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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
Archiprix Portugal 2014

Luís Tavares Pereira 
Sócio fundador da Embaixada arquitetura, um coletivo de pesquisa em arquitetura com vários 
prémios e publicações internacionais, fundada em 2002. Mestre em Psicologia Comunitária 
pelo ISPA-IU Lisboa em 2013 e Licenciado em Arquitetura pela Universidade Lusíada de 
Lisboa em 2001. Foi um dos vencedores da primeira edição do Archiprix International 2001 
que decorreu em Amesterdão, foi igualmente selecionado pelo Centro Europeu para a 
Arquitetura e o Design para a lista de 2012 dos 40 melhores arquitetos abaixo dos 40 anos 
(40 under 40 award). 

Xavier Monteys
Doutorado em Arquitetura pela Universidade Politécnica da Catalunha em 2004, depois 
de ter realizado o master La Cultura de La Metropolis na mesma universidade em 1996, e 
a licenciatura em Arquitetura na Universidade Lusíada de Lisboa, em 1993. Iniciou a sua 
atividade como arquiteto no Departamento de Construção da Habitação da Câmara Municipal 
de Lusiada 

University between 1997 and 2000. Since 2006 he is professor at the Department of 
Architecture and Urbanism of ISCTE-IUL, where he was head of department, between 
2007 and 2010. Currently he is researcher at DINAMIA/CET’IUL and coordinator of the PhD 
program Architecture of the Contemporary Metropolitan Territories. The INH Award in 2002 
and the IHRU Award in 2012 distinguished his work.

Jorge Firmino Nunes
Jorge Luís Firmino Nunes é arquitecto (1993) e doutor (2012) pela Faculdade de Arquitectura 
da Universidade Técnica de Lisboa. É docente na Secção de História e Teoria da Arquitectura, 
do Urbanismo e do Design, do Departamento de Artes, Humanidades e Ciências Sociais da 
Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa.

Foi editor de Projectos do J-A, Jornal Arquitectos, nas duas séries dirigidas pelo arquitecto 
Manuel Graça Dias (2002-2005 e 2009-2012). Entre 2005 e 2007 integrou a equipa 
responsável pelo Centro Editorial da Ordem dos Arquitectos Portugueses

Daniela Arnaut 
Arquiteta (IST, 2006), frequenta o Programa de Doutoramento em Arquitetura no Instituto 
Superior Técnico (2011, IST) onde leciona Projeto de Arquitetura desde 2009. Em 2005 fez parte 
da equipa de investigação do “Inquérito à Arquitetura Portuguesa do Século XX”, e de 2005 
a 2006 a equipa da “Sede e Museu Gulbenkian. A arquitetura dos anos 60”. De 2009 a 2011 
colaborou com a Docomomo Ibérico. Até 2011 colaborou com o atelier Risco.

Daniela Arnaut is an architect (IST, 2006). She is a Ph.D. candidate in Instituto Superior Técnico 
(2011, IST) where she teaches Architectural Design Studio since 2009. In 2005 joined the 
research team of “Inquérito à Arquitectura Portuguesa do Século XX”, and from 2005 to 2006 
the team of “Gulbenkian Headquarters and Museum. The Architecture of the 60s”. From 2009 to 
2011 works for the Docomomo Ibérico. Until 2011 she collaborated with Risco.

António Louro
Arquitecto licenciado pela Faculdade de Arquitectura - Universidade Técnica de Lisboa. Foi 
um dos fundadores do estúdio de arte e arquitectura MOOV, onde desenvolveu actividade 
entre 2003 e 2013. No inicio de 2014 fundou o escritório de arquitectura FURO. Vive e 
trabalha em Lisboa.
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ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA - DEP. ARQUITETURA E URBANISMO
GALLAECIA HIGHER SCHOOL - DEPT. ARCHITECTURE AND URBANISM

UNIVERSIDADE DO MINHO  - ESCOLA DE ARQUITETURA
UNIVERSITY OF MINHO - SCHOOL OF ARCHITECTURE

UNIVERSIDADE LUSÍADA DE V.N. DE FAMALICÃO - FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES
LUSÍADA UNIVERSITY OF V.N. FAMALICÃO - FACULTY OF ARCHITECTURE AND ARTS

UNIVERSIDADE DO PORTO - FACULDADE DE ARQUITECTURA
UNIVERSITY OF PORTO - FACULTY OF ARCHITECTURE

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA
LUSÓFONA UNIVERSITY OF PORTO - ARCHITECTURE DEPARTMENT

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO - DEP. GEOCIÊNCIAS, AMBIENTE E ORD. TERRITÓRIO
FACULTY OF SCIENCES, UNIVERSITY OF PORTO - DEP. GEOSCIENCES, ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING

ESCOLA SUPERIOR ARTÍSTICA DO PORTO - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA
PORTO HIGHER ARTISTIC SCHOOL - DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

UNIVERSIDADE LUSÍADA DO PORTO - FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES
LUSÍADA UNIVERSITY OF OPORTO - FACULTY OF ARCHITECTURE AND ARTS

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA / CENTRO REGIONAL BEIRAS (VISEU) - DEP. ARQ, CIÊNCIAS E TEC 
PORTUGUESE CATHOLIC UNIVERSITY / BEIRAS REGIONAL CENTER (VISEU) - DEP. ARCH, SCIENCE AND TEC

UNIVERSIDADE DE COIMBRA - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - DEP. ARQUITETURA
UNIVERSITY OF COIMBRA - FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGIES - DEPT. OF ARCHITECTURE

ESCOLA UNIVERSITÁRIA DAS ARTES DE COIMBRA - MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA 
COIMBRA UNIVERSITY SCHOOL OF ARTS - INTEGRATED MASTER OF ARCHITECTURE

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA
UNIVERSITY OF BEIRA INTERIOR - DEPT. OF CIVIL ENGINEER AND ARCHITECTURE

UNIVERSIDADE DE LISBOA - FACULDADE DE ARQUITECTURA
UNIVERSITY OF LISBON - FACULTY OF ARCHITECTURE

UNIVERSIDADE DE LISBOA - INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO - MESTRADO INTEGRADO DE ARQUITETURA
UNIVERSITY OF LISBON - TECHNICAL INSTITUTE - INTEGRATED MASTER OF ARCHITECTURE

UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
UNIVERSITY OF LISBON - DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

UNIVERSIDADE DE LISBOA - INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
UNIVERSITY OF LISBON - HIGHER INSTITUTE OF AGRONOMY

UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA - FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES 
LUSÍADA UNIVERSITY OF LISBON - FACULTY OF ARCHITECTURE AND ARTS

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS DE LISBOA - DEP. ARQUITETURA
LUSÓFONA UNIVERSITY OF HUMANITIES AND TECHNOLOGIES - DEPT. ARCHITECTURE

ISCTE - UL - ESCOLA DE TECNOLOGIAS E ARQUITETURA
ISCTE - UL - SCHOOL OF TECHNOLOGY AND ARCHITECTURE

UNIVERSIDADE DE ÉVORA - ESCOLA DE ARTES - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
ÉVORA UNIVERSITY - SCHOOL OF ARTS  - DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

UNIVERSIDADE DE ÉVORA - ESCOLA DE CIÊNCIAS E TEC. - DEP. DE PAISAGEM, AMBIENTE E ORDENAMENTO
ÉVORA UNIVERSITY - SCHOOL OF SCIENCE AND TEC. - DEPT. OF LANDSCAPE, AMBIENT AND ORDENAMENT 

UNIVERSIDADE DO ALGARVE - FACULDADE DE CIÈNCIAS E TECNOLOGIAS
UNIVERSITY OF ALGARVE - FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGIES

INSTITUTO SUPERIOR MANUEL TEIXEIRA GOMES - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA
HIGHER INSTITUTE MANUEL TEIXEIRA GOMES - ARCHITECTURE DEPARTEMENT
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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
2.1 Olavo Abrantes - Finalista | Nominee

João Rosmaninho - Orientador | Tutor

ARQUITECTURA PARA CINEMA: PROJECTO PARA UMA ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁ-
FICA DE ‘NEUROMANCER’ DE WILLIAM GIBSON 
ARCHITECTURE FOR CINEMA: PROPOSITION FOR A FILM ADAPTATION OF NEUROMANCER 
FROM WILLIAM GIBSON

João Maia - Menção - Finalista | Nominee

Cidália da Silva - Orientador | Tutor 

TOPOGRAFIA DO RUÍDO - OUÇO SEM VER, E ASSIM, VEJO 

NOISE TOPOGRAPHY - LISTENING WITHOUT SEEING, LIKE THIS, I SEE

2.2
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2.1 2

Este trabalho pretende explorar e estabelecer relações entre arquitectura, cinema e 
ficção científica através de um exercício de projecto. Como caso de estudo e na base do 
programa projectual está a obra cyberpunk “Neuromancer”, da autoria de William Gibson, 
publicada em 1984. Utilizando o cinema como meio criativo no qual desenvolvemos o 
projecto arquitectónico e cinematográfico do livro, propomos uma abordagem ao papel a 
desempenhar pelo arquitecto no processo de criação cinematográfica. Seleccionámos este 
livro por se tratar de uma obra de referência na temática da ficção científica e por ainda não 
ter sido adaptado para cinema.
O projecto pressupõe alterações na estrutura de uma produção de cinema corrente 
essencialmente com a introdução do arquitecto cinematográfico e a valorização do uso 
de maquetas no processo. Para tal os espaços projectados reflectem uma investigação 
e análise específica, entre técnicas e ambientes fílmicos, de três obras de cinema do 
género combinada com o estudo de objectos arquitectónicos inspirados nas temáticas que 
associamos a cada espaço.
No final pretendemos comprovar a validade da introdução desta metodologia e estrutura 
de trabalho numa produção de cinema assim como verificar as suas consequências para o 
processo e filme.

This work intends to explore and establish connections between architecture, cinema and 
fiction through a design exercise. As it happens with the case study and underlying the 
project programme is the cyberpunk work “Neuromancer”, by William Gibson, published 
in 1984. Using cinema as a creative medium through which the book’s architectonic and 
cinematographic project is developed, we propose an approach to the role of the architect in 
the process of cinematographic creation. This book was selected for the fact it is a work of 
reference within the sphere of science fiction and because it was not yet adapted to cinema.
The project assumes changes in the structure of a present-day film production, mainly with 
the introduction of the cinematographic architect and the interest in the use of scale models 
throughout the process. For this, the designed spaces reflect specific investigation and 
analysis, between film techniques and environments, of three works within the same cinematic 
genre, combined with the study of architectonic objects inspired by the themes associated to 
each space.
Finally, we intend to prove the validity of implementing this work methodology and framework 
in film production as well as confirming its consequences in both the process and the film.

Finalista | Nominee - Olavo Abrantes - olavoabrantes@gmail.com
com orientação de | mentored by João Rosmaninho - jrosmaninhods@arquitectura.uminho.pt

ARQUITECTURA PARA CINEMA

ARCHITECTURE FOR CINEMA

No projecto final do Mestrado Integrado desenvolvemos então espaços para aqueles que consideramos serem os principais núcleos 
urbanos em “Neuromancer”: Chiba (cidade portuária na Baía de Tóquio, Japão) e Freeside (composto espacial orbital da Terra 

In the master’s final project we studied what we thought were the principals urban center in Neuromancer: Chiba (port city in Tokyo 
Bay, Japan) and Freeside (space orbital compound around Earth). 
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Finalista | Nominee  - João Maia - joao_maia_86@hotmail.com
com orientação de | mentored by Cidália da Silva - cidalia@arquitectura.uminho.pt

TOPOGRAFIA DO RUÍDO

NOISE TOPOGRAPHY2.2 2

Partindo dum objecto de estudo concreto - o Campo da Feira de Vila Verde - e das inquietações 
suscitadas por este, o presente trabalho é uma investigação sobre uma prática de interpretar, representar 
e intervir no espaço criada a partir da sua dimensão sonora, indo para além dum ‘olhar’ puramente visual.
As características geomorfológicas e o respectivo processo de transformação através do processo de 
urbanização de Vila Verde, em meados dos anos 90, no qual o Campo da Feira se integra, fazem deste 
uma amostra significativa das problemáticas que o território contemporâneo coloca, nomeadamente 
no potencial do espaço público para estabelecer relações entre as escalas de proximidade e territorial. 
O confronto destas inquietações com uma experiência do lugar ‘in situ’, que remonta até ao período 
anterior à construção da amostra, permitiu-nos construir um olhar específico sobre ela, olhar este 
que estruturou uma interpretação activa e propositiva, culminando na construção duma metodologia 
específica, à qual demos o nome de ‘topografia do ruído’. Nesta metodologia interpretámos e 
sintetizámos a paisagem em estudo a partir da sua dimensão sonora, construindo simultaneamente um 
sistema de representação que traduz este olhar e que veio a tornar-se operativo para o passo seguinte – 
a proposta de intervenção.
A ‘topografia do ruído’ é um projecto de investigação que atravessa a interpretação - intervenção, 
materializando uma metodologia de projectar enquanto investigação, na qual projectar não é apenas 
‘construir’, mas antes gerar conhecimento. A proposta assentou no potencial de transformação do 
espaço da amostra a partir da reorganização da paisagem sonora que a ‘habita’, em continuidade 
com o olhar específico construído. Em suma, este trabalho contribui com uma metodologia de projecto 
alternativa que leva em conta a dimensão sonora do espaço e da paisagem, sendo passível de ser 
aplicada noutros contextos e lugares.

Partindo dum objecto de estudo concreto - o Campo da Feira de Vila Verde - e das inquietações 
suscitadas por este, o presente trabalho é uma investigação sobre uma prática de interpretar, representar 
e intervir no espaço criada a partir da sua dimensão sonora, indo para além dum ‘olhar’ puramente visual.
As características geomorfológicas e o respectivo processo de transformação através do processo de 
urbanização de Vila Verde, em meados dos anos 90, no qual o Campo da Feira se integra, fazem deste 
uma amostra significativa das problemáticas que o território contemporâneo coloca, nomeadamente 
no potencial do espaço público para estabelecer relações entre as escalas de proximidade e territorial. 
O confronto destas inquietações com uma experiência do lugar ‘in situ’, que remonta até ao período 
anterior à construção da amostra, permitiu-nos construir um olhar específico sobre ela, olhar este 
que estruturou uma interpretação activa e propositiva, culminando na construção duma metodologia 
específica, à qual demos o nome de ‘topografia do ruído’. Nesta metodologia interpretámos e 
sintetizámos a paisagem em estudo a partir da sua dimensão sonora, construindo simultaneamente um 
sistema de representação que traduz este olhar e que veio a tornar-se operativo para o passo seguinte – 
a proposta de intervenção.
A ‘topografia do ruído’ é um projecto de investigação que atravessa a interpretação - intervenção, 
materializando uma metodologia de projectar enquanto investigação, na qual projectar não é apenas 
‘construir’, mas antes gerar conhecimento. A proposta assentou no potencial de transformação do 
espaço da amostra a partir da reorganização da paisagem sonora que a ‘habita’, em continuidade 
com o olhar específico construído. Em suma, este trabalho contribui com uma metodologia de projecto 
alternativa que leva em conta a dimensão sonora do espaço e da paisagem, sendo passível de ser 
aplicada noutros contextos e lugares.

Através da sobreposição da foto aérea actual com a cartografia de 2010 percebe-se claramente a descontinuidade e o contraste 
entre a paisagem agrícola e a frente urbana. O projecto de intervenção desenvolve-se no sentido de diluir esta transição, 
servindo-se para isso do Campo da Feira como espaço relational, isto é, que põe em relação partes distintas do território.

Nesta planta representamos também a forma como os novos elementos físicos que aqui são projectados influenciam a presença 
do som neste lugar. Para tal, utilizando novamente a gramática da porosidade, qualificamos as diferentes experiências auditivas 
relativamente aos novos espaços que surgem desta intervenção
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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
3.1 Luis Deltell (Calvino) - Participação externa | Honorable Mention

Francisco Peixoto Alves - Orientador | Tutor

REHABILITACIÓN DE AGRUPACIÓN ARQUITECTÓNICA CON VALOR PATRIMONIAL 
Y ADECUACIÓN URBANÍSTICA DE SU ENTORNO

REHABILITATION FOR AN ARCHITECTURAL CLUSTER WITH HERITAGE VALUE AND 
URBAN ADECUATION OF ITS ENVIROMENT

“Localização da intervenção” - A parcela está localizada em Vila do Conde, no 
sopé do Convento de Santa Clara, limitada ao sul pela avenida do rio, ao norte 
pelo convento mencionado anteriormente, a leste pelo metrô que leva ao Porto 
e a oeste da parte antiga da cidade. A uma curta distância da costa do mar e do 
centro da cidade. O rio Ave separa-lo de Azurara, e é segregado em dois pela 
estrada nacional Viana-Porto. Como se pode ver, a maior parte do ambiente está 
dentro do “perímetro do núcleo antigo de Vila do Conde e Azurara”. 

Location for the intervention:” The plot is placed in Vila do Conde at the foot of 
Santa Clara’s convent,  bounded to the South with the Ave’s river, to the North 
with the convent named before, to the East with metro line towards Oporto and 
to the West with part of the Historical center. Close to the sea and the downtown 
area. The River Ave separates it from Azurara and at the same time is split in 
two due to the national road Viana-Oporto. As may be seen, the majority of the 
surrounding area it is within the “perimeter of the historical center of Viana do 
Conde and Azurara”
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3.1 3

As intervenções em elementos arquitetónicos localizados em locais com carga patrimonial têm 
que respeitar a carga emocional que eles valorizam para seus habitantes. Neste caso, no sopé do 
Convento de Santa Clara, na cidade de Vila do Conde, um grupo de edifícios existentes pequenos 
e deteriorados foi interposto, para a criação de uma escola universitária e a frente marginalizada foi 
reordenada. Adjacente fluvial procurando a reavaliação de todo o meio ambiente e a sustentabilidade 
do mesmo. No relacionamento novo-existente, a independência física dos volumes é aprimorada, 
enquanto uma analogia conceitual é procurada o mais próximo possível. Urbanisticamente, a relação 
água-água foi fluidizada através da criação de rotas referenciadas aos eixos urbanos e construções 
existentes, mas cujas formas orgânicas fluem, cruzando repetidamente a fronteira cidade-rio e 
alcançando a busca da continuidade física e sensorial.

The interventions in architectural elements placed in plots with a heritage value must respect 
the emotional baggage that they host for their population. In this case at the foot of the Santa 
Clara’s convent, in the city of Vila do Conde, the intervention was carried out over a group of 
small and damaged existing constructions, with the scope of creating a university facility and 
rearranging the nearby marginal shore of the river looking for the upgrading for its environment 
and its sustainability. In the relation new-existing it is highlighted the physical independence in 
between the volumes, at the same time the aim is a conceptual similarity for them as narrow as 
possible. From the urban point of view, the relation shore/water now is smoother through the 
creation of paths related with urban axes and the existing buildings, but the organic shapes flow 
going through the border city/river and achieving the desired physical and sensorial continuity. 

Menção Honrosa | Honorable Mention - Luis Deltell - arq.luiscalvinod@gmail.com
com orientação de | mentored by André Cerejeira Fontes - 

Plantas e elevação principal

Floor plans and main elevation

“Formalização da estratégia urbana” - A frente fluvial foi recuperada e a marginalidade das terras a leste do mosteiro foi eliminada 
através da articulação do continuo espacial, conseguido através da fluidização da rota, a eliminação da barreira que a diferença 
de elevação o nacional como passa pela praça da república e a unificação do pavimento. Também podemos observar como a 
reordenação da praça toma forma, fazendo referência às estradas existentes e abraçando o rio no seu lado sul.

“Develop for the urban strategy” The shore river has been recovered and the marginality from the area placed in the West of the 
monastery through the continuous space obtained with the a continuity in the path, the elimination of different levels with the 
national road in the proximity of the Republica square and the unification in the pavements. We can appreciate this rearrangement 
too in the existing roads embracing the river in its south side

REHABILITACIÓN DE AGRUPACIÓN ARQUITECTÓNICA CON VALOR PATRIMONIAL Y ADECUACIÓN 
URBANÍSTICA DE SU ENTORNO

REHABILITATION FOR AN ARCHITECTURAL CLUSTER WITH HERITAGE VALUE AND URBAN 
ADECUATION OF ITS ENVIROMENT



16 17

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

4
4.1 Giacommo Gallo - Finalista | Nominee

Álvaro Domingues - Orientador | Tutor

PLANEAMENTO EM TEMPO DE CRISE - PROCESSOS PARTICIPATIVOS DE REGENER-
AÇÃO URBANA PARA A ZONA INDUSTRIAL DE MATOSINHOS

PLANNING IN TIME OF CRISIS - PARTICIPATIVE PROCESSES OF URBAN REGENERATION 
FOR THE INDUSTRIAL AREA OF MATOSINHOS

João Sousa - Finalista | Nominee
Helder Casal Ribeiro - Orientador | Tutor 

O PROLONGAR DA TRADIÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE - ESPAÇO EM TRANS-
FORMAÇÃO EM RIBA DE AVE

PROLONGING TRADITION IN CONTEMPORANEITY - SPACE IN EVOLUTION IN RIBA 
DE AVE 

4.2



18 19

4.1 4

A combinação dos efeitos da crise económica e da ineficácia dos instrumentos de gestão territorial 
reproduz-se diretamente sobre o território e a vida das pessoas que o habitam, atores silenciosos 
de uma transformação sistemática que ocorre fora do domínio local.
Como podem os urbanistas e os arquitetos - os técnicos e os políticos - atuar neste contexto?
A procura de uma resposta levou-me a relativizar os assuntos ligados ao mero desenho, que nos 
planos redigidos para esta porção de território desempenham um papel predominante, e a mudar o 
enfoque para o que me parecia o cerne da questão: o processo de planeamento.
Os cidadãos identificam-se no processo criativo, na construção continuada e participada de 
elementos funcionais e simbólicos, não apenas num produto acabado.
Portanto, não se pretendeu impor uma interpretação unívoca da realidade, mas substituir as 
certezas que hoje em dia tentam gerir a complexidade do território, rígidas e frágeis ao mesmo 
tempo, com uma nova e consciente incerteza. E deixar logo a obra aberta.

Finalista | Nominee  - Giacommo Gallo - giac.gallo@gmail.com
com orientação de | mentored by Álvaro Domingues - alvarodomingues2@gmail.com

Sobreposição de materiais urbanos na 
zona industrial de Matosinhos. 

Overlap of urban materials in the industrial 
area of Matosinhos. 

The combination of economic crisis and ineffectiveness of planning tools has a direct effect on 
the territory and on the people who inhabit it, the silent players of a systematic transformation 
that occurs outside the local domain.
How can planners and architects - technicians and politicians - act in this context?
The search for an answer brought me to relativize the mere design issues, which play a 
dominant role in the series of plans developed for this portion of territory, shifting the focus to 
what appeared to be the core of the question: the planning process.
Citizens identify themselves with the creative process - the participative and endless 
construction of functional and symbolic elements - not just with a finished product.
Therefore, I do not intend to impose a single interpretation of reality, but replace the certainties 
that today are trying to manage the complexity of the territory, rigid and fragile at the same 
time, with a new and conscious uncertainty. And thus leave the work open.

PLANEAMENTO EM TEMPO DE CRISE

PLANNING IN TIME OF CRISIS

Acupunctura. Reativação de espaços estratégicos pela comunidade local. 

Acupuncture. Reactivation of strategic spaces by the local community. 

Pontos críticos e elementos dinâmicos. 

Critical points and dynamic elements.
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Pretende-se desenvolver um edifício que aborda a problemática da intervenção numa pré-existência 
e consequentemente a reestruturação do gaveto na vila de Riba D’Ave, em Vila Nova de Famalicão. 
Através do desenvolvimento de uma proposta de reabilitação de um edifício existente e a criação 
de um novo programa, intervém-se numa malha urbana desfragmentada. O edifício “nasce” de 
uma reflexão critica sobre o lugar, procurando-se estabelecer uma relação simbiose entre ambos, 
resultando num espaço capaz de oferecer momentos e sensações singulares, quando vivido.

It is intended to develop a buiding that addresses the issue of intervention in pre-existence and the 
consequent restructuring of “gaveto” in the village of Riba D’Ave in Vila Nova de Famalicão. Through 
the development of a proposal for rehabilitation of an existing building and the creation of a new 
program, we seek to address the question of intervention in a defragmented urban tissue. 
The buiding is “born” of a reflection on the place, trying to establish a symbiotic relationship between 
the two. The final result is a space that, when inhabited, is capable of offering singular moments and 
sensations, when it’s lived.

Finalista | Nominee  - João Sousa - joaopintosousa.arq@gmail.com
com orientação de | mentored by Helder Casal Ribeiro - hribeiro@arq.up.pt

O PROLONGAR DA TRADIÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE
PROLONGING TRADITION IN CONTEMPORANEITY

Desenhos de processo

Process drawings

4.2 4

Axonometrias / Aproximação ao Projecto 
Axonometries / Project’s Approach. 

Planta Piso Térreo 
Ground Floor
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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

6
6.1 Daniel Oliveira - Aluno | Student

Teresa Marques - Orientador | Tutor

VALORIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS: OPORTUNIDADE DE 
RECRIAÇÃO DE CENÁRIOS REMOTOS - PARC DE LA PRÉ-HISTOIRE DE CASABLANCA

VALORISATION AND CONSERVATION OF ARCHAEOLOGICAL SITES: OPPORTUNITY 
TO RECREATE REMOTE SCENARIOS - PARC DE LA PRÉ-HISTOIRE DE CASABLANCA

Paisagem Xerofítica

Xerofítica Landscape

Paisagem Mediterrânea

Mediterranean landscape

Paisagem Ribeirinha

River Landscape
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6.1 6

O parque arqueológico de Casablanca surge assim como um projeto de valorização e 
conservação dos bens materiais aí encontrados e permitirá que a interpretação da história do 
lugar seja feita sob duas perspetivas diferentes, a classe especialista e a população comum. 
Sob este aspeto, a multifuncionalidade de aproveitamento e usufruto do espaço permitirá que 
o utilizador se sinta parte integrante do relato e valorização histórica do lugar, incentivando-o 
a ser elemento ativo nos processos valorativos e conservacionistas e sensibilizando-o da 
importância e identidade do lugar. Por outro lado, e relativamente à fração especialista, 
esta terá a oportunidade de possuir um espaço protegido e conservado favorecendo ao 
mesmo tempo a continuidade da exploração arqueológica do local. A localização do projecto 
contribuirá também para a redução do avanço da desordem urbanística assistida na periferia 
com o constante aumento dos bairros precários. 

The interest to create an archaeological park comes in order to valorise and conserve prehistoric 
elements that were found in this place and to create a space that will allow the history of the site 
to be interpreted by two different perspectives: the specialist class and the common visitor. The 
multifunctionality of its spaces will allow the user to be part of the local history and value of the 
place, encouraging him to be an active element in the valorisation and conservation processes 
and increasing his awareness to the importance and identity of this place. On the other hand, 
the specialist class will have the opportunity to have a protected and conserved space to continue 
the archaeological exploration in the site. The location of the project will also act itself as a protective 
urban belt against the uncontrolled sprawling of precarious quarters around its periphery.

Aluno | Student - Daniel Oliveira - daniel.fc.oliv@gmail.com
com orientação de | mentored by Teresa Marques - 

POWERFUL SPACES  

POWERFUL SPACES

Fotomontagem Cap Chatelier

Photomontage Cap Chatelier 

Fotomontagem Anfiteatro
Photomontage Amphitheatre 

Perfil

Section

Plano geral

General Plan
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Escola Superior Artística do Porto
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

Superior Artistic School of Porto
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

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

7
7.1 Thomas Neutel - Aluno | Student

João Carreira - Orientador | Tutor

PORTA DA CIDADE – TRANSFORMAÇÃO DE UMA ZONA DEGRADADA EM JARDIM, 
COM O DESENHO DE ELEMENTOS SIMBÓLICOS E ÚTEIS

THE CITY’S DOOR - TURNING A DERELICT ZONE INTO A GARDEN, WITH THE 
DESIGN OF SYMBOLIC AND FUNCTIONAL ELEMENTS

Pavilhão da relação entre a escarpa e a cidade

Pavilion between the cliff and the city
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7.1 7

O local do projeto é a escarpa da Arrábida do Porto. Neste lugar tem-se a pedra, o rio e o 
mar, estes que definem a paisagem, a cultura, o comércio, a arquitetura da cidade, e que a 
distinguem das outras cidades, mais ainda por saber-se que o granito exposto nesta escarpa 
é único e que os cientistas chamam-lhe Granito do Porto. Estes são os símbolos que se 
procuravam, a Porta servirá simplesmente de acesso para uma relação simbólica com a 
Cidade. A abordagem do projeto consiste não em fornecer diretamente uma interpretação, mas 
sim que individualmente se viva o léxico emocional intrínseco aos elementos que compõem a 
Cidade. Se o aspeto lúdico de uma experiência proposta implica a intenção de produzir prazer 
em alguém, então toda a arquitetura é lúdica. A cidade construir um jardim em que o que 
provoca prazer são os seus elementos definidores, é um convite para uma relação.
Para conseguir esta relação toda a escarpa é usada. A sua base é também a base do projeto, 
assim como o seu cume. Mas a certas coordenadas estratégicas atribuem-se títulos. Títulos os 
quais são associados uns aos outros livremente. Como empurrar o primeiro ponto na sua base 
para debaixo do último ponto no seu cume, e assim espacializar compreensivamente a escarpa 
graças à gruta gigantesca resultante; e depois sobrepor o cume ao ponto mais próximo do rio, 
e assim emergir das profundezas da gruta para se empoleirar nos céus e ver o rio correndo 
pela cidade, como se fossemos pássaros; e depois trazer o seu ponto mais convexo para o 
mais côncavo, e atravessarmos uma plataforma flutuante sobre as ondas da escarpa antes 
que estas se nivelem, para nós, com o mar calmo que vemos no horizonte, etc. É então que, 
numa sala escavada por uma pessoa com uma intenção, estão outras pessoas com outras 
intenções, a verem uma imagem com milhões de anos.

The project’s site is the escarpment of “Arrábida do Porto”. Here we have the stone, the river 
and the sea, the same ones that define the landscape, the culture, the commerce, the city’s 
architecture, and that distinguish it from other cities, even more so by knowing that the granite 
exposed here Is unique and scientists call it “Granite of Porto”. These are the symbols that 
were sought, the Door will simply become the access to a symbolic relationship with the City.
The project’s approach consists not in providing an interpretation directly, but rather in allowing 
the individual experience of the emotional lexicon intrinsic to the City’s elements.
If the playful aspect of a proposed experience implies the intention to produce pleasure in 
someone, then all architecture is playful. For the city to build a garden in which what causes 
pleasure are its defining elements, is an invitation to a relationship.
To achieve this relationship the entire escarpment is used. Its base is also the project’s base, 
as with its summit. But titles are attributed to certain strategic coordinates. Titles which are 
freely associated with each other. Like pushing the base’s first point under the summit’s last, 
and thus comprehensively spatialize the escarpment thanks to the resulting gigantic grotto; 
and then to superimpose the summit to the point nearest to the river, and thus emerge from 
the depths of the grotto to perch in the skies and see the river running through the city, as if 
we were birds; and then bring its most convex point to the most concave, and cross a platform 
floating above the waves of the escarpment before they level, for us, with the calm sea we see 
on the horizon, etc.

Aluno | Student - Thomas Neutel - thomneutel@gmail.com 
com orientação de | mentored by João Carreira - 

PORTA DA CIDADE

THE CITY’S DOOR

Granito do Porto 

Granite from Porto
Planta e alçada do projeto

Plans and facades of the project
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Universidade Lusíada do Porto
FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Lusíada University of Oporto
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 
excellency 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 of construction, 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

8
8.1 8Sérgio Carvalho - Aluno | Student

Luís Marques Pinto - Orientador | Tutor

CASA DA CULTURA DE MONTALEGRE 

MONTALEGRE HOUSE OF CULTURE  

Perspetiva do edifício, a partir de norte, com a entrada em primeiro plano

View from the north side of the building with the entrance in the foreground

Perspetiva do edifício, a partir de nascente

View from the east side
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8.1 8

A cultura define o lugar e a obra, molda o homem e a sua forma de pensar. Sem ela, seríamos 
seres incompletos, sem história nem rumo. É da própria cultura que nascem o impulso criativo 
e a necessidade de transformação, através da qual perdura no tempo a memória daquilo de 
que se nutre – a vida, a sociedade, o trabalho, a realidade e o sonho. 
Ao armazenar e transmitir as memórias de um povo e servir de palco a novas manifestações 
culturais, procura-se que o edifício funcione como veículo dinamizador da cultura de uma região. 
Trata-se de um volume austero e primitivo, pousado na encosta, em que o material de 
construção é também o material de acabamento. Esta opção é essencial para o objetivo de 
síntese que se persegue. 
O acesso é feito através de um percurso enterrado que conduz o visitante ao âmago da 
montanha, protegendo-se o edifício e conferindo-lhe um sentido introspetivo. O programa do 
edifício é estruturado em torno das comunicações verticais e o visitante é guiado, de forma 
intuitiva e natural, pelo espaço organizado, pela forma, pela matéria e pela luz. 
A elementaridade do projeto visa a discrição da arquitetura, de forma a funcionar 
exclusivamente como suporte à vida que nela se desenrola...

Culture defines both place and tectonics ; it shapes individuals and their way of thinking. 
Without it, we would be incomplete, lacking history and a way forward. It is from culture itself 
that the creative impulse and the need for transformation are born, through which the memory 
of what we nurture – life, society, work, reality and dream – lasts through time.
By storing and transmitting the memories of a community and serving as a stage for new 
cultural expressions, the intent is for the building to act as an invigorating vehicle for the culture 
of a region. 
It is an austere and primitive volume, lying on the shore, in which the construction material is 
also the finishing material. This feature is essential for the synthesis effect which we are seeking.
The building is accessed through a sunken course which leads the visitor to the heart of the 
mountain, achieving protection of the building and giving it an introspective feel. The building’s 
program is structured around vertical communications and the visitor is led, intuitively and 
naturally, through the organized space, by the form, by the matter and by the light.
The simplicity of the project aims for the discretion of the architecture, thus serving as support 
to the life taking place there…

Aluno | Student - Sérgio Carvalho - sergiosoaresdecarvalho@gmail.com
com orientação de | mentored by Luís Marques Pinto - 

CASA DA CULTURA DE MONTALEGRE

MONTALEGRE HOUSE OF CULTURE

Maqueta explodida do edifício

Exploded model of the building

Plantas do r/c ao piso 4 (de baixo para cima)

Plans from the ground floor to the 4th floor (bottom to top)

Alçado poente e fotografia de maqueta

West elevation and photograph of the model

Alçado nascente e fotografia de maqueta

East elevation and photograph of the model
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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. 

Célia Teixeira do Santos - Aluna | Student
Carina Gomes - Orientador | Tutor

O TURISMO COMO FORMA DE REGENERAÇÃO URBANA DOS CENTROS 
HISTORICOS: CASO DE VISEU

TURISM AS A FORM OF URBAN REGENERATION OF HISTORICAL CENTERS : 
CASE STUDY IN VISEU

Considerando a Casa das Bocas como um edifício histórico e marcante na cidade de Viseu, a proposta surge 
depois de uma análise estruturada a todo o centro histórico. Uma cidade que oferece uma linha cultural e 
principalmente histórica a nível do seu edificado e das vivências, proporciona cada vez mais o aumento dos 
fluxos turísticos.
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Este projecto consiste num trabalho que visa refletir sobre o turismo como forma de 
regeneração urbana dos centros históricos, neste caso na Cidade de Viseu. De forma mais 
ampla, o tema remete, portanto, para o desenvolvimento do centro histórico através dos 
fluxos turísticos, no qual a cidade tem uma variedade de ofertas a nível cultural, patrimonial e 
contemporâneo, que tendem a aumentar os fluxos da cidade. 
O processo de regeneração surge no sentido de melhorar nosso uso e as caraterísticas 
morfológicas do edificado, mas no sentido de abranger outras dimensões.
Pretendendo compreender de que forma o turismo pode proporcionar a regeneração urbana 
do centro histórico de Viseu, a pesquisa e a proposta debruça-se sobre a oferta turística 
da cidade; os processos de regeneração urbana que o turismo proporciona; a iniciativa dos 
alojamentos low-cost como forma de reabilitar edifícios devolutos; a identidade como forma 
de proporcionar de atratividade turística; e a dimensão física e simbólica que a atividade 
proporciona à cidade. 
Os hosteis são considerados alojamentos locais e a sua procura aumentou substancialmente 
por parte de jovens como pessoas de idade adulta. Uma das vantagens dos hosteis, que 
ajudou na escolha deste programa, foi a proximidade com as zonas históricas e culturais. 
Desta forma, os turistas ganham maior relação com as cidades e com as novas culturas 
que procuram conhecer. Contudo, ajuda na revitalização das zonas mais antigas e no 
reaproveitamento de edifÌcios de caráter histórico e cultural que marcam as cidades, partindo 
do edifício para a valorização da cultura e da identidade.

This project consists of a work that intends to reflect upon tourism as a means of urban 
regeneration of historic cores, in the city of Viseu, for our specific case. In broader terms, the 
subject refers to the development of the historic core through tourist flows, in which the city has 
a range of cultural, patrimonial and contemporaneous supplies that tend to increase its flows. 
The process of regeneration aims to improve our use and the morphological features of the 
buildings but in a way as to encompass other dimensions.
With the intention of understanding through which ways can tourism allow for the urban 
regeneration of Viseu’s historic core, the research and proposal focus on the city’s tourism offer; 
the processes of urban regeneration that tourism allows for; the initiative of low-cost dwelling as 
a way to rehabilitate vacant buildings; identity as a way to boost tourism attractiveness; and the 
physical and symbolic dimension the activity gives the city. 
Hostels are considered tourist housing and its demand has risen substantially, not only from 
young people but also adults. One of the advantages of hostels, that contributed to the choice 
of this programme, was the proximity to historic and cultural areas. This way, tourists get a 
better relationship with the cities and new cultures they intend to get to know. Nonetheless, 
it helps in the revitalization of older areas and in the reuse of buildings of historic and cultural 
character that leave a mark on cities, starting by using the building towards the valorization of 
culture and identity.

Aluna | Student  - Célia Teixeira dos Santos - raimundo_helena@hotmail.com
com orientação de | mentored by Carina Gomes - jcarreiralda@sapo.pt

O TURISMO COMO FORMA DE REGENERAÇÃO URBANA DOS CENTROS HISTORICOS

TURISM AS A FORM OF URBAN GENERATION OF HISTORICAL CENTERS

A casa das Bocas é o ponto principal do projeto na qual se pretende reabilitar um edifício em completa degradação. 
O novo programa definido possibilita a movimentação de visitantes e turistas pela rua de forma a garantir uma nova 
dinâmica. Desta forma, pretende-se quebrar a ideia de estigma existente, de uma rua obscura e perigosa. 
A movimentação de nova população ajuda na estruturação do espaço. 
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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

 

Luís Ventura- Finalista | Nominee
Pedro Santos - Orientador | Tutor

FIND PORTUGAL ECOTOURISM REFÚGIOS TEMÁTICOS

FIND POTUGAL ECOTOURISM THEMATIC REFUGES

Caso estudo – Região Saloia – Serra de Sintra 
Case study – Region Saloia – Serra de Sintra 
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FIND PORTUGAL ECOTOURISM consiste numa estratégia de intervenção que tem como 
objectivo dar a conhecer a diferenciação antropológica de Portugal através da prática do 
ecoturismo. 

Alojamentos temporários pontuados numa rede turística com conteúdos programáticos 
diferenciados consoante a etnografia de cada local. Cada refúgio um tema, que pretende 
interagir culturalmente com o Homem numa forte relação sensorial articulada entre o espaço 
e o lugar. A proposta pretende evidenciar as Arquitecturas populares como um dos mais 
significativos e relevantes elementos culturais que regionalizam Portugal, incentivando à sua 
conservação e resgatando o rigor construtivo das regiões, assim como os saberes e ofícios 
que através dos recursos naturais conferiam as construções vernaculares. 

As técnicas de construção tradicional são reactivadas e aplicadas numa nova fase de 
construção que se funde com materiais e tecnologias disponibilizados na actualidade.  

O projecto, não pretende utilizar a Arquitectura Popular Portuguesa como recurso, mas sim 
como base sustentável que nos poderá voltar a identificar no futuro. 

Finalista | Nominee  - Luís Ventura - arqluisventura@gmail.com
com orientação de | mentored by Pedro Santos - geral@pedrosantosarq.com

FIND PORTUGAL ECOTOURISM

FIND PORTUGAL ECOTOURISM

Caso estudo – Região Saloia – Serra de Sintra 
Case study – Region Saloia – Serra de Sintra 

FIND PORTUGAL ECOTOURISM is an intervention strategy which aims to make known the 
anthropological differentiation of Portugal through the practice of ecotourism.

Temporary accommodations located in a tourist network with programmatic contents 
differentiated according to the ethnography of each place. Each refuge is a theme, which seeks 
to culturally interact with man in a strong sensorial relationship articulated between space and 
place.

The proposal intends to highlight the popular architectures as one of the most significant and 
relevant cultural elements that regionalize Portugal, encouraging its conservation and rescuing 
the constructive rigor of the regions, as well as the knowledges and occupations that through 
the natural resources conferred vernacular constructions.

The traditional construction techniques are reactivated and applied in a new phase of 
construction that merges with materials and technologies available at the present time.

The project does not intend to use Portuguese Popular Architecture as a resource, but rather 
as a sustainable base that might identify us again in the future.
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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

Carolina Freitas - Aluna | Student
Miguel Fernandes Santiago - Orientador | Tutor

ARQUITECTURA GLOCAL ENTRE MEMÓRIAS E MATERIAIS: OBJECTO COMO 
TRADUTOR CULTURAL

GLOCAL ARCHITECTURE BETWEEN MEMORIES AND MATERIALS : THE OBJECT 
AS A CULTURAL TRANSLATOR

O projecto apresentado, é um objecto que funde arte e arquitectura, funciona como arte, embora seja 
vivido como arquitectura, podendo ser, tanto arte como arquitectura. A inovação deste objecto, reside na 
singularidade do “tradutor cultural”, já que este tem por finalidade actuar como um mediador transcultural, 
estabelecendo uma conexão das várias culturas.
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Para responder à necessidade de manter a identidade de cada um, o tradutor cultural baseia-se 
em factos concretos, nomeadamente, o facto de cada cultura ter desenvolvido ao longo dos anos 
uma espécie de padrões visuais; expressos geralmente através de ornamentações, mantendo 
por base esses padrões, o tradutor cultural produziu motivos visuais e padrões apropriados para 
cada contexto cultural. A máquina de transição cultural proposta, tem assim o propósito de criar 
pequenos locais onde as pessoas possam sentir-se em casa, no seu habitat. Desta forma, as 
pessoas constroem um referencial material, conveniente à sua identidade cultural, tendo este facto 
um efeito positivo, psicologicamente.

A técnica de projecto baseia-se na recriação de um ambiente que estimule o aparecimento dos 
sentimentos “caseiro-culturais”, que todos transportam consigo, significando, pois, que esses 
padrões familiares transmitam sensações agradáveis, especialmente quando refugiados no seu 
pequeno mundo, a sua habitação, onde a sensação de pertence é mais forte. O desenho principal 
de base da forma geral é a imagem de arquétipo de uma casa, uma forma bem conhecida e 
assumida positivamente em todas as culturas, já as paredes são repensadas de forma que se 
tornem o verdadeiro meio para transição entre padrões. A moldura fixa proporciona estabilidade 
e segurança, constituída por quadros menores transformáveis adaptando-se ao padrão de 
referência de cada pessoa.

Metodologicamente o primeiro passo foi a realização de uma análise antropológica, a fim 
de identificar os padrões culturalmente distintos e relaciona-los com diferentes culturas. 
Teoricamente esta pesquisa contribuiu para uma melhor noção dos padrões culturais, os quais 
variam visualmente de cultura para cultura. A noção de transição cultural é a principal aptidão, 
contribuindo para o quadro teórico da disciplina sócio-espacial.

To answer the need of keeping each identity, the cultural translator is based upon concrete facts, 
namely the fact that each culture has, through the years, developed a sort of visual patterns; 
generally expressed through ornamentation, having these patters as a basis, the cultural translator 
produced visual motifs and patterns that are appropriate to each cultural context. The proposed 
machine of cultural transition has, therefore, the purpose of creating small areas where people 
can feel at home, in their habitat. This way, people build a material framework, convenient to their 
cultural identity, which has a positive psychological effect.

The project’s technique is based on the recreation of an environment that stimulates the rise of 
the “home-cultural” feelings that everyone carries, meaning, then, that these familiar patterns 
transmit pleasant sensations, especially when drawn back into their tiny world, their dwelling, 
where the sense of belonging is stronger. The main design of the basis of the main shape is the 
archetypal image of a house, a well-known and positively interpreted shape in all cultures, and the 
walls are thought in a way as to become the true means for the transition between patterns. The 
fixed framework allows for stability and safety, being constituted by smaller transformable frames, 
adapting to each individual’s referential pattern.

Regarding the methodology, the first step was that of developing an anthropological analysis 
in order to identify the culturally distinct patterns and to relate them with different cultures. 
Theoretically, this research has contributed for a better understanding of cultural patterns, 
which vary visually from one culture to another. The notion of cultural transition is the main skill, 
contributing to the theoretical framework of the socio-spatial discipline.

Aluna | Student - Carolina Freitas - a.carolina.f@hotmail.com
com orientação de | mentored by Miguel Fernandes - migueljsantiago@clix.pt

ARQUITECTURA GLOCAL ENTRE MEMÓRIAS E MATERIAIS
GLOCAL ARCHITECTURE BETWEEN MEMORIES AND MATERIALS

Na prática este projecto baseia-se em técnicas de transformação de padrões que foi pensado e desenvolvido para a criação de um 
referencial material. Este processo aborda questões de design, técnicas de construção e métodos de fabricação, sendo que cada etapa 
foi planeada em função destas questões. De acordo com este extenso estudo, o projecto atingiu um nível de maturidade que pode prever 
com alta confiança o processo de materialização e as possíveis variações do mesmo, bem como a viabilidade do plano operacional. 

Compreender o contexto da globalização em que vivemos e o posterior efeito sobre localismo, é uma imposição que emerge das 
sucessivas deslocalizações do ser humano. Uma vez que as sociedades actuais são móveis e os indivíduos ao moverem-se pelo planeta, 
carregam determinadas assinaturas culturais que esperam encontrar no novo local, para verem facilitada a sua adaptação (transição) 
à nova realidade cultural. Este meio de transição pode ser adaptado às necessidades da sociedade neo-nómada de uma maneira que 
satisfaça o maior número de circunstâncias ou diferenças culturais. 
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13 Universidade de Lisboa
FACULDADE DE  DE ARQUITETURA

University of Lisbon
FACULTY OF ARCHITECTURE

13.1

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  nalmente 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,  nally, adopting the Bolonha principles.
Today, besides offering all academic degrees in the lectured  elds, 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.

Vice Presidente da Faculdade | Vice President of School
Michel Toussaint Alves Pereira

Ana Cristina Duarte - Finalista | Nominee
Maria Dulce Campos - Orientador | Tutor

ARQUITECTURA PARA TRANSDISCIPLINARIDADE PEDREIRA DEVOLUTA: PROJECTO 
DE UM ESPAÇO PARA CRIAÇÃO ARTISTICA

ARCHITECTURE OF TRANSDISCIPLINARITY, VACANT QUARRY: PROJECT FOR ARTIS-
TIC CREATION

Maria Pereira - Finalista | Nominee
José Aguiar - Orientador | Tutor

ITINERÂNCIAS E PERCURSOS DA MEMÓRIA DESENHO QUE SUPORTE A RELAÇÃO 
ENTRE PATRIMÓNIO, TERRITÓRIO E PAISAGEM 

PATHWAYS OF MEMORY DESIGN SUPPORTING THE RELATIONSHIPS BETWEEN HERIT-
AGE, TERRITORY AND LANDSCAPE 

Miguel 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 
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...cont.

Universidade de Lisboa
FACULDADE DE  DE ARQUITETURA

University of Lisbon
FACULTY OF ARCHITECTURE

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  nalmente 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,  nally, adopting the Bolonha principles.
Today, besides offering all academic degrees in the lectured  elds, 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.

Vice Presidente da Faculdade | Vice President of School
Michel Toussaint Alves Pereira

Sofia Neves - Finalista | Nominee
Pedro Rodrigues - Orientador | Tutor

REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR INFORMAL A HABITAÇÃO EVOLUTIVA 
COMO MEIO DE LIGAÇÃO DO BAIRRO À CIDADE.

REDESIGN AND REQUALIFY THE INFORMAL PLACE INCREMENTAL HOUSING AS A 
WAY TO LINK THE NEIGHBORHOOD TO THE CITY.

Nuno Machado - Finalista | Nominee
Maria Manuela Mendes - Orientador | Tutor

CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO O EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO COMO ESPAÇO PRO-
MOTOR DE COESÃO SOCIAL NO BAIRRO DA ARROJA

BUILDING IN THE BUILT COMMUNITY EQUIPMENT AS A SPACE FOR SOCIAL COHESION 
IN THE ARROJA NEIGHBORHOOD
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Although a natural object, the territory contains the ability, the potential, to be developed into 
a real ‘place’. The character of the territory, the human footprint that gives it meaning and 
reference, guides the transition from territory to place. Similar to the bridge in Heidegger’s 
work, the architecture is the gesture that collects and unites, as man gives the place a sense 
of being. This project is situated at the vacant marble quarries of Vila Viçosa, in Alentejo 
(Portugal), a region that has been excavated and designed by man, under olive groves and 
wheat fields, with an idealized architecture that reinvests the territory with a desire to transform 
it into a place of artistic creation. The project has been conceived with the idea of hosting 
artists from different disciplines, aiming to extract them from metropolitan chaos. This refuge 
provides a place of learning, sharing and researching – like a Forum – not only devoted to 
arts but also to culture and life. Formally, the building is a new element in the quarry, a rocky 
volume in between two marble quarrying areas. It restores the former landscape, receiving 
inflexions and tensions from the plasticity of the quarry. Outside, from a distance, the new 
element adjusts to the primordial aspect, maintaining the linearity of marble extraction. Nearby, 
it stands out due to its structure, which reuses the marble blocks from the spoil heaps. The 
rocky volume has a fissure that opens up to receive visitors, giving them a sense of exploration 
and discovery while entering an architectural space within the heartland. The fissure branches 
off into three courtyards that structure the interior spaces. The visual relations to the external 
surroundings are controllably outlined in the temptation game offered by the interiors and the 
powerful exterior.

O habitar do território, a pegada do homem que o referencia e lhe confere sentido, em suma, o 
gesto de determinação de uma ordem, operam a transição do território para o lugar; tal como a 
ponte, em Heidegger, a arquitetura é esse gesto que se consolida porque o homem lhe dá, por 
assim dizer, razão de Ser. Este trabalho relata o território das pedreiras devolutas de mármore 
de Vila Viçosa, num Alentejo perfurado e desenhado pelo homem, sob olivais e searas, e uma 
arquitetura imaginada que revisita o território, com o desejo de o transformar num lugar das artes. 
Este território, num gesto de revisitação da ruína de uma pedreira desativada, porque habitada, 
ainda que só na imaginação, torna-se cultura, e assim sendo, matéria da Arquitetura. O projeto 
propõe uma reflexão para a concepção de um Espaço para a Criação Artística, uma unidade que 
encontra um território específico, no qual circunscreve um sentido ao tecido rasgado da paisagem. 
Parte-se da hipótese de que a preservação e reabilitação deste tipo de território, dentro da 
paisagem transformada, pode conter em si próprio, uma estratégia de projeto conciliável, por um 
lado, com a criação de novas soluções para as práticas artísticas cada vez mais transdisciplinares 
e, por outro, com a regeneração de um território outrora impermeável à vida humana e à existência 
de “lugar”. Neste contexto, e partindo da premissa que a arquitetura envolve não só o edifício, 
mas também as estratégias projetuais de carácter ativo, são revistos espaços que baseiem a 
sua existência numa rede de relações entre artistas, espectadores e a sociedade, com espaços 
simultaneamente de produção, habitação, investigação e partilha. Este espaço será então 
entendido como local não só de exposição/apresentação (que já existem em grande número) mas, 
e em primeiro plano, como um espaço de criação e de incubação de conteúdos, realçando o ato 
de criar como sendo o evento em si.

Finalista | Nominee - Ana Cristina Duarte - duarte.acristina@gmail.com
com orientação de | mentored by Maria Dulce Campos - dulce.loucao@gmail.com

ARQUITECTURA PARA TRANSDISCIPLINARIDADE; PEDREIRA DEVOLUTA

ARCHITECTURE OF TRANSDISCIPLINARITY, VACANT QUARRY

Pátio de entrada - Deste volume rochoso surge uma fenda que “saí” do interior da pedreira e que vem buscar os utilizadores/
visitantes, proporcionando um movimento de entrada como um acto de descoberta e exploração, uma arquitectura que surge 
do interior da terra (interior da pedreira).

Entrance Patio - In this rocky volume, a crack appears from within the quarry, welcoming the users/visitors, allowing for 
entrance as an act of discovery and exploration, an architecture that comes from within the earth (inside the quarry).

Auditório - À volta da fissura mais emblemática da pedreira surge o auditório de música.

Auditorium - Around the most emblematic fissure of the quarry is the music auditorium.
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À luz da situação de degradação e abandono em que muito do nosso património construído se 
encontra, e do geral desconhecimento da cultura, da paisagem, e dos lugares de Portugal, este texto 
procurou um retorno à viagem como forma primordial de entender estes valores. 
Assim, num momento em que todos tende a olhar para o país com um certo desencantamento, 
desenham-se as Itinerâncias e Percursos da Memória, uma estratégia nacional que propicia a criação 
de percursos, troços de estrada onde património e paisagem se unem para contar a história da 
terra e das suas gentes a um ritmo devido. Pontuados por lugares onde o desenho arquitetónico 
contemporâneo é o ponto de partida para a descoberta da identidade e da memória. 
Na itinerância do Douro Ignoto demonstra-se como se desenha uma nova forma de dar a ver um 
antigo território, e no lugar de São Salvador do Mundo mostra-se como o desenho arquitetónico 
permite re-habitar os seus lugares, trazendo novos usos e vivências.

In the light of the degradation and abandonment that our built heritage is facing, and the general 
ignorance of culture, landscape and places in Portugal, this text seeks a return to the journey as the 
main way of perceiving these values. 
In a moment when people tend to look at the country with a certain disenchantment, we draw 
Pathways of Memory, a national project that allows the creation of paths, stretches of road where heritage 
and landscape come together to tell a story of a land and its people in the correct rhythm. Marked by 
places where contemporary design is the starting point for the discovery of identity and memory. 
The pathway of Douro Ignoto demonstrates how to draw a new way of looking at an ancient territory, 
and São Salvador do Mundo shows how architecture allows the re-inhabitation of its places, bringing 
new experiences and uses.

Finalista | Nominee - Maria Pereira - marianacalvete8@gmail.com
com orientação de | mentored by José Aguiar - jaguiar@fa.utl.pt

ITINERÂNCIAS E PERCURSOS DA MEMÓRIA

PATHWAYS OF MEMORY 

ROTA DOURO IGNOTO | Procurando um conhecimento local muito específico, foi em longas viagens e conversas que se 
desenhou a Itinerância do Douro Ignoto, uma nova forma de dar a ver um antigo território. Colmatar a percepção do território do 
Alto Douro Vinhateiro, dominada pela expressão plástica da paisagem vitícola, com outras realidades inerentes à construção desta 
terra e à luta do homem para se mover neste duro território. A construção da paisagem cultural do Douro fez-se de encontro ao 
que a terra concedeu, contra ela e com ela, os homens foram interpretando os seus ciclos e integrando as suas fatalidades. Nos 
seus altos lugares, é pontuado pelo respeito e devoção dos seus povos.

HIDDEN DOURO PATHWAY | This pathway is intended to show an addicional perception of Alto Douro Wine Region where the 
expression of viticulture landscape is now dominant. It aims to show other realities related to the construction of this land and its 
people. Beyond his stubbornness towards the harshness with which nature presented itself before his eyes, the man of Douro 
had enormous respect and devotion to this landscape. The construction of this cultural landscape was made with the land but also 
against it. The rural sanctuaries and cults show this respect for nature and the sacred land. These men require permission and 
divine protection to continue their labor asking for fertile land and clement weather .

6 INTERVENÇÕES | Estabeleceram-se seis intervenções principais: a reabilitação da casa do ermitão (1),  o redesenho do 
espaço de chegada (2), a reutilização das ruínas da valeira (3), o novo memorial da valeira (4), o novo cais (5) e uma unidade 
de alojamento e miradouro (6). Numa estratégia de acupuntura arquitetónica passando pela reabilitação e infraestruturação que 
possibilita ver de perto algumas cicatrizes deixadas no território, tendo em conta sequências espaciais, onde chegar, como 
parar, de onde ver e ser visto. Este projeto apresenta-se como modelo extensível a outros territórios, onde se devem criar novas 
vivências assim como relações entre locais e visitantes, criando mais valia para ambos.

6 INTERVENTIONS | Six main interventions were established: the rehabilitation of the hermit’s house (1), the redesign of the arrival 
space (2), the reuse of the Valeira ruins (3), the new Valeira memorial (4), the new quay 5) and a housing and viewpoint (6). In a 
strategy of architectural acupuncture that aims at the rehabilitation of existing structures and new infrastructure that allows to see 
closely some scars left in the territory, taking into account spatial sequences, where to arrive, how to stop, where to see and be 
seen. This project presents itself as a model that can be extended to other territories, where new experiences must be created, as 
well as relations between sites and visitors, creating added value for both.
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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  - Miguel Amado - mra.amado@gmail.com
com orientação de | mentored by Carlos Dias Coelho - cdcoelho.luotp@gmail.com

O RIO COMO ELEMENTO URBANO 

THE RIVER AS AN URBAN ELEMENT

Proposta área Learning Center 

Learning Center

Volumetria Learning Center 

Volumetry - Learning Center

Proposta geral de desenvolvimento 

General development proposal
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O trabalho desenvolve-se sobre a temática da habitação evolutiva, com foco sobre os cenários 
de realojamento de bairros críticos. Desenvolve uma estratégia de intervenção faseada que 
procura a integração do Bairro do Barruncho e de toda a sua comunidade em Odivelas. 
A análise da realidade urbanística verificou uma ocupação própria. O Bairro é rico em tipologias 
e o seu crescimento originou núcleos onde as habitações encastradas no terreno geram 
enfiamentos que encaminham as pessoas para pontos importantes e espaços de ancoragem.
Articulado com o programa RE>URB, foi um exercício adequado à realidade sociocultural, 
considerando a capacidade de financiamento e execução. Pretendeu-se respeitar o carácter 
do lugar, em vez de arrasá-lo.
Com base nos estudos de caracterização calculou-se a área média por pessoa que, com a 
média de habitantes por agregado, originou dois módulos base adaptados e evolutivos. De 
acordo com o levantamento da qualidade construtiva das habitações existentes, é feita a 
regeneração do bairro, onde os novos módulos não se repetem por sobreposição, mas sim 
ocupando diversas posições no espaço e gerando tipologias de agregação e espaços com 
base na morfologia pré-existente.
Este processo faseado mantém a identidade do bairro, sem o “choque” de uma mudança 
repentina, característica dos realojamentos.

The work is developed on the theme of incremental housing, focusing on the cases of relocation 
of critical neighbourhoods. It develops a phased intervention strategy that seeks to integrate the 
Barruncho neighbourhood and its entire community in Odivelas.
The analysis of the urban reality verified an occupation rich in different typologies.
Articulated with the RE> URB program, the project was an adequate exercise to the 
sociocultural reality, considering the capacity of financing and execution. The aim was to respect 
the character of the place, rather than to destroy it.

Based on the characterization analysis, the average area per person was calculated which, with 
the average number of inhabitants per household, gave rise to two adaptive and evolutionary 
base modules. According to a survey regarding the constructive quality of existing dwellings, the 
regeneration of the neighbourhood was handled in a way that new modules were not repeated 
by overlapping, but by  adopting different typologies of aggregation and spaces based on pre-
existing morphology.
This phased process maintains the identity of the neighbourhood, without the “shock” of a 
sudden change, characteristic of typical rehousing.

Finalista | Nominee  - Sofia Neves - sofiaornelasneves@gmail.com
com orientação de | mentored by Pedro Rodrigues - p.rodrigues@pr-arquitecturaglobal.com

REDESENHAR E REQUALIFICAR O LUGAR INFORMAL 

REDESIGN AND REQUALIFY THE INFORMAL PLACE

Proposta geral de desenvolvimento – Fase III

General development proposal – Phase III

3D
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O presente trabalho pretende contribuir para a compreensão do espaço arquitectónico enquanto 
elemento impulsionador de interacções sociais no Bairro da Arroja em Odivelas. 
Partindo do tema “construir no construído” proposto para a intervenção urbana na cidade de 
Odivelas, a investigação passa pela análise da evolução da cidade e os seus processos de 
transformação, mais concretamente os processos de periferização e emergência das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, principalmente na Área Metropolitana de Lisboa.
Odivelas apresenta condicionantes físicas geradas por diversas infra-estruturas e pela acentuada 
morfologia topográfica que dificultam as acessibilidades entre zonas da cidade, contribuindo para a 
desarticulação e desorganização territorial e social. 
Com a progressiva ocupação da freguesia, as zonas consideradas de difícil resolução, como 
por exemplo as áreas urbanas de génese ilegal (AUGI), foram colocadas de parte devido à sua 
formação espontânea e informal pelo território. Deste modo verifica-se uma falta de coesão entre os 
diferentes layers da cidade, o que gerou uma fragmentação do tecido urbano e social.
Assim, tomando como questão de pesquisa: “Como é que o espaço arquitectónico poderá 
possibilitar a integração e interacção entre os diversos estratos sociais, culturais e étnicos?” 
procurou-se criar e desenvolver um projecto para a revitalização física e social do bairro, 
concebendo-se um espaço de resposta às necessidades e aspirações da população residente ao 
mesmo tempo que se abre o bairro à cidade procurando atrair outros usuários/visitantes.
Abolindo com muros e portões que encerravam a área de intervenção, o edifício procura criar uma 
urbanidade para o lugar servindo de suporte e procurando diluir desníveis do terreno, permitindo 
reduzir distâncias nas ligações entre as diversas cotas e assim facilitar deslocações entre zonas no 
bairro. A contemplar a situação económica actual, a estrutura foi pensada para poder ser dividida 
em três partes distintas, geridas por uma ou mais entidades de forma independente.

The current work intends to contribute to the understanding of architectonic space as an element that 
boosts social interaction in the neighbourhood of Arroja, in Odivelas. 
Based on the theme “build upon the built space”, proposed for the urban intervention in the city 
of Odivelas, the investigation goes through the analysis of the city’s evolution and its processes of 
transformation, namely the processes of peripherization and the emergence of Urban Areas of Illegal 
Origin, mainly in Lisbon’s Metropolitan Area.
Odivelas presents physical constraints generated by various infrastructures and the accentuated 
topographic morphology that hinder accessibility between areas of the city, contributing to territorial 
and social disarticulation and disorganization. 
With the progressive occupation of the parish, the most challenging areas, such as the urban areas of 
illegal origin (AUGI), were put aside due to their spontaneous and informal territorial conception. This 
way, there is a lack of cohesion between the different city layers, which originated a splintering of the 
urban and social tissue.
Hence, asking the research question: “How can the architectonic space allow for the integration and 
interaction of the various social, cultural and ethnic layers?” was a way to create and develop a project 
towards the physical and social rehabilitation of the neighbourhood, conceiving a space that answered 
the needs and aspirations of the resident population at the same time the area is opened to the city, in 
an attempt to attract other users/visitors.
Abolishing walls and gates that restricted the site, the building intends to create an urbanity in the 
area, constituting a support and trying to overcome distinct topographic differences, allowing for the 
reduction of distances between the various heights and, therefore, making it easy to move through the 
neighbourhood. Observing the present economic situation, the structure was thought in a way as to 
possibly be divided into three different parts, independently managed by one or more entities.

Finalista | Nominee  - Nuno Machado - nuno.moura.m@gmail.com
com orientação de | mentored by Maria Manuela Mendes - mamendesster@gmail.com

CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO

BUILDING IN THE BUILT

O Centro Comunitário forma-se 
através de dois corpos maciços 
que se conectam, envolvendo duas 
praças com lógicas distintas. Uma 
mais institucional, desafogada 
que é a “face” do projecto e 
que pretende desenvolver os 
aspectos culturais ausentes na 
zona, introduzindo por exemplo 
exposições, atraindo as pessoas 
a percorrer aquele espaço; a outra 
mais íntima e informal, onde podem 
decorrer diversas actividades e 
onde se privilegiam as relações de 
sociabilidades entre moradores.

Neste espaço divide-se um programa com diversas valências e serviços, funcionando o edifício como pólo de trabalho, 
lazer, cultura e formação, criando ao longo do seu corpo praças, espaços verdes e outros de cariz mais rural como 
hortas comunitárias/pedagógicas e ainda percursos que procuram agarrar direcções definidas pelo edificado envolvente, 
servindo de suporte para a comunidade fomentando o encontro e convívio público.
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14Eduardo Oliveira - Finalista | Nominee
Nuno Lourenço - Orientador | Tutor

CONTINUIDADES COMO PROCESSOS REGENERATIVOS - PROJECTO URBANO NA 
FRENTE RIBEIRINHA DE LISBOA

CONTINUITY AS REGENERATIVE PROCESSES - LISBON’S RIVERSIDE URBAN PLAN

Universidade de Lisboa - I.S.T
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA

University of Lisbon - I.S.T
INTEGRATED MASTER OF ARCHITECTURE

O conceito e formato do curso de Mestrado Integrado em Arquitetura do Técnico, é um dado 
adquirido. Corresponde à ideia da formação necessária ser de longa duração, e também à ideia 
de que, sendo integrada, a formação se define como uma progressão na complexidade de cada 
ciclo. Tal obriga a ter presentes a coordenação dos objetivos centrando o 1.º ciclo na construção 
propedêutica de diversos saberes e competências necessárias à compreensão da complexidade dos 
fenómenos associados à conformação do espaço construído, numa perspetiva colaborativa e o 2.º 
ciclo na construção de capacidades projetuais mas também de capacidades críticas, de pesquisa, 
organização, reflexão e interação. Nesta estratégia procura-se aprofundar a identidade do curso 
tirando partido da vocação técnica da escola, traduzida na presença significativa de conteúdos e 
de meios laboratoriais orientados para a compreensão e domínio das tecnologias da arquitetura; 
da presença de um corpo docente diversificado, oferecendo formação especializada, prática 
de investigação e experiência profissional reconhecida e qualificada e de parcerias com escolas 
internacionais de referência, permitindo o intercâmbio de docentes e estudantes. 

The Técnico’s Integrated Master of Architecture degree’s concept and plan is commonly 
acknowledged. It derives from the notion that the required training must be long term and the 
idea that, being Integrated, the Masters’ training is defined as a progression in the complexity of 
each cycle. This forces the coordination of objectives, focusing the 1st cycle on the propaedeutic 
construction of the diverse knowledge and skills required to understand the complexity of phenomena 
connected to the creation of the built space, from a collaborative perspective, and the 2nd cycle 
on the construction of project capabilities as well as critical, research, organization, reflection, and 
interaction skills. In this strategy the definition of the degree’s identity is sought, exploring the schools 
technical inclination, expressed in the notable presence of laboratorial contents and resources 
directed to the comprehension and mastery of architecture technologies; the presence of a diversified 
teaching staff, offering specialized training, investigation practice, and renowned and qualified 
professional experience; partnerships with international eminent schools, allowing student and teacher 
exchange. 

Diretor do Conselho Científico
Director of the Scienteific Board
Teresa Heitor

Perspectiva do prado com o novo centro de congressos em segundo plano.

View of the meadow with the new congress centre in the background

14
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Lisboa nunca esteve tão longe do seu rio, mas esta proposta pretende reunir os dois através de 
três importantes objectivos.
O primeiro é o fim da estação de Santa Apolónia como terminal ferroviário. Também com a 
saída do porto a linha férrea passa a ter ainda menos relevância e com isto acaba-se com os 
problemas de atravessamento causados pela intransponibilidade das linhas numa área tão antiga 
e consolidada da cidade. Em contrapartida, melhora-se a mobilidade ao continuar a linha azul de 
metropolitano, que hoje termina na estação de Santa Apolónia até à estação de Oriente.
O segundo objectivo é o de consolidar o limite urbano da frente ribeirinha de modo a criar uma 
continuidade entre os tecidos urbanos em ambas as margens dos vales de Santo António e 
Chelas. Espera-se que com esta marcação e união, ambas as margens do vale possam ser 
vividas com relações próximas acabando com o exílio da zona mais oriental.
O último é a criação de um corredor verde pela zona ribeirinha, aproveitando como ponto de 
partida o parque previsto para o novo terminal de cruzeiros de Lisboa prolongando-o até ao 
vale de Chelas. No vale de Santo António pretende-se consolidar a malha urbana envolvente e 
transformá-lo na nova centralidade. Para isso criam-se novas frentes que delimitam o vale e o 
encaram como o coração deste lugar, em vez de virarem as costas a ele.

Lisbon has never been so far from its river. This proposal however aims to reunite both through 
three important objectives.
The first one is the end of Santa Apolónia station as a train terminus. Adding to this, the seaport’s 
relocation exacerbates the low relevance of the railway. This offers a chance to fix the impossibility 
to cross over the tracks in an ancient and dense part of the city. On the other hand, mobility is 
improved by extending the underground blue line until Oriente station, which today ends in Santa 
Apolónia.
The second objective is to consolidate the riverside urban limit, so a continuity can be created 
between the urban fabrics present in both banks of the Santo António and Chelas valleys. It is 
to be expected that this union and limit facilitates close relationships and ends the exile enforced 
onto both banks of the Santo António valley.
Last but not least, is the creation of a green corridor along the riverside, using the new park from 
the cruise terminal as the starting point and extending it until Chelas’ valley. In Santo António’s 
valley the aim is to consolidate the surrounding urban fabric and transform the valley into a new 
centrality. To achieve this new urban fronts are created that limit the valley and see the park as the 
heart of this place, instead of turning their backs like it is done nowadays.

Finalista | Nominee - Eduardo Oliveira - edusolive@gmail.com
com orientação de | mentored by Nuno Lourenço - nlourenco@risco.org

CONTINUIDADES COMO PROCESSOS REGENERATIVOS 

CONTINUITY AS REGENERATIVE PROCESSES

Planta geral da intervenção e corte transversal pelo parque e bairro entre vales

Plan of the full proposal and a cross section through the park and the housing neighbourhood

Perspectiva geral da proposta

Bird’s eye view of the proposal

14.1 14
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15 Universidade Autónoma de Lisboa
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

Autonomous University of Lisbon
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

15.1

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. 

Director of the Pedagogical Board
Ricardo Carvalho

João Ramos - Finalista | Nominee
Joaquim Moreno - Orientador | Tutor

CONSTRUIR UM TEMPLO 

BUILDING A TEMPLE

mouchão do lombo do tejo
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15.1 15Finalista | Nominee - João Ramos - joaoortigaoramos@gmail.com
com orientação de | mentored by Joaquim Moreno - moreno.joaquim@gmail.com

O MOUCHÃO DO LOMBO DO TEJO é uma ilha situada no estuário do Rio Tejo, entre Alverca do 
Ribatejo e a Lezíria Grande de Vila Franca de Xira e a norte da área conhecida como Mar-da-
Palha. O mouchão abrange uma área de aproximadamente 600 hectares de lezíria, isolados das 
marés e cheias por um sistema de taludes.  
Sendo a desativação da atividade agrícola uma condição prévia do projeto, a constante 
manutenção do sistema de taludes e valas assim como a existência dos edifícios de apoio 
deixam de ser pertinentes. 
Partindo de valores aproximados conseguem-se prever três períodos de transformação do 
mouchão ao longo dos tempos. Devido à erosão produzida pelo vento e chuva, as valas deixarão 
de existir dando lugar a uma topografia que pouco a pouco se revelará mais acidentada, dando 
lugar a pequenos charcos e zonas de acumulação de sedimentos. Pela ação das marés, o talude 
acabará por ceder nas zonas mais frágeis e a água inundará as áreas de menor cota. 
O EDIFÍCIO situa-se na zona de maior cota a norte do mouchão. Deste modo, distancia-se do 
nível da água do rio e alheia-se aos alagamentos temporários das zonas de sapal e caniçal. Ao 
mesmo tempo utiliza as infraestruturas pré-existentes dos edifícios de apoio agrícola. 
O templo é composto por um espaço central, em torno do qual se anexam: um refeitório, um 
dormitório e um balneário. Por essa mesma ordem, as divisões possuem 168m2, 96m2, 48m2 e 
36m2. As dimensões dos espaços anexos partem da divisão da sala principal em três retângulos 
de igual proporção mas com áreas diferentes. 
O edifício é inteiramente construído em betão armado. Enquanto no exterior, o betão é lavado de 
modo a não revelar as marcas da cofragem, no interior pretende-se que o processo de cofragem 
seja evidente: as paredes são betonadas sobre painéis metálicos lisos e os tetos sobre tábuas 
de madeira. O pavimento é feito em lajetas pré-fabricadas e a cofragem usada é semelhante à 
do teto. Todos os restantes elementos como janelas, portas, escadas interiores e mobiliário, são 
construídos em madeira de sucupira preta. O sistema de eletricidade e água é deixado à vista em 
tubos de cobre.

The «MOUCHÃO DO LOMBO DO TEJO» is an island located in the Tagus Estuary, between 
Alverca do Ribatejo and Vila Franca de Xira’s wetlands, north of the area known as «Mar-da-
Palha». The islet encompasses an area of approximately 600 hectares of wetland, isolated from 
the tides and fed through a system of batters. 
Being the deactivation of agricultural activity an objective of the project, the maintenance of the 
batter and ditch system, as well as the existence of support facilities, are no longer pertinent. 
Based on approximate values, we can predict three periods of transformation of the islet, through 
time. Due to the wind and rain erosion, the ditches will cease to exist, giving rise to a topography 
that, little by little, will become more heterogeneous, with small ponds and areas of sediment 
accumulation. Through the action of the tides, the batter will eventually give in at the more fragile 
areas and water will flood the lower areas. 
The BUILDING is located in the higher area, in the northern area of the islet. This way, it distances 
itself from the river and is extraneous to the temporary flooding of the marshlands and cane thicket 
areas. At the same time, it uses the pre-existing infrastructures of the agricultural support facilities. 
The temple is composed of a central area, around which are arranged a canteen, a dormitory 
and shower room. For that reason, the rooms have 168, 96, 48 and 36 square meters. The 
dimensions of the annexed spaces all start from the main room shaped as three rectangles of 
equal proportions but with different areas. 
The building is entirely made out of concrete. On the outside the concrete is cleaned in order 
not the reveal the formwork marks, while, on the inside, the formwork process is intended to be 
evident: the walls are concrete over flat metallic panels and the ceilings over wooden boards. 
The pavement is made out of pre-fabricated slabs and the formwork elements used are similar to 
those used in the ceiling. All the remaining elements, such as windows, doors, interior staircases 
and furniture, are made out of black sucupira wood. The electrical and water infrastructures are 
left in plain sight, as copper tubes.

CONSTRUIR UM TEMPLO

BUILDING A TEMPLE

Fotografia da maquete; espaço central / balneário

Photography of the model; central space / bath house
Corte / Planta

Section / Plan
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16.1
Universidade de Lisboa 
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

University of Lisbon 
HIGHER INSTITUTE OF AGRONOMY

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

16
Inês Antunes - Aluna | Student
Ana Luísa Soares - Orientador | Tutor

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA RIA DE AVEIRO PARA A REQUALIFICAÇÃO 
PAISAGISTA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

AN INTERVENTION PROPOSAL IN RIA DE AVEIRO FOR THE LANDSCAPE 
REQUALIFICATION OF THE UNIVERSITY CAMPUS

Recuperação de casa em ruínas para instalação de uma cafetaria e sala de estudos

Requalification of a degraded building for the installation of a snack bar and study hall
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16.1 16Aluna | Student - Inês Antunes - anarjferreira@gmail.com 
com orientação de | mentored by Ana Luísa Soares 

A Ria de Aveiro é um ecossistema com níveis de biodiversidade únicos e um dos mais belos 
patrimónios hidrográficos portugueses. Na presente tese foi desenvolvida uma proposta de 
requalificação paisagista do campus universitário de Aveiro que se estende ao longo das margens 
da Ria numa frente ribeirinha degradada e mal aproveitada.
A proposta de intervenção considerou as peculiaridades do sistema na procura da sustentabilidade 
ecológica a par do uso antropogénico, respeitando os demais planos de ordenamento do território. 
A sua proteção e conservação não implica a restrição das atividades nelas realizadas mas sim 
através de um bom planeamento conseguir-se-á garantir a manutenção e incremento do seu valor 
ecológico estético, cultural, turístico, recreativo e, quando aplicável, associado a uma valorização 
económica que permita a sua gestão equilibrada e sustentável. Assim pretendeu-se contribuir para 
um espaço dedicado à Ria, aos seus costumes e usufruidores. Procurou-se uma ligação não só 
física, mas consciente da necessidade deste espaço para o desenvolvimento da cidade e uma 
agradável harmonia entre o quotidiano citadino e a vida universitária.

Ria de Aveiro is an ecosystem with unique levels of biodiversity constituting one of the most beautiful 
hydrographic heritages of the Portuguese territories. In this thesis an intervention proposal for the 
landscape requalification of the university campus of Aveiro was developed.
The intervention proposal considered the system peculiarities, in seeking a landscape requalification 
taking into account the ecological sustainability and affordability, along with the anthropogenic use, 
whilst respecting the remaining spatial plans. Its protection and conservation does not imply the 
restriction of activities. Through a good planning it will be possible to guarantee the maintenance 
and increase of its ecological, aesthetic, cultural, tourist and recreational value and, when applicable, 
associated with an economic valuation that allows its balanced and sustainable management.
This thesis intended to contribute with a space totally dedicated to the Ria, their customs and 
customers. The aim was not only the physical connection but also the awareness of the need of this 
space for city development and an enjoyable harmony between the city and the university life.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA RIA DE AVEIRO PARA A REQUALIFICAÇÃO PAISAGISTA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

AN INTERVENTION PROPOSAL IN RIA DE AVEIRO FOR THE LANDSCAPE REQUALIFICATION OF THE UNIVERSITY CAMPUS

Miradouros em madeira assentes em pilotis sobre o Esteiro de S. Pedro
Wooden overlook over Esteiro de S. Pedro

Parque Náutico para desporto não motorizado

Nautical Center for non-powered sports

Plano Geral
Master Plan
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17
17.1

O antes e o depois

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

Madalena Costa - Aluna | Student
Bernardo d’Orey Manoel - Orientador | Tutor

A MARGEM; ENTENDER (RE)UNIR PELA NARRATIVA

THE MARGIN ; (RE)UNITE FROM THE NARRATIVE
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“Há poesia em tudo (...) Também a há na cidade – não o neguem – é evidente para mim aqui 
onde me sento: há poesia nesta mesa, neste papel, neste tinteiro; há poesia na trepidação 
dos carros nas ruas, em cada movimento ínfimo, trivial, ridículo de um operário que, do outro 
lado da rua, pinta a tabuleta de um talho” - Fernando Pessoa.

O quotidiano; o cidadão anónimo que, perscrutando através das janelas, acede a uma outra 
cidade: os vãos iluminados – teatro de sombras urbano – ecrãs do habitar; a standardização; 
o reviver da Lisboa de ontem, transpondo-a para a contemporaneidade... O desafio era claro, 
actuar de modo contaminante e contaminador numa malha urbana consolidada, delimitada 
pela Avenida da Liberdade, Rua do Salitre e Travessa da Horta da Cêra.
Procurámos gizar um conjunto espacial que, orbitando uma intrincada praça – núcleo 
aglutinador da nossa intervenção – permitisse uma clara delimitação dos programas público: 
auditório, restaurante e sala de exposições, e privado: guesthouse e hostel.
Criámos, assim, um sistema urbano que, respeitando a escala e proporção da envolvente, 
com ela rompesse em termos formais e de materialidade porque... afinal, há poesia em tudo.
(PESSOA, Fernando (1966) – Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. Textos estabelecidos e prefaciados por 
Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho. Lisboa: Ática.)

Finalista | Nominee - Joana Filipa Pereira - jfsfbp@gmail.com
com orientação de | mentored by Bernardo d’Orey Manoel - bernardomanoel@gmail.com

A CIDADE COMO PAISAGEM - NARRAR E EMOCIONAR EM LISBOA
THE CITY AS LANDSCAPE - NARRATING AND THRILL IN LISBON

“There is poetry everywhere (...) Also in the city – do not deny it – it is clear to me here where I sit: 
there is poetry in this table, in this paper, in this inkstand; there is poetry in the vibration of the cars in 
the streets, in every slightest, trite, outlandish movement from a workman that, on the other side of 
the street, paints a butcher’s name board” - Fernando Pessoa

The daily life; the nameless citizen that, probing trough windows, accesses to a new city: the 
enlightened hollows – urban shadow theatres – real life canvas; standardization; relieving the Lisbon 
of the past and adjusting it to the present… The aim was quite simple: to create a proposal that 
would affect and be affected by surrounding urban mesh. Starting from a small, abstruse square, we 
created an entire spatial set that would easily segregate uses as public: auditorium, restaurant and 
exhibition room, or private: guesthouse and hostel. Having this dichotomy as premise we could, then, 
develop our final proposal by highlighting the importance of surrounding’s scale and proportion but, 
nevertheless, aiming to break its formal and material coherence. Because, at the end of the day…
there is poetry everywhere.

Modelo tridimensional, proposta e envolvente. Escala 1|500

Model, architecture proposal and surroundings. Scale 1|500

17.1 17
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19
19.1

19.2

ISCTE - IUL 
ESCOLA DE TECNOLOGIAS E ARQUITETURA

ISCTE - IUL
SCHOOL OF TECHNOLOGY AND ARCHITECTURE

O Mestrado Integrado em Arquitetura (MIA) do ISCTE-IUL reúne um conjunto de particularidades, 
de entre as quais se destaca o enriquecimento do quotidiano e transdisciplinaridade formativa dos 
seus alunos, em consequência da concentração de docentes e discentes oriundos de diversas áreas 
do saber nesta Instituição. O nosso Campus é também constituído por edifícios sucessivamente 
projetados por Raúl Hestnes Ferreira, entre os quais consta um prémio Valmor (de 2002) e uma 
menção honrosa do mesmo (de 1993). Admitimos que estudar rodeado de bons edifícios será 
vantajoso no momento de aprender a fazê-los... E na verdade, os alunos do MIA do ISCTE têm tido 
colocação em ateliês nacionais e internacionais, bem como em carreiras de investigação. Apesar 
do reduzido numerus clausus do seu MIA, mereceram ainda variadas distinções, de entre as quais 
destaco a atribuição a trabalhos desenvolvidos na unidade curricular “Projeto Final de Arquitetura” de 
prémios Secil e menções honrosas do mesmo. Realça-se sobretudo a atribuição do prémio Archiprix 
2014 à jovem arquiteta Mariana Brandão. Quis a coincidência que o signatário tenha sido um dos 
orientadores do trabalho premiado. 

Among the ISCTE-IUL Master of Architecture degree’s (MIA) particularities the ability to enrich its 
students’ daily life and transdisciplinary formation should be singled out, a consequence of this 
institution’s ability to assemble teachers and students from different fields of knowledge. In our 
Campus there are buildings designed by Raúl Hestnes Ferreira, including a win (2002) and an 
honorable mention in the Valmos award (1993). We consider being surrounded by good buildings 
should become advantageous when you’re learning how to design them...And it is a fact that MIA and 
ISCTE students have been finding positions in national and international firms, as well as investigation 
careers. Despite the small numerus clausus of its MIA, several accolades have been won, notably 
Secil awards won by the “Projecto Final de Arquitectura” curricular unit and honourable mentions in 
the same award. Young architect Mariana Brandão’s 2014 Archiprix award should be singled out. 
Coincidentally, the signatory was one of the awarded project’s supervisors. 

Presidente do Conselho Pedagógico
President of the Pedagogical Board
José Luís Possolo de Saldanha

Mariana Brandão - Vencedora | Winner

Jose Luís Saldanha - Orientador | Tutor

REVITALIZAR A CIDADE OCULTA PROJECTO PARA QUARTRO CASAS NO INTERIOR 
DE QUARTEIRAO NAS AMOREIRAS

REGENERATING THE HIDDEN CITY PROJECT FOR FOUR HOUSES IN THE MIDST OF 
A BLOCK IN AMOREIRAS

Fábio Correia - Finalista | Nominee
Ana Vaz Milheiro - Orientador | Tutor

CASAS NAS AMOREIRAS

HOUSES IN AMOREIRAS
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19.1 19Vencedora | Winner - Mariana Brandão - marianabrandao900@hotmail.com
com orientação de | mentored by Jose Luís Saldanha - jose.Saldanha@iscte.pt

O projecto para quatro casas propõe a reutilização e valorização dos espaços esquecidos 
existentes no interior de quarteirões abandonados sem qualquer relação com o exterior. 
O quarteirão localiza-se nas Amoreiras em Lisboa e tem acesso através de um pequeno 
arruamento definido pelo espaço vazio entre dois edifícios existentes com frente para 
a rua pública. 
Nos edifícios existentes foram feitas intervenções cirúrgicas de modo a reabilitar os 
espaços, mantendo a configuração espacial original, mas adaptando-os às novas exigências 
habitacionais. Devido ao facto de se tratar de uma construção do estilo pombalino, optou-se 
por valorizar a história do edifício, preservando a presença dos elementos arquitetónicos 
típicos destas construções. 
Nas traseiras destes dois edifícios é construído um novo volume, que resgata o desenho 
original do pátio operário que existiu ali anteriormente. Neste sentido foram projetados dois 
blocos de construção leve, com dois fogos cada, que surgem ligados entre si por uma 
cobertura contínua, desenhando um volume único revestido por uma pele metálica ondulada 
preta, de modo a passar despercebido através da via publica. 
As habitações do novo volume foram projetadas para uma pessoa, sendo predominante os 
espaços abertos e a quase ausência de compartimentos. De modo a maximizar e organizar 
o espaço, é introduzido um único volume localizado no centro da habitação onde todos os 
serviços acomodam-se à sua volta, dividindo o espaço em diferentes usos. 
A proposta interpreta um modo de habitar de uma sociedade idealizada no futuro, com uma 
tendência para ser constituída por pessoas cada vez mais velhas e monoresidenciais. Viver 
em comunidade tornou-se o conceito principal deste projecto, onde o espaço coletivo é um 
espaço central de encontro e partilha, e encontra-se estrategicamente distribuídos ao nível do 
rés do chão dos dois edifícios pré existentes. O espaço é apropriado de modo a receber as 
novas funções

The project for four houses is located in the midst of a block in Amoreiras, previously occupied 
by abandoned annexes with access via a small path defined by a gap between the two existing 
buildings. This path extends to a massive garden hidden from the public eye, where it’s planned 
the construction of two blocks that are connected by a continuous roof. That defines a single 
volume covered by a black corrugated metal skin, remaining unnoticed by the public street. 
The proposal interprets the lifestyles of the future Lisbon society, tending to senior one-
person household. Being the main concept the “community life”, where the housing area only 
consists of private spaces while the collective area is based on a central space of sharing and 
socializing with common dining, living and working rooms, strategically located on the ground 
floor of the two existing buildings where the space is adapted to receive the new functions. 
Taking into account the degradation of these buildings, a few interventions were made in order 
to regenerate the space. However trying to maintain the original configuration of the houses 
on the 1st and 2nd floor and preserving the memory of the traditional architecture. The new 
construction is a light wooden structure with a raised floor system. The contemporary houses, 
designed for one person, respond to the demands of the life in the future Lisbon. In order to 
efficiently maximize the space is introduced a single volume located in the center where all the 
services are accommodated, dividing the open plan into different uses such as: living room, 
kitchenette, bathroom and the sleeping/working area. A hallway provides the access to all the 
areas and privacy to the upstairs. The lighting is ensured by ceiling openings and windows 
generously open to the backyard garden

REVITALIZAR A CIDADE OCULTA

REVITALIZING THE HIDDEN CITY

Planta
Plan
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19.1 19Vencedora | Winner  - Mariana Brandão - marianabrandao900@hotmail.com
com orientação de | mentored by Jose Luís Saldanha - jose.Saldanha@iscte.pt

REVITALIZAR A CIDADE OCULTA

REVITALIZING THE HIDDEN CITY

Alçados
Facades
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Analisaremos a cidade de hoje sob o ponto de vista social.
Hoje é difícil comprar ou construir casa nova. Por um lado pela dificuldade de aceder a 
financiamento, por outro, existe um excedente de parque habitacional e de espaços por intrevir 
na cidade. Este contexto pode ser uma oportunidade! 
Aproveitar e cozinhar os retalhos que estão esquecidos no meio urbano e transformá-los.
Assim, face ao desafio lançado pelos docentes optou-se por pensar no programa como um 
objeto isolado da cidade. Não totalmente isolado, uma vez que está inserido no sei sistema 
urbano, mas como um objeto arquitetónico que dentro dos seus limites se transforma/evolui.
Procura-se um novo olhar para o habitar. Não uma modificação da sua morfologia física da casa, 
mas uma nova espacialização entre os volumes essenciais que compõem a forma de habitar. 
Propõe-se uma transformação ao longo das duas casas. Uma narrativa contada pela matéria 
etérica das experiências espaciais das casas. Aparentemente complexas do exterior, a 
transformação de todos os compartimentos (sala, cozinha, instalação sanitária e quarto) no final 
da narrativa metamórfica pretende desconstruir o estereótipo do habitar de hoje, de uma caixa 
de quatro paredes, e criar espacialidades intensas, fluídas, com uma maior comunicação entre 
todos os elementos essenciais do modo de habitar.

We will analyse the present day city from a social point-of-view.
These days, it is hard to buy or build a new house. On the one hand, due to the difficulty to 
access financing, and, on the other, due to a surplus of the housing stock and of available 
spaces within the city. This context can be an opportunity! 
To take advantage of and to sew the shreds that lie forgotten within the urban tissue, and to 
transform them.
Hence, facing the challenge presented by our teachers, we opted to think of the programme as 
an object isolated from the city. Not completely isolated, as it is inscribed in its urban system, 
but as an architectonic object that, within its limits, transforms itself, evolves.
We seek a new perspective on dwelling. Not a change in the physical morphology of the house 
but a new spatialization between the essential volumes that compose the concept of dwelling. 
We propose a transformation transversal to the two houses. A narrative that is told by the 
ethereal matter of the houses’ spatial experiences. Apparently complex from the outside, the 
transformation of all the compartments (living room, kitchen, bathroom and bedroom) at the end 
of the metamorphic narrative intends to deconstruct the stereotype of today’s dwelling of a box 
of four walls and to create intense and fluid spatialities, with a better communication between 
the essential elements of the concept of dwelling.

Finalista | Nominee - Fábio Correia - fabiourcorreia@gmail.com
com orientação de | mentored by Ana Vaz Milheiro - jlpsa@iscte.pt

CASAS NAS AMOREIRAS

HOUSES IN AMOREIRAS

Axonometria Explodida

Maqueta da casa

19.2 19
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O Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura da Universidade de Évora foi criado em 2001 
e pertence ao Departamento de Arquitetura da Escola de Artes, onde se incluem igualmente os 
departamentos de Artes Visuais e Design, Artes Cénicas e Música, proporcionando um ambiente de 
estudo multidisciplinar único no panorama do ensino da Arquitetura em Portugal. Actualmente com 
cerca de 330 alunos, o curso funciona numa antiga fábrica recentemente recuperada pelos arquitetos 
Inês Lobo e João Maria Ventura Trindade, obra que mereceu o prémio IHRU 2013, oferecendo 
as condições ideais para a aprendizagem da Arquitetura. O Curso de Mestrado Integrado está 
estruturado em 10 semestres e a sua formação assenta na aprendizagem da Arquitetura centrada no 
ensino do projeto em cinco ateliers de projeto, compreendendo-a como uma produção cultural, para 
onde confluem as diversas áreas do saber, num ensino claramente ligado à prática do projeto e à 
investigação. Com uma forte cultura de atelier, alunos e professores trabalham em conjunto de modo 
a fazer face a projetos desafiantes, criando-se assim uma extraordinária relação de ensino e, acima 
de tudo, pensamento e aprendizagem da Arquitetura.

Évora University’s Integrated Masters in Architecture was created in 2001 and belongs to the 
Art School’s Department of Architecture, which also includes the departments of Visual Arts and 
Design, Scenic Arts and Music, allowing for a multidisciplinary study environment that’s unique in 
the Portuguese Architecture education panorama. Currently hosting 330 students, the course takes 
place in an old factory that has been recently recovered by architects Inês Lobo and João Maria 
Ventura Trindade, a project that earned them the IHRU 2013 award, meeting the ideal requirements 
for Architecture apprenticeship. The Integrated Masters Course is structured into 10 semesters 
and its teaching is based on the education of Architecture centred on project training in five project 
ateliers, foreseeing it as a cultural production, into which the various fields of knowledge converge, 
in an education clearly connected to project practice and to research. With a strong ‘atelier culture’, 
students and teachers work together in order to address challenging projects, therefore creating an 
extraordinary relationship of Architecture teaching, and, above all, thinking and learning. 

Diretora do Departamento de Arquitectura
Director of the School of Architecture
Sofia Salema

20.1

20.2

Pedro Ribeiro - Finalista | Nominee
João Maria Trindade e Nuno Crespo - Orientador | Tutor

MURO HABITADO PERCURSO PEDONAL DE LIGAÇÃO ENTRE O CENTRO HISTÓRICO DE 
ÉVORA E O BAIRRO DA MALAGUEIRA.

INHABITED WALL PEDESTRIAN PATH TO CONNECT THE HISTORICAL CENTER OF EVORA 

Rui Rua - Finalista | Nominee
Daniel Jimenez Ferrera - Orientador | Tutor

CENTRO CULTURAL CONTEMPORÂNEA NATUREZA DOMINADA.A RELAÇÃO ENTRE 
EQUIPAMENTOS CULTURAIS E JARDINS

CONTEMPORARY CULTURAL CENTER DOMINATED NATURE. THE RELATION BETWEEN 
CULTURAL EQUIPEMENTS AND GARDENS

Universidade de Évora
ESCOLA DE ARTES - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

University of Évora
SCHOOL OF ARTS - DEPARTMENT OF ARCHITECTURE 20
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A proposta possibilita uma ligação que cosa os fragmentos que fazem parte da cidade unindo o 
centro Histórico de Évora, um núcleo bastante consolidado e encerrado dentro dos seus limites 
e o Bairro da Malagueira na sua periferia. É um percurso que desenha o sítio; um novo limite que 
funciona como um sistema de infra-estrutura e o ocupa com um programa cultural. 

O Muro torna-se percurso, um vazio retirado da matéria que constitui o limite. Ao olharmos à volta, 
tudo é matéria, tudo o que podemos tocar é um corpo físico. Mas também podemos pensar no 
espaço ocupado por essa matéria. Transformamos o vazio de uma sala em matéria, e a espessura 
dos seus limites, que um dia foram matéria (paredes), tornam-se percorríveis. Passamos a “respirar 
matéria”, a viver em contacto permanente com os componentes dos materiais, tirando partido de 
tudo o que nos oferece. 

Partindo do princípio de negatividade das esculturas de Tony Smith, e da forma como ele as 
descreveu (vazios no espaço), aqui a matéria do muro passa a ser o seu vazio. Torna-se o negativo 
do espaço percorrível pelo homem. O que interessa é a experiência sensorial da matéria. A forma 
como esta compõe o espaço e se relaciona com as pessoas que nele habitam. Mais do que uma 
preocupação de soluções tipológicas, o objectivo é o de criar um dispositivo arquitectónico que 
reflectisse acerca da possibilidade das formas espaciais e da sua ocupação humana. Tentar criar 
espaços que procuram o silêncio, e a luz como refugio. 

Nesta experiência da matéria como espaço o programa específico apenas serve de base para 
desenvolver a ideia do vazio. 

A ideia de um espaço público que é desenhado como um vazio, como um espaço que não resulta 
de adições, mas pelo contrário é limitado pela presença da dimensão do construído – Muro do 
cemitério existente, e novo muro de limite. Assim o Muro não resulta de uma procura formal, 
mas sim da definição de um limite que já existe. Um limite que procura criar um novo espaço em 
continuidade com a cidade, uma nova ligação com o bairro, e uma nova atmosfera, fundador de 
novas experiências humanas e espaciais. 

The proposal allows for a connection that darns the city’s fragments, connecting Évora’s historic 
core - a consolidated nucleus, circumscribed to its limits - and the neighbourhood of Malagueira, 
in its periphery. It is a route that designs the site; a new limit that works as an infrastructure and 
occupies it with a cultural programme. 

The Wall becomes a route, a void taken from the matter that constitutes the limit. When we look 
around, all is matter, all we can touch is a physical body. But we can also think of the space that 
matter occupies. We transform the void into a room in matter, and the thickness of its limits - which 
were once matter (walls) - become traversable. We start to “breathe matter”, living in permanent 
contact with the material components, taking advantage of everything it has to offer. 

Having as a starting point the negativity of Tony Smith’s sculptures, and the way he described them 
(voids in space), in our case, the wall’s matter becomes its void. It becomes the negative of the 
space traversable by man. What matters is the sensory experience of matter. The way it composes 
the space and it relates to the people that inhabit it. More than a concern with typological solutions, 
the objective is that of creating an architectonic device that reflected on the possibilities of spatial 
forms and its human occupation. Trying to create spaces that seek silence, and light as refuge. 

In this experience of matter as space, the specific programme is only the basis for the development 
of the idea of emptiness. 

The idea of a public space that is designed as a void, as a space that does not stem from any 
sums, but is, on the contrary, limited by the presence of the dimension of the built elements – the 
existing cemetery wall and the new limiting wall. This way, the wall is not the result of a formal 
pursuit but that of the definition of a limit that already exists. A limit that intents to create a new 
space, in continuity with the city, a new connection to the neighbourhood, and a new atmosphere, 
generator of new human and spatial experiences. 

Finalista | Nominee  - Pedro Ribeiro - pedromaria.ribeiro@gmail.com
com orientação de | mentored by João Crespo - jmt@venturatrindade.com
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A importância do Centro de Cultura Contemporânea de Lisboa é reforçada pela reordenação que este 
efetua em toda a zona envolvente ao palácio da Mitra, onde um crescimento industrial descontrolado e 
consequente abandono deixou uma marca negativa.A dificuldade de acesso ao palácio do Século XVII e 
aos seus jardins foram assumidos neste projeto como uma oportunidade para estabelecer novas relações 
e ligações com a sua envolvente, procurando uma melhora local que incentive a reestruturação desta 
zona da cidade.

O Centro de Cultura assume a totalidade do lugar até aqui ocupado pela antiga Fábrica Seixas, onde 
funcionaram diversas atividades que neste momento se encontram interrompidas e em estado de 
degradação. A presença desta fábrica veio interromper uma lógica forte de relação de desafogo e 
presença perante o rio da qual os palácios gozaram durante longas décadas na cidade.

A possibilidade de atravessamento através de diversas plataformas de relação entre a rua e o interior do 
quarteirão onde se encontra o palácio, permite estabelecer novas ligações culturais e lúdicas em torno de 
um elemento (Palácio da Mitra) que em tempos gozou deste mesmo carácter.

O estudo e interpretação de relações entre o espaço construído e o espaço de jardim nesta proposta, foi 
transposto também no seu sistema construtivo e na narrativa que este sistema implementa na leitura do 
espaço expositivo.

Na criação de um espaço fechado em que a abertura e as relações físicas e visuais são muito 
controladas e intensas, a necessidade de introduzir luz natural uniforme na sala de intervenção remeteu 
para um sistema em que foi explorada uma cobertura translúcida, permitindo a luz filtrar-se por entre as 
lâminas estruturais que suportam todo este sistema.

Esta relação vertical em oposição à articulação entre interior/exterior que na maioria da extensão 
do edifício se realiza de forma horizontal, permite conferir à sala de intervenção um carácter de 
excecionalidade que a torna singular no conjunto.

The importance of Lisbon’s Centre of Contemporary Culture is reinforced by the reordering it operates 
in all the area that surrounds the Mitra palace, where an uncontrolled industrial growth and consequent 
abandonment left a negative mark. The difficult accessibility to the 17th century palace and its gardens 
were assumed by the project as an opportunity to establish new relationships and connections with its 
surroundings, seeking a local improvement that boosts the restructuring of this part of the city.

The Centre of Culture occupies the whole area of the old Seixas Factory, where several activities took 
place that, at the present moment, are interrupted or in a state of deterioration. The presence of this 
factory interrupted a strong logic of a relationship of clearance and presence with the river, which the 
palaces enjoyed for long decades, within the city.

The possibility of traversing - by means of several connective platforms between the street and the inside 
of the block in which the palace is located - allows for the development of new cultural and recreational 
relationships around an element (Mitra Palace), that once enjoyed these same circumstances.

In this proposal, the study and interpretation of the relationships between the built space and the garden 
area were also transposed in its constructive system and in the narrative this system implements in the 
exhibition space.

In the creation of an enclosed space, in which the openings and the physical and visual relationships are 
very controlled and intense, the need to uniformly introduce natural light in the intervention room referred 
to a system that explored a translucent roof, allowing for the light to be filtered between the structural 
blades that support the whole system.

This vertical relationship - in opposition to the articulation between the inside/outside that, for the majority 
of the building, happens horizontally - allows for the intervention room to have an exceptional character, 
making it special within the ensemble.

Finalista | Nominee  - Rui Rua - rui.rua@hotmail.com
com orientação de | mentored by Daniel Ferrera - daniel@gaparquitectos.com

Corte
Section

Vista aerea 
Aerial Vision

Perspectiva
Perspective

CENTRO CULTURAL CONTEMPORÂNEA

CONTEMPORARY CULTURAL CENTER

Maquete

Model

20.2 20

Axonometria
Axonometry



90 91

22
22.1

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

Marisa Mendes - Aluna | Student
Desidério Batista - Orientador | Tutor

JARDIM DAS CACTACEAE

CACTACEAE GARDEN

Perspetiva do Jardim 

Perspective of the garden
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com orientação de | mentored by Désidério Batista - pedrogameiro@matosgameiro.com

JARDIM DAS CACTACEAE

CACTACEAE GARDEN

Radicepura, localizada em Catania, Italia, propriedade de Venerando Faro é um parque fruto da 
realização do sonho deste homem, que ao longo de 50 anos recolheu plantas de todo o mundo, 
fazendo com que este parque seja um valioso recurso natural com 5 hectares,  contendo 3000 
espécies de plantas, fábrica de sementes e áreas para conferências ou eventos. Em 2013, 
contactou o atelier B2B de Jordi Bellmunt e Agata Buscemi arquitectes, em Barcelona, para 
solicitar uma proposta de um jardim botânico para a sua propriedade. Pretendia um jardim 
botânico fora do conceito comum, não apenas uma mostra catalogada de plantas mas sim a 
criação de pequenos habitats capazes de causar diferentes sensações a quem o visita.
A proposta global apresentada pelo atelier para o jardim botânico passa por fazer a divisão 
do terreno em duas partes distintas. Assim sendo de um lado uma área dedicada à paisagem 
siciliana, cujo objetivo foi recriar as principais paisagens de Sicília, os seus ecossistemas 
fundamentais, os seus espaços e estruturas essenciais. Esta área encontra-se dividida por 
patamares, na cota mais alta é proposta uma paisagem vulcânica (vulcão Etna), onde a lava é a 
protagonista, através das suas formas e cores escuras, sendo que a vegetação é a característica 
desta região (Asparagaceae, Quecus…). A partir deste espaço descemos em direção à paisagem 
cultural marcada pela presença de cepas de vinha que produz os vinhos de Etna D.O.C, 
posteriormente encontramos uma área de relevo plano que é caracterizada pela presença de 
Citrus, elemento identitário que faz parte da memória da paisagem agrícola Siciliana, de seguida, 
o espaço dos templos, que tem a presença de espécies, do sistema seco, tais como: Oliveira, 
Amendoeira, Pistacho, Louro, Mirtilo, Alfarroba, Romãzeira e por fim a área de cota mais baixa 
onde se localiza a paisagem fluvial, com vegetação ripícola.
N segunda área do terreno, que está presente no outro lado do jardim, foram recriadas paisagens 
exóticas únicas na sua composição destacando a aparência escultural, gráfica e cénica. Dentro 
destas paisagens exóticas podemos encontrar diferentes jardins, tais como o jardim das 
Palmaceae, das Suculentas, das Cycadaceae e das Cacataceae.

Radicepura, which is located in Catania, Italy, it is a property of Venerando Faro. This park 
is the result of his dream, who for 50 years gathered plants from all over the world, making 
this park a valuable natural resource with 5 hectares, which contains 3000 species of plants, 
a seed factory and areas for conferences or events. In 2013, he contacted the B2B studio 
of Jordi Bellmunt and Agata Buscemi arquitectes in Barcelona to request a proposal for a 
botanical garden for his property. He wanted a botanical garden outside the common concept, 
not only a cataloged exhibition of plants but also the creation of small habitats capable of 
causing different sensations to visitors.
The overall proposal presented by the studio for the botanical garden consist in dividing 
the space in two areas. The first area is dedicate to the Sicilian landscape, which objective 
is recreate the main landscapes of Sicily, their fundamental ecosystems, their spaces and 
essential structures. This area is divide by levels, so in the highest point is proposed a volcanic 
landscape (Etna volcano), where lava is the protagonist, through her dark forms and colors 
and with the vegetation characteristic of this region (like as Asparagaceae, Quecus…). From 
this area, we going down towards the vines that displays the cultural landscape, where will 
be produce the wines of Etna DOC. After that, we find a flat relief area that is characterize 
by the presence of Citrus, an identity element that is part of the memory of the agricultural 
landscape Sicilian. Afterwards there is the space of the temples, which has the presence of 
species, of the dry system, such as Oliveira, Amendoeira, Pistacho, Laurel, Blueberry, Locust, 
Pomegranate and finally the lower dimension area where is the River landscape with riparian 
vegetation.
The second area, which is on the other side of the garden, it was recreated unique exotic 
landscapes. These are organized, highlighting the sculptural, graphic and scenic appearance. 
In the exotic landscapes we can find different gardens, such as the garden of Palmaceae, 
Succulents, Cycadaceae and Cacataceae.

Plano de Plantação

Species to be planted



94 95

23
23.1

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

Superior Institute Manuel Teixeira Gomes
ARCHITECTURE DEPARTEMENT

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

Karina Kalado- Finalista | Nominee
 - Orientador | Tutor
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