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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

Jakub Szczęsny
Jakub Szczęsny trabalha com projetos interdisciplinares, combinando Arquitetura, Design 

e Arte. O seu principal interesse concerne a interpretação da história dos objetivos 
contemporâneos,a negociação social em áreas de con ito e a experimentação com a 

arquitetura residencial. Foi cofundador da Centrala, uma plataforma de cooperação pela 
qual recebeu prémios em competições, incluindo um para um pavilhão desportivo em Bieruń 

e para o pavilhão temporário do Museu dos Judeus Polacos. Szczęsny dá palestras e faz 
tutorias em várias escolas de Arquitetura e Design, tal como a Bezalel, em Jerusalém, a 

Academia de Belas Artes, em Varsóvia, o Instituto de Tecnologia de Varsóvia e a GSAPP, em 
Nova Iorque. Os seus clientes incluem, entre outros, corporações como a BMW, a General 

Electric,o Museu dos Judeus Polacos, a La Boba, a NASK e muitas organizações não 
governamentais na Europa, EUA, Austrália e Médio Oriente. O seu projeto Keret House foi 

incluído na coleção do MOMA Nova Iorque em 2014..

Jakub Szczęsny works with inter- disciplinary projects combining architecture, design and art. 
His main interest relates to interpretation of history for contemporary goals, social negociation 

in conflict areas and in experimenting with residential architecture. He was a co-founder of 
Centrala, a cooperation platform with whom he received a number of prizes in competitions, 

including the one for a sporthall in Bieruń and for the temporary pavilion of the Museum 
of Polish Jews. Szczęsny is lecturing and tutoring in various schools of architecture and 

design, such as Bezalel in Jerusalem, Academy of Fine Arts in Warsaw, Warsaw Institute of 
Technology and GSAPP in New York. His clients include, between others, such companies as 
BMW, General Electric, Museum of Polish Jews, La Boba, NASK and many non-governmental 

organisations in Europe, USA, Australia and in Middle East. His project, Keret House, was 
included in the collection of MoMA NY in 2014.

Paulo Albuquerque Goinhas 
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). 

CFounding partner of Embaixada Arquitectura, an award-winning Lisbon based architectural 
studio established in 2002. M.Psy. in Community Psychology at ISPA- IU in 2013 and 
Graduated in Architecture at the Lusíada University of Lisbon in 2001. On the winners list 
of the rst edition of Archiprix International 2001 in Rotterdam, we was also selected by the 
European Centre for Architecture & Design as one of the 40 best European architects under 
40 in 2012 (40 under 40 award).

Paulo Tormenta Pinto
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 Lisboa, entre 1994 e 2000. Em paralelo constituiu atelier próprio em Lisboa, o qual viria 
a dar origem à empresa Domitianus - Arquitetura, Lda, em 2005. A sua atividade docente 
foi desenvolvida entre 1997 e 2007 na Universidade Lusíada. Desde 2006, é professor do 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo do ISCTE-IUL, tendo sido Presidente desse 
Departamento entre 2007 e 2010. Atualmente é investigadordo DINAMIA/CET’IUL e Coorde- 
nador, desde 2011, do programa de Doutoramento “Arquitetura dos Territórios Metropolitanos 
Contemporâneos”. O seu trabalho foi distinguido em 2002 com prémio INH e em 2012 com o 
prémio IHRU.. 

He obtained the PhD in Architecture by The Poly- technic University of Catalonia in 2004, after 
he had concluded the master La Cultura de la Metropolis in the same university in 1996, and 
his degree in architecture in the Lusiada University of Lisbon in 1993. He initiated his activity 
as architect in the Department Housing Construction of Lisbon City Hall, between 1994 and 
2000. At the same time he had constituted his own office in Lisbon, the company Domitianus 
– Arquitectura, Lda in 2005. His teaching activity started in 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.

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 para a exposição e publicações “Sede e Museu Gulbenkian. A arquitetura 
dos anos 60”. De 2009 a 2011 participou em várias publicações para o Doco- momo Ibérico. 

Até 2011 colaborou com o atelier Risco em vários projetos tais como a Escola Ferreira Dias, a 
Cimeira da NATO em Lisboa, e o Hospital de Santa Filomena, em Coimbra.

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 for the exhibition and publications “Gulbenkian Headquarters and Museum. 
The Architecture of the 60s”. From 2009 to 2011 participated in several publications for the 

Docomomo Ibérico. Until 2011 she collaborated with Risco of ce on several projects such as the 
Ferreira Dias School, the NATO Summit in Lisbon, and the Santa Filomena Hospital, in Coimbra. 

