along this document, assuming each one as an evolutionary 
mark in its temporal context. It was studied their contribution for possible solutions 
built applicable for a place, Alcântara.
It follows that today we are before new challenges that will culminate necessarily in a 
new city model and on its forms of sustainable building.

 CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO:

 CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO: 13
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13.9 CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO - ESPAÇOS INTERSTICIAIS 

CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO - ESPAÇOS INTERSTICIAIS 13

Maqueta 1:50 da proposta. 
Palácio (centro de dia) e novo 
edifício(residência).

Plantas de arquitectura. Ocupação do terreno por patamares. Relação e 
permeabilidade entre espaço interior construído e vazio gerado.

(..)O projecto desenvolve-se nos espaços intersticiais do antigo morgadio dos Saldanha, à 
Junqueira. A análise e compreensão histórica, formal e sociocultural permitiu identificar os 
elementos formais preponderantes na construção de imagens mentais e memórias daquele lugar. 
Estes foram analisados, reinterpretados à luz da contemporaneidade e utilizados para relacionar e 
reforçar tempos distintos de intervenção. Procura-se um sistema de relações espaciais e
tectónicas que coloque em diálogo dois tempos e modos de arquitectar distintos, significar 
e clarificar as pré-existências, criando novos significados através de novas arquitecturas. 
Partindo da análise da encosta da Ajuda delineou-se um plano estratégico que fizesse frente 
às suas necessidades infra-estruturais e de espaço público diagnosticadas. O projecto 
consistiu em pequena, como contributo para a qualidade de vida da população envelhecida. 
Multiplicar percursos entre a parte alta e a parte baixa da Ajuda (novo atravessamento Norte-
Sul no quarteirão e ligação à via a Poente) e complementá-los por áreas verdes e pequenos 
equipamentos que tornem mais aprazíveis as deslocações diárias (tendencialmente efectuadas a 
pé, de modo solitário e com reduzida velocidade). Formalmente destacam-se dois gestos:
desenha-se a frente de rua com um volume maciço – o muro exterior – e qualifica-se o vazio para 
lá do muro, relacionando-o com os vários elementos préexistentes.
A topografia é trabalhada através de patamares que se assumem como miradouro ou 
páteo: orientados para vistas exteriores ou da proposta. Do projecto base desenvolveu-se 
detalhadamente o núcleo correspondente à Quinta do Monte do Carmo, destinado a Centro de 
Dia, Residência Assistida, Jardim público e Refeitório.  (...)
O conceito enunciado à escala urbana mantém-se para o edificado: delimitar o espaço de 
intervenção através de barreiras e libertar o interior. A dimensão material do projecto pretende
reforçar estes conceitos base: elementos portantes em pedra (existentes) e betão
(novos) contêm os grandes espaços, controlam a topografia e desenham a rua; intramuros
o antigo Palacete em alvenaria mista, rebocado e pintado e as novas construções periféricas tão 
perenes quanto um jardim (de matriz simples replicável quer em implantação, quer em altura, 
totalmente construídas em madeira). Na globalidade a intervenção centra-se na gestão do 
aparente caos. Estabelece-se a ordem a partir do respeito pelas irregularidades características do 
lugar e sua interpretação para o desenho de novos espaços de relação entre sujeitos, o lugar e a 
arquitectura.



74 75

14
Rita Pereira - Finalista | Nominee
Carlos Cruz - Orientador | Tutor

PLANO URBANO NA COROA NORTE-POENTE DE LISBOA - PONTINHA, UMA NOVA 
CENTRALIDADE

LISBON CONGRESS CENTRE - PARQUE EDUARDO VII

14.1

Planta do Piso -2

Floor Plan Level -2

Universidade de Lisboa 
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

University of Lisbon 
HIGHER TECHNICAL INSTITUTE

O ensino em arquitetura paisagista no Instituto Superior de Agronomia (ISA) integra os graus de licenciatura, 
mestrado e doutoramento, reconhecidos pelas entidades de acreditação nacional (APAP) e Europeia 
(EFLA). A formação é dirigida para profissionais capazes de desenvolver e coordenar projetos, obra e 
manutenção de parques, jardins, espaços públicos, jardins históricos, o planeamento de infraestruturas-
ecológicas, assim como planos de ordenamento do território e gestão da paisagem em áreas urbanas e 
metropolitanas, rurais e protegidas. A formação é abrangente, e aplicada ao trabalho de estúdio. Fomenta-
se a participação em programas de troca de estudantes e docentes com universidades europeias, 
colaboração com entidades públicas e privadas, e a participação dos alunos em concursos nacionais e 
internacionais. A par do desenvolvimento da capacidade artística e da criatividade na procura de soluções 
inovadoras e sustentáveis, os futuros arquitetos paisagistas deverão possuir capacidade de diálogo com as 
diferentes profissões e clientes em diferentes contextos geográficos. 

Teaching of landscape architecture at the Instituto Superior de Agronomia (ISA) integrates bachelor’s, 
master’s, and doctoral degrees, recognized by national (APAP) and European (EFLA) institutions. Training 
enables professionals to develop and coordinate projects, build and maintain parks, gardens, public spaces, 
and historical gardens, plan ecological infrastructures, as well as landscape organization and management 
in urban and metropolitan, rural and protected areas. The training is comprehensive and applied to office 
work. Participation in teacher and student exchange programs with European universities is promoted, as is 
the collaboration with public and private entities and the student’s participation in national and international 
competitions. Together with the development of artistic skills and creativity in the research for innovative 
and sustainable solutions, future landscape architects should also possess the ability to dialogue with the 
different professions and clients in different  
geographic environments. 

Diretor / Representante do Conselho Científico
Diretor / Representative of the Scientific Board 
Luís Paulo A. Faria Ribeiro
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14.1

A coroa Norte-Poente da cidade de Lisboa faz fronteira entre os concelhos de Lisboa e Amadora. 
Actualmente, caracteriza-se por um tecido urbano fragmentado e segregado, que resulta da sobreposição 
de elementos que foram surgindo para resolver questões urbanas pontuais. Para além da falta de 
estruturação, este território não apresenta a multiplicidade programática característica de um sistema 
urbano sustentável. (...)
De um primeiro momento da análise da área em estudo, resultaram princípios de intervenção aplicáveis 
à totalidade do território. Uma vez indentificados os elementos estruturantes do espaço público, 
reorganizadas a rede viária e a estrutura edificada, e garantida a continuidade do sistema ecológico, a 
proposta tem capacidade de dar resposta aos inúmeros problemas de desenvolvimento urbano que o 
território apresenta. Num segundo momento, pretendeu-se uma aproximação a uma área mais restrita 
para a realização de um Projecto Urbano: “Pontinha, uma nova centralidadde”. Nesta fase, depara-se com 
uma multiplicidade de questões, relacionadas com o desenho urbano, exigindo um entendimento mais 
aprofundado. Conhecendo as imensas potencialidades da área escolhida, considera-se que este é um 
local de oportunidade para o desenvolvimento de uma nova centralidade,(...). A propósito deste conceito, 
tornou-se pertinente uma análise teórica, que contribuisse para a compreeensão da emergência das 
centralidades ligada a nós, interfaces e novas infra-estruturas.
Por fim, é feita uma reflexão crítica, onde se avalia a proposta elaborada, traduzindo-se numa crítica pessoal 
em relação ao sucesso da mesma. Neste sentido, esta análise tem como principais objectivos justificar ou 
questionar determinadas escolhas significativas, assim como apontar outras respostas possíveis para a 
transformação desta nova centralidade.

The North-West Ring of the city of Lisbon combines the county of Lisbon and Amadora. Nowadays, it 
is characterized as a fragmented and segregated urban tissue, which results in the overlap of elements 
created only to seal punctual situations. Adding to its lack of organization, this territory does not present the 
programmed multiplicity proper of a sustainable urbanized system. 
An initial analysis of the area in observation resulted in various intervention principles applicable to the 
entire territory. The public space organizational elements were identified, the road network reorganized, the 
structure completed and the ecological system ́s continuity guaranteed. Conditions were now settled for the 
proposal to offer answers to the innumerous problems regarding the territory ́s urbanization development.
At a second phase, an approach to a more restricted area was intended, allowing the creation of an Urban 
Plan – “Pontinha, a new centrality”. At this moment, a multiplicity of questions related to the urban drawing 
arises. This requires then a deeper observation and acknowledgement of the situation.
Aware of the great potential of the chosen area, it becomes a place of opportunities for the development 
of a new centrality. In this way, it is pertinent to undertake a theoretical analysis, which allows a greater 
understanding regarding the emergence of centralities connected to knots, interfaces and new infra-
structures. At last, a critical reflection is made, where the project presented is evaluated, resulting in an inner 
critic to its success. In this sense, this examination was necessary to justify and question some specific 
choices, as well as indicating other possible solutions towards the transformation of this new centrality.

PLANO URBANO NA COROA NORTE-POENTE DE LISBOA - PONTINHA, UMA NOVA CENTRALIDADE

LISBON CONGRESS CENTER PARQUE EDUARDO VII 14

O Projecto proposto constitui a elaboração de um plano urbano de reestruturação da Coroa Norte-Poente de Lisboa. Tem como tema o 
“desenho do espaço público e os elementos que o conformam”.

The Project proposes elaborating an urbanization plan envisaging the restructuration of Lisbon ́s “North- West Ring”. It is entitled as “The 
drawing of public space and its involving elements”.

Alçado ao nível do Jardim e Seccção Tranversal, ligação ao Metro

Garden Level Elevation and Cross-cut Section, Subway connection
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O Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa (Da/Ual) é uma escola criada 
em 1998, com créditos já firmados no panorama nacional e internacional do ensino, da prática e 
da investigação em Arquitetura. O ensino da arquitetura no Da/Ual assenta na excelência teórica, 
tecnológica e cultural da formação dos seus futuros arquitetos, docentes e investigadores.   
O ensino está ligado à prática profissional e à investigação através de um corpo docente constituído 
por profissionais de mérito reconhecido, que marcam qualitativamente a produção arquitetónica 
contemporânea nacional e internacional. 

The Architecture Department of the Universidade Autónoma de Lisboa (Da/Ual) is a school created 
in 1998, stably recognized in the national and international teaching, practice and investigation of 
Architecture panorama. The teaching of architecture at Da/Ual is based on its future architects, 
teachers and investigators’ theoretical, technological and cultural training excellence. Teaching is 
connected to professional practice and investigation through a teaching staff composed of renowned 
professionals who are able to qualitatively influence national and international contemporary 
architectonic production. 

Diretor do Conselho Pedagógico
Director of the Pedagogical Board
Ricardo Carvalho



80 81

Vencedor | Winner  - Alexandre Vicente - thecontact@gmail.com
com orientação de | mentored by Joaquim Moreno - moreno.joaquim@gmail.com

15.1

Este trabalho pretende reflectir sobre os diversos aspectos da condição de limite, fronteira e 
vigilância, procurando enaltecer a paisagem como um lugar de contemplação, instabilidade e 
mudança. A proposta pretende não só valorizar esta ideia de retrospecção sobre o conceito de 
paisagem, mas também criar algo pela qual o próprio lugar se identifica.
Existe uma constituição como construção de paisagem no território, partindo também da sua 
caracterização por momentos de estabilidade e instabilidade. A estabilidade da acção humana 
no Rio Guadiana, por entermédio da Barragem do Alqueva contrapõem-se à instabilidade 
do terreno. Opõe-se a instabilidade com a plantação de árvores, traçando não só planos 
espaciais, para quem das torres observa, mas também gerando espaços de chegada bem 
como paisagem.
O projecto consiste na implantação de sete torres sobre o traço do projecto do Major Brandão 
de Sousa, de 1817, defenindo não só um limite, como constituindo uma paisagem. Essa 
paisagem pretende-se redefinir através da colocação de torres, pontos que nos remetem 
para uma possibilidade de memória para as antigas permanÍncias. O projecto constrói um 
não-objecto, mas sim um lugar, território. A matéria é betão estrutural, sem revestimento ou 
tratamento; uma analogia entre a antiga tectónica militar, o carácter pétreo das fortificações.
… também um olhar sobre o que é o espaço de um museu. Cada ponto é apenas uma torre, 
com entrada anónima, alçados silênciosos e no seu interior espaço. As torres como peças na 
paisagem, desenham uma fronteira através de quem as visita e observa da sua cobertura.
No seu interior são entendidas como cavernas, pois são o mais próximo de natural que a 
arquitectura pode atingir. As divisões interiores não se dividem de forma convencional para este 
tipo de programa, criam-se a partir da ausência de matéria, da subtracção e dos seus vazios, 
da escavação da própria peça. No seu interior temos a percepção de espaços escuros que 
criam vazios, apenas sentimos o espaço como ele é, um vácuo onde a luz escapa, a única
identificação de presença é feita por iluminação zenital. Cada torre é singular. O seu interior 
uma experiência.

MUSEU NA SEGUNDA LINHA DE FRONTEIRA DA JUROMENHA - VIGILÂNCIA E FRONTEIRA

HOUSE, KITCHEN, GARDEN, IN ALCÁCER DO SAL 15

Proposta de projecto. Cozinha, secção.

Project’s proposal. Kitchen, section.

Proposta de projecto. Cozinha, planta.

Project’s proposal. Kitchen, plan.
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Universidade de Lisboa 
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

University of Lisbon 
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O ensino em arquitetura paisagista no Instituto Superior de Agronomia (ISA) integra os graus de licenciatura, 
mestrado e doutoramento, reconhecidos pelas entidades de acreditação nacional (APAP) e Europeia 
(EFLA). A formação é dirigida para profissionais capazes de desenvolver e coordenar projetos, obra e 
manutenção de parques, jardins, espaços públicos, jardins históricos, o planeamento de infraestruturas-
ecológicas, assim como planos de ordenamento do território e gestão da paisagem em áreas urbanas e 
metropolitanas, rurais e protegidas. A formação é abrangente, e aplicada ao trabalho de estúdio. Fomenta-
se a participação em programas de troca de estudantes e docentes com universidades europeias, 
colaboração com entidades públicas e privadas, e a participação dos alunos em concursos nacionais e 
internacionais. A par do desenvolvimento da capacidade artística e da criatividade na procura de soluções 
inovadoras e sustentáveis, os futuros arquitetos paisagistas deverão possuir capacidade de diálogo com as 
diferentes profissões e clientes em diferentes contextos geográficos. 

Teaching of landscape architecture at the Instituto Superior de Agronomia (ISA) integrates bachelor’s, 
master’s, and doctoral degrees, recognized by national (APAP) and European (EFLA) institutions. Training 
enables professionals to develop and coordinate projects, build and maintain parks, gardens, public spaces, 
and historical gardens, plan ecological infrastructures, as well as landscape organization and management 
in urban and metropolitan, rural and protected areas. The training is comprehensive and applied to office 
work. Participation in teacher and student exchange programs with European universities is promoted, as is 
the collaboration with public and private entities and the student’s participation in national and international 
competitions. Together with the development of artistic skills and creativity in the research for innovative 
and sustainable solutions, future landscape architects should also possess the ability to dialogue with the 
different professions and clients in different geographic environments. 

Diretor / Representante do Conselho Científico
Diretor / Representative of the Scientific Board 
Luís Paulo A. Faria Ribeiro
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16.1

Este estudo pretende ser um contributo para a elaboração de propostas de campos de golfe 
municipais com integração de conceitos e metodologias de análise do território aplicadas em 
arquitetura paisagista. A proposta foi desenvolvida com base numa análise e interpretação da 
Paisagem, com o objetivo de cartografar a aptidão para as diferentes componentes de um campo 
de golfe. Com esta abordagem foi possível compreender e integrar as dinâmicas naturais do local, 
respeitando a topografia existente, propondo a proteção da mata existente e a criação de novas 
áreas de mata autóctone em áreas de maior sensibilidade (declive > 25 %), e inclusão de proteção 
de vegetação ripícola nas linhas de água (Freixo e Salgueiro) de modo a garantir a drenagem 
natural do terreno. As zonas mais planas foram definidas como tendo aptidão para greens e tees, 
a restante zona de rough tem a utilização cultural daquele terreno. Do estudo concluiu-se que é 
possível conjugar uma infraestrutura para o golfe com um parque urbano, aproveitando o mesmo 
espaço para a prática do golfe e como espaço verde público, sem pôr em risco a segurança dos 
utentes que o frequentam possibilitando ainda a instalação de vegetação no perímetro urbano da 
cidade, sendo assim também uma boa solução no planeamento ecológico da paisagem. 

This study intends to be a contribution to the elaboration of proposals of municipal golf courses with 
integration of concepts and methodologies of  territory analysis applied in landscape architecture. 
The proposal was developed based on a Landscape analysis and interpretation, with the purpose 
of mapping the suitability for the different components of a golf course. With this approach, it 
was possible to understand and integrate the natural dynamics of the site, respecting the existing 
topography, proposing the protection of existing forest and creating new areas of native forest in 
areas of greater sensitivity (slope> 25%), and inclusion of protection of riparian vegetation in the 
water lines (Freixo and Salgueiro) in order to guarantee the natural drainage of the terrain. The flatter 
areas were defined as being suitable for greens and tees, the remaining rough area has the cultural 
use of that terrain. The study concluded that it is possible to combine an infrastructure for golf with 
an urban park, taking advantage of the same space for the practice of golf and as a public green 
space, without put in danger the users who frequent it, enabling the installation of vegetation in the 
urban perimeter of the city,  being also a good solution in the ecological planning of the landscape.

PROJETO DE CAMPOS DE GOLFE MUNICIPAIS.

PROJECT OF MUNICIPAL GOLF COURSES 16

Cortes 

Elevations

Percurso Pedonal 

Pedestrian path
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Universidade Lusíada de Lisboa 
FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Lusíada University of Lisbon
FACULTY OF ARCHITECTURE AND ARTS

A Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa, disponibiliza um Mestrado 
Integrado e um Doutoramento em Arquitetura, ambos adequados a Bolonha. Os Mestres formados na 
Universidade Lusíada são reconhecidos oficialmente na Comunidade Europeia. O Mestrado Integrado bem 
como o Doutoramento foram acreditados pela A3Es, pelo prazo máximo concedido por aquela entidade, 6 
anos, e sem qualquer condição, ou necessidade de alteração do plano de estudos, ou do funcionamento 
dos cursos. O Mestrado integrado em Arquitetura possui características de formação em banda larga, 
o que permite o acesso a diversas atividades profissionais, podendo um Mestre em Arquitetura intervir 
em variados campos técnicos e artísticos. A formação em Arquitetura permite, também, a participação 
dos formados em áreas da arquitetura cada vez mais importantes, necessárias e prioritárias, em Portugal 
e mesmo em todo o Mundo, designadamente ao nível da recuperação e reutilização da arquitetura, da 
intervenção urbana e no Património. Além disso, a relação estabelecida a nível internacional, pode permitir 
trabalhar fora do país, onde muitos ex-alunos se tem integrado sem dificuldade.

The faculty of Architecture and Arts of Lisbon’s Universidade Lusíada offers an Integrated Masters 
and a PhD in Architecture, both suited to Bologna. Masters graduated from Universidade Lusíada 
are officially acknowledged within the European Community. The Integrated Masters as well as the 
PhD were accredited by the A3es, for the maximum duration granted by that entity, 6 years, and 
without any condition or need to change the syllabus or the way the courses are developed. The 
Integrated Masters in Architecture has wide range characteristics which allows for the access to 
different professional activities, meaning a Master of Architecture can intervene in varied technical and 
artistic spheres. The training in the field of Architecture also allows for the student’s participation in 
increasingly important, necessary and priority areas of Architecture, in Portugal and even the World, 
namely concerning the regeneration and reuse of Architecture, and urban and patrimony intervention. 
Beyond that, the international relationship that is developed may allow for a career abroad, where 
many ex-students have seamlessly integrated.

Diretor / Representante do Conselho Científico
Diretor / Representative of the Scientific Board 
Horácio Manuel Pereira Bonifácio
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O projecto é uma resposta ao lugar. Um edifício existente determina o novo podium, uma nova 
e partucular abordagem de vivenciar a cidade. A escavação deste elemento maciço dá lugar a 
espaço comum, onde as necessidades programaticas parecem flutuar. As prefurações cirurgicas 
iluminam o espaço, conferindo a percepção de escala e dinamismo.
Dialogando com o primeiro podium, surge um segundo, mais pequeno, e de caracter mais 
privado, respondendo a mesma estratégica, espaço central de convívio/descanço e sistemas 
suspensos programáticos. 
A ligação interior dos dois elementos é feita através de uma zona particular. De forma cilíndrica, 
confrontando um afloramento rochoso existente, deixando a luz fluir e gerando um momento de 
contemplação. Dois elementos de betão, pesados e agressivos no exterior, mas leves e cheios de 
luz na construção do seu interior. A construção de uma realidade interior essencial. 

The project is the answer to the place. An existing building determines the new podium, a 
particular approach to living the city. The excavation of this solid element sets a common space 
where the necessary spaces seems to float. The  surgical prefortions illuminate the space, 
confirming the scale and dynamism.
Dialoguing with the first podium, a second, smaller and with private character arise, responding to 
the same strategy, central space as common area, and suspended necessary spaces. The interior 
connection of the two elements is made through a particular zone. Cylindrical, confronting an 
existing rocky element, letting the light flow and generating a moment of contemplation. 
Two elements of concrete, heavy aggressive on the outside, but weightless and full of light on its 
interior the construction of essential interior reality.

Finalista | Nominee  - Raul Serra - undercover200@gmail.com
com orientação de | mentored by Rui Reis Alves - ruireisalves.arq@gmail.com
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Vista interior - espaço principal 

Internal view - main lounge  

Vista terraço podium principal + bar exterior 

View from terrace main podium + exterior bar  
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Universidade Lusófona de Humanidades e 
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Lusófona University of Humanities and Technologies
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

Num contexto de uma instituição de grandes dimensões e de formações diversificadas – a ULHT –, o 
Departamento de Arquitetura [ECATI] tem procurado um ensino de proximidade sustentado por um corpo 
docente diversificado, altamente qualificado e que tem no trabalho de equipa uma das suas características 
principais. Considerando a necessidade de se constituir como um ensino diferenciado, a proposta do 
MIARQ-ULHT aposta no fortalecimento da prática projetual apoiada por uma vertente, critica, histórica e 
teórica permanente, assim como pela presenta significativa, no 1.º ciclo, dos processos digitais a par das 
práticas tradicionais de representação. O processo formativo apresentado procura que projeto, reflexão 
aplicada e investigação sejam componentes interrelacionadas e que os/as alunos/as vão trazendo para a sua 
sensibilidade e consciência de futuros/as arquitetos/as. As dissertações que encerram o 2.º ciclo de estudos 
surgem desta estratégia e devem partir das inquietações geradas no projeto arquitetónico, e através da 
diversidade de contribuições disciplinares, devem ser capazes de produzir conhecimento sobre a  
disciplina mãe da arquitetura. 

Within the context of a large institution of diversified arrays - ULHT -, the Department of Architecture 
[ECATI] has sought a proximity way of teaching sustained by a diversified teaching staff, highly qualified, 
of which teamwork is one its main characteristics. Considering the need to institute a differentiated 
teaching, MIARQ-ULHT’s proposal commits to strengthening project practice supported by a 
permanent critical, historic and theoretical component, and the significant presence, in the course’s first 
cycle, of digital processes side-by-side traditional practices of representation. The present formative 
process wants project, applied thinking and research to be interconnected components and that the 
students bring their sensibility and consciouness of architects of the future. Dissertations that wrap-up 
the course’s second cycle are part of that strategy and should originate from the restlessness generated 
in the architectonic project, and, through the diversity of disciplinary contributions, should be able to 
produce knowledge concerning Architecture as the root subject.

Diretor / Representante do Conselho Científico
Diretor / Representative of the Scientific Board 
João Manuel Barbosa Menezes de Sequeira
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18.1

Não é novidade o facto da produção arquitectónica se ter vindo a 
tornar num processo cada vez mais visual. (...)
O tempo que actualmente se dedica à reflexão em arquitectura 
não é mais que o aval, dado pelo arquitecto à sociedade, para a 
desacreditação da profissão. A própria forma como os trabalhos 
académicos finais tentam ser catalogados, de práticos ou teóricos, 
ajuda a perceber algumas das expectativas que se tem relativamente 
à arquitectura - demarcando o distanciamento entre as duas. No 
entanto, todas as dissertações dadas como práticas, a meu ver, não 
são mais do que representações de ideias, que nunca chegam a ser 
verdadeiramente postas em prática. Todas essas representaçõıes, 
embora se apresentem sobre um discurso muito dependente das 
imagens, necessitam sempre da narrativa textual para conseguirem 
comunicar. Não se pretende aqui questionar a capacidade de 
comunicação de uma imagem mas antes uma sensibilização 
relativamente ao potencial que um texto pode ter. Tal como nas 
imagens, também com o texto nos é possÌvel simular ou manipular 
uma realidade, no entanto a utilização deste modo de representação 
permite-nos ainda estimular a capacidade especulativa de cada um 
de nós, uma vez que não encerra a sua descrição, exclusivamente, 
aos elementos que apresenta. O receio de assumir o processo 
arquitectónico como algo teórico parece reflectir-se no medo de ver a 
arquitectura representada por algo de apreensão não imediata. Todo 
este enfoque procura contextualizar um trabalho de investigação não 
só baseado em ensaios teóricos mas também no desenvolvimento 
de um projecto como forma de chegar a algumas conclusões. Assim 
sendo e mais do que a formalizaçãoo de uma proposta encerrada 
na representação de um objecto específico, A Rua ReconstruÌda 
consiste na determinação de algumas premissas capazes de 
contribuírem para a formulação de um projecto urbano de habitação, 
atento ao actual desfasamento entre sujeito e cidade, percebendo e 
mediando a transição entre público e privado, sem fragilizar as suas 
finalidades.

NOVOS HABITATS

NEW HABITATS 18

O sistema palafítico surge como solução consequente da facilitação de conexões pelo Metropolitano de Lisboa, tornando-se um catalisador da 
comunicação e de aproximação.  Estes tipos de ligações acontecem em diferentes momentos, devido à necessidade de criar  privacidade nos 
percursos. Assim, a proxi-conection será um conjunto de infraestruturas constituídas por habitações, acessos e hortas comunitárias.

The stilt system emerges as a result of connections facilitation by Lisbon´s subway, becoming a catalyst for communication and greater proximity. 
These types of connections happen at different moments due to the need to create privacy on the routes. Thus, the proxi-conection will be a set of 
infrastructures constituted by dwellings, accesses and communitarian gardens.

A Rua Reconstruída resume-se assim ao escalonamento entre a rua e o 
espaço privado. Para além da definição de um programa com vários graus de 
preponderância esta investigação também apresenta várias possibilidades de 
resposta aos momentos de transição entre os vários graus de privacidade, 
contribuindo para uma aproximação mais clara à fase do projeto
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EIXO CULTURAL - PERCURSO PEDONAL DE LIGAÇÃO ENTRE O CENTRO-HISTÓRICO DE 
ÉVORA E O BAIRRO DA MALAGUEIRA

FROM CITY PLACES TO THE CITY AS A PLACE

20.1

Planta e axonometria de localização do conjunto de intervenções nos espaços intersticiais de Sines.

Plan and axonometry view of the set of interventions in the interstitial spaces of Sines

Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia 
DEPARTAMENTO DE PAISAGEM, AMBIENTE E ORDENAMENTO

Évora University - School of Science and technology
DEPARTMENT OF LANDSCAPE, AMBIENT AND ORDENAMENT

Pretende-se com este ciclo de estudos, conducente ao grau de mestre em Arquitetura Paisagista, aprofundar 
as competências já adquiridas no âmbito do 1º ciclo, e responder também à habilitação necessária para o 
exercício da arquitetura paisagista definida pelas entidades nacionais e internacionais. Pretende-se formar 
profissionais capacitados para atuar com base numa sólida formação em simultâneo especializada e ampla (na 
área ecológica, cultural, técnica e estética), cobrindo um vasto leque de tipos e escalas de projetos relacionados 
com o uso da paisagem e o desenho do espaço aberto. O ciclo de estudos conducente ao grau de mestre, que 
pretende complementar a licenciatura em Arquitetura Paisagista corresponde um acréscimo de competências, 
nomeadamente quanto à: Elaboração autónoma e coordenação de Projetos de Arquitetura Paisagista, incluindo 
situações novas, contextos alargados e interdisciplinares; Capacidade para aplicar a especificidade metodológica 
da Arquitetura Paisagista; Elaboração e coordenação de Planos de Ordenamento da Paisagem e do Território, 
que incluem sempre a integração e resolução de questões complexas e interdisciplinares, em situações novas, 
frequentemente com informação limitada e em contextos paisagísticos muito variados; Colaboração em estudos 
de Avaliação de Impacte Ambiental de projetos, de planos e de programas, também correspondendo a questões 
complexas e interdisciplinares; Capacidade para comunicar de forma clara, tanto a especialistas como a não 
especialistas, as caracterizações, diagnósticos e propostas no âmbito dos projetos e dos planos de paisagem; 
Capacidade de crítica e inovação no domínio conceptual. Avaliação crítica, definição de estratégias e elaboração 
de pareceres relativos a planos e projetos de Arquitetura Paisagista; Ao desenvolvimento de conhecimentos ou 
de aplicações originais, num contexto de investigação em Arquitetura Paisagista; Capacidades para que, com 
autonomia e auto-orientação, prossigam uma aprendizagem ao longo da vida

This course of studies, that leads to the title of Master of Landscape Architecture, intends to deepen skills that 
have already been acquired during the first cycle, and also respond to the qualifications necessary to the practice 
of Landscape Architecture, as defined by national and international authorities. It intends to train professionals that 
are qualified to act based on a solid training that is simultaneously specialized and vast (in the ecological, cultural, 
technical and aesthetic spheres), covering a vast array of project types and scales related to the use of landscape 
and open space design. The course of studies that leads to the Masters degree, that intends to complement the 
degree in Landscape Architecture, corresponds to added skills, namely in regards to: Autonomous elaboration and 
coordination of projects of Landscape Architecture, including new situations, broad and interdisciplinary contexts; 
the skill to put into place Landscape Architecture’s methodological specificity; Elaboration and coordination of 
Plans of Landscape and Territory Framework, that always include the integration and resolution of complex and 
interdisciplinary issues, in new situations, frequently with limited information and in varied landscape contexts; 
Collaboration in studies on the Environmental Impact Evaluation of projects, plans and programmes, also 
corresponding to complex and interdisciplinary issues; the skill to communicate clearly, to both specialists and 
non-specialists, the characterization, diagnostics and proposals within the field of landscape projects and plans; the 
skill to criticize and innovate within the conceptual domain. Critical evaluation, strategy definition and elaboration 
of statements concerning Landscape Architecture plans and projects; The development of new knowledge or 
applications, within a context of Landscape Architecture investigation; Skills that, with autonomy and self-guidance, 
allow for lifelong learning.

Presidente do Conselho Pedagógico
President of the Pedagogical Board
Rute Matos
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O programa consiste num percurso pedonal de ligação entre o centro 
histórico da cidade de Évora e o bairro da Malagueira através de um 
programa cultural, incluindo uma biblioteca, espaços de exposições, um 
auditório e uma cafetaria.

No centro histórico as arcadas procuram ligar as ruas com as praças, 
especialmente a Praça do Giraldo, criando uma dinâmica diária.

No bairro da Malagueira, projecto da década de 70 por Siza Vieira, 
encontramos o mesmo gesto num pórtico concebido como eixo técnico que 
leva água, electricidade e gás e em torno do qual se organizam todos os 
espaços residenciais e públicos.

Como resposta o projecto oferece uma estrutura coberta que liga estes dois 
lugares. É um eixo pedonal que apenas se alarga para criar as entradas dos 
espaços projectados que, dada a escala do programa estão localizados 
num piso inferior, desenvolvidos em torno de pátios para trazer luz e 
ventilação natural

The program calls for creating a pedestrian route linking the historical center 
of the city of Évora and the Malagueira district through a cultural program 
including a library, exhibition spaces, an auditorium and a cafeteria.

In the historic center, the commercial galleries links the streets to the 
squares, especially the Giraldo square, creating a dynamic everyday life.

The Malagueira district, projected in the seventies by Siza Vieira,  is rather 
constituted by a portico, used as a technical sheath bringing water, 
electricity and gas, around which the houses and public spaces are 
developed.

The project proposes a covered structure that connects this two places. It’s 
a pedestrian axis widens to create the entrances of the various projected 
buildings, which in view of the dimensions of the program, are implanted 
at the down floor and developed around patios in order to bring light and 
natural ventilation.

Finalista | Nominee  - Ana Pratas - gabipratas@hotmail.com
com orientação de | mentored by Fernando Hipólito - bernardo.miranda@iscte.pt
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Intervenção 4: Cobertura Polivalente no Bairro 1º de Maio.

Intervention 4: Multipurpose Roof in Bairro 1º de Maio
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REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA EM MEIO URBANO - O CASO 
DO RIBEIRO DA RODA NA CIDADE DE MOURA

REHABILITATION AND ENHANCEMENT OF WATERCOURSES IN URBAN AREAS         
- THE CASE OF RIBEIRO DA RODA IN THE CITY OF MOURA

Universidade do Algarve
FACULDADE DE CIÈNCIAS E TECNOLOGIAS

University of Algarve
FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGIES

 

Na Universidade do Algarve (UAlg) a Paisagem é entendida como sistema espácio-temporal 
complexo, fruto da interação da Natureza com o Homem detentor de cultura. Reconhece-se, ainda, 
a sua importância na solução de problemas contemporâneos no âmbito das alterações climáticas, 
produção de bens alimentares (e outros recursos), conservação da diversidade, preservação do 
património, bem como, da saúde e bem-estar das populações. O ensino da Arquitetura Paisagista 
na UAlg prepara os alunos para conceberem soluções criativas, sensíveis e rigorosas para estes 
desafios. A formação, organizada em dois ciclos de estudo, cumpre dois objetivos: Proporcionar 
conhecimento em diferentes áreas disciplinares – ecologia e ciências naturais; cultura e património 
– que capacitam para a identificação e compreensão dos processos ecológicos e culturais da 
paisagem; Desenvolver capacidades criativas e técnicas para o projeto, nas suas diferentes escalas e 
contextos. Esta segunda componente, exercitada em ambiente de estúdio, assume um papel central 
e integrador da restante formação, bem como, das visitas, palestras e exposições organizadas 
anualmente. A qualidade do ensino é reconhecida e validada pela participação e resultados em 
competições nacionais e internacionais. 

At the University of the Algarve (UAlg) the Landscape is understood as a complex spatio-temporal 
system, result of the interaction of Nature and Man. Also, recognizes its importance in the solution of 
contemporary problems such as climate change, food and other resources production, conservation 
of genetic diversity, preservation of the cultural heritage, as well as the health and well-being of 
populations. Landscape Architecture education at UAlg prepares students to design creative, sensitive 
and rigorous solutions to these challenges. The training, organized in two cycles of study, fulfils two 
goals: To provide knowledge in different disciplinary areas - ecology and natural sciences; culture 
and heritage - that enable the identification and understanding of landscape ecological and cultural 
processes; To develop creative and technical capacities for the design, in its different scales and 
contexts. This second component, exercised in studio classes, assumes a central role and integrates 
the remaining training, as well as the visits, lectures and exhibitions organized annually. The quality of 
education is recognized by participation and results in national and international competitions.

Diretor do Curso de Arquitectura Paisagista
Director of the School of Landscape Architecture
Desidério Batista

Plano Geral

Master Plan

.
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22.1

A reabilitação de cursos de água em meio urbano é uma 
preocupação atual, nomeadamente no sentido de atingir uma 
melhoria do seu estado ecológico. Enquanto corredores ecológicos, 
são determinantes na melhoria da qualidade visual da paisagem, 
e de vida das populações. Em meio urbano, revestem-se ainda 
de uma maior importância, dado a intensa transformação das 
paisagens ribeirinhas.
O Ribeiro da Roda em Moura é um destes casos. Subestimado 
e interpretado como um obstáculo a ultrapassar, encontra-se 
canalizado e aterrado em grande parte do seu percurso.
Logo, a proposta, assume o ribeiro enquanto elemento central e 
estruturante do espaço de intervenção. Onde são privilegiados 
os espaços amplos e zonas de ensombramento, resultado de 
associações arbóreas, que se prolongam até ao leito devido ao 
caracter efémero do ribeiro, possibilitando que o utente circule 
livremente, sem definição ou atribuição de zonas específicas, 
proporcionando a realização das mais diversas actividades. Assim, 
evita-se um espaço que com o tempo se torne obsoleto, adequando-
se às alterações do meio urbano e necessidades da população.

The rehabilitation of watercourses in urban areas is a current 
concern, namely in order to achieve an improvement of their 
ecological status. While ecological corridors, they are decisive in the 
improvement of landscape visual quality and the life of populations. 
In urban areas, the watercourses are even more important, given the 
intense transformation of riverside landscapes.
The Ribeiro da Roda, in Moura, is one of these cases. 
Underestimated and interpreted as an obstacle to overcome, is 
currently channeled and grounded in much of its extension.
The proposal assumed the Ribeiro as a central and structuring 
element of the intervention space. The large areas and shade zones 
were featured as a result from tree association (a region that easily 
reaches high temperatures in the dry and hot season), which are 
extended to the riverbed due to the ephemeral nature of the stream, 
allowing the user to circulate freely, without definition or attribution 
of specific zones, providing the understating of the most diverse 
activities. This avoids a space that eventually becomes obsolete, adapting 
to changes in the urban environment and the needs of the population.

REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA EM MEIO URBANO 

REHABILITATION AND ENHANCEMENT OF WATERCOURSES IN URBAN AREAS 22

Cortes Esquemáticos 

Schematic sections 

.



102 103

Nuno Martins Soares  - Finalista | Nominee
Miguel Santiago Fernandes - Orientador | Tutor

INTEGRAÇÃO E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE UMA PEDREIRA  

LANDSCAPE INTEGRATION AND RECOVERY OF A QUARRY

Plano geral. As opções de recuperação compreendem a modelação das bancadas de exploração, 
plantação de espécies arbóreas coerentes com as existentes no local, neste caso o uso de sobreiro 
e a azinheira, aplicação de sementeiras de cobertura com prados de sequeiro e utilização de 
espécies autóctones de arbustivas.

Master plan. The reclamation options include the grading of the excavation fronts, the plantation of 
tree species, coherent with the ones that exists on the site, the application of a ground cover with 
natural grasses and the plantation with local shrubs.

O ISMAT é um estabelecimento de ensino universitário localizado em Portimão, que integra o Grupo 
Lusófona. O seu curso de Mestrado Integrado em Arquitetura constitui uma pequena escola de Arquitetura 
(150 alunos, 15 docentes) com uma forte ligação à região, um espírito de trabalho de grande proximidade 
entre o núcleo estudantil, o seu corpo docente e a comunidade, o que permite uma forte interação entre 
os diversos níveis de ensino do curso. Tratando-se da única escola de Arquitetura existente, em Portugal, 
a sul de Évora, a sua área de influência abrange todo o território algarvio, litoral e sul alentejano, território 
este que constitui o seu principal laboratório de trabalho e de investigação. Tratando-se de um curso 
generalista, tal como a maioria dos restantes cursos de Arquitetura em Portugal, exerce um forte pendor, 
nos seus conteúdos, na fenomenologia específica da meridionalidade, quer sob o ponto de vista da sua 
paisagem natural e construída, quer sob o ponto de vista das suas diversas economias.

ISMAT is a private educational institution located in Portimão and part of the Lusófona group. The 
Integrated Master of Architecture (MIA) degree corresponds to a small School of Architecture (150 
students, 15 teachers) strongly bonded to the region, and with a work ethos that promotes close 
proximity between the students, their teachers, and the community. Being the only Portuguese 
School of Architecture south of Évora, its influence is felt on the whole of the Algarve and the coast 
and south of Alentejo, representing this area its main work and investigation laboratory. Being a 
generalist degree, as most other Architecture degrees in Portugal, its content is strongly linked to 
the particular meridional phenomenology, focusing both on its natural and built landscape and on its 
different economies. 

Diretor do Conselho Científico
Director of the Scientific Board
Luiz Conceição

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

Superior Institute Manuel Teixeira Gomes
ARCHITECTURE DEPARTEMENT23
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23.1

A recuperação paisagística de pedreiras requer metodologias de análise que permitam 
formular opções de recuperação e que integrem de forma harmoniosa estas áreas na 
paisagem.
Neste projeto é proposta uma metodologia de recuperação que se inicia por um processo 
de análise, que permite determinar qualitativamente o efeito visual da pedreira na paisagem, 
através da avaliação da capacidade de absorção e da qualidade visual da paisagem. É a partir 
do somatório destes fatores que se formulam as opções e soluções de recuperação.
O objetivo de recuperação consiste em restituir o uso inicial do solo, recorrendo ao uso de 
espécies vegetais autóctones que permitem restabelecer a qualidade visual e ecológica do 
local, procurando devolver a identidade do lugar.

The landscape reclamation process requires methods of analysis, which will allow the 
assessment and the harmonious integration of the quarry in the landscape.This project 
proposes a methodology of reclamation that begins with a process of analysis, by determining 
the visual effect of the quarry in the landscape. The process of analysis includes the 
assessment of the landscape visual absorption capacity and the landscape visual quality. The 
options of reclamation results from the sum of these factors of analysis.
The reclamation of the quarry aims to restitute the initial land uses by using natural vegetation. 
Not only these options will reclaim the site’s visual and ecological quality, but also they will 
return the identity to the place.

INTEGRAÇÃO E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE PEDREIRA

LANDSCAPE INTEGRATION AND RECOVERY OF A QUARRY 23

Sequência e desenvolvimento das operações de recuperação, que são efetuadas de forma integrada e articulada com as operações de 
exploração. Este método permite uma recuperação mais rápida e eficaz da área intervencionada pela exploração, permitindo a restituição 
quase total, do coberto vegetal até ao final da exploração.

The sequence and development of the reclamation operations are achieved by integrating and articulating them throughout the exploitation 
operations. This method allows a faster reclamation of the area with the proposed vegetation and the restitution of the original ground cover.
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