Pedro Guimarães
Licenciou-se na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa no ano letivo de 1976/77 e Pós-
Graduou-se em “Direito do Planeamento do Território, Urbanismo e Ambiente”, do CEDOUA 
– Faculdade Direito de Coimbra, 1995/96. Tem exercido a sua atividade profissional quer na 
Arquitetura, quer no Urbanismo, tendo sido Consultor Urbanista, conjuntamente com o arq. 
Carlos Carvalho Dias, das Câmaras Municipais de Caminha, Melgaço, Monção, Ponte de 
Lima, Ponte da Barca, Póvoa de Varzim e Chaves, de 1982 até 1999. Também foi Assessor 
para o Urbanismo do Presidente da Câmara Municipal do Porto, desde abril de 2002 até de 
fevereiro de 2006. É Vice-Presidente da FIU – Fe- deração Ibero Americana de Urbanistas, 
desde outubro de 2010. E foi Presidente da AUP – Associação dos Urbanistas Portugueses, 
2008 a 2015..

Pedro Guimarães graduated in Lisbon’s School of Fine Arts in 1976/77 and Post-Graduated in 
“Spatial Planning, Urbanism and Environment Law”, in CED- OUA – Coimbra’s Law School, in 
1995/96. Has been practising Architecture and Urbanism, also having been an Urban Planning 
Consultant, together with architect Carlos Carvalho Dias, in the municipalities of Caminha, 
Mel- gaço, Monção, Ponte de Lima, Ponte da Barca, Póvoa de Varzim e Chaves, from 1982 
to 1999. Was also Consult- ant for Urban Planning for Oporto’s Municipality, from April, 2002, 
to February, 2006. He has been the Vice-President of the FIU – Iberian-American Federa- tion 
of Urban Planners since October 2010. From 2008 to 2015, he was the President of AUP
– Portuguese Association of Urban Planners.. 
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Relatório do Juri 2015

O conjunto dos projetos a concurso carateriza-se por 
uma grande variedade de soluções desde as mais 
especulativas às mais cirúrgicas, desde abordagens 
mais académicas a exercícios marcadamente pro 
ssionais, apresentando um grupo de arquitetos 
bastante heterogéneo, criativo e atento às questões 
da atualidade. Nesta edição não só veri camos uma 
grande riqueza temática como também uma estimulante 
diversidade de abordagens projetuais que resultam 
numa interessante mistura pautada pela mestria 
no tratamento de escalas, soluções construtivas e 
comunicação grá ca que encontram no processo de 
desenvolvimento espacial um denominador em comum.
No sentido de distinguir os exemplos que melhor re 
etem a elevada qualidade da multitude projetual a 
concurso o Júri distingue com Menções Honrosas os 
projetos “The Wish Machine” pelo trabalho notável 
a nível de desenvolvimento espacial a partir dum 
elaborado exercício de seccionamento acompanhado 
por interessantes estudos de luminosidade em maquete 
e complementado por um alto nível de representação 
grá ca. O “Eco-bairro em Olivais Sul” apresenta-nos um 
trabalho muito bem elaborado de análise, diagnóstico 
e caracterização do enquadramento urbano com 
capacidade de resposta a múltiplas escalas de forma 
muito consistente. “Paisagem Construída” apoia-se 
numa re exão aprofundada sobre “cultura” e “paisagem” 
resultando numa articulação intrigante entre o discurso 
arquitetónico e a composição urbana. “Baixa Crúzia” 
é espelho duma tipologia de investigação aplicada à 
Baixa de Coimbra capaz de criar ligações num tecido 
sensível e complexo, concluindo com uma resposta 
qualitativa e pragmática. “Memórias de um outro 
Tejo” consiste num simples gesto capaz de conjugar 
um programa atípico para um museu  uvial com uma 
espacialidade arquitetónica absolutamente marcante. 
“Desenhar na Memória de Uma Quinta de Recreio” 
é uma proposta original e muito bem concertada - 
quase iluminista! - para a reconversão dum conjunto 
urbano descaracterizado, num elemento reestruturador 

Juri Report 2015
da paisagem e do indivíduo. “Construir o Vazio” é 
assinalável pela forma como conjuga uma programação 
complexa com uma espacialidade muito bem informada, 
baseada num desenvolvimento espacial entre sólidos e 
vazios que ganha uma dimensão arquitetónica através 
dum conjunto notável de esquiços de projeto.
O projeto “Vale-Parque Todoroki” é notório pela sua 
abordagem multi-disciplinar e pela forma como veicula 
uma síntese harmoniosa das várias disciplinas para 
o território - Arquitetura, Urbanismo e Arquitetura 
Paisagista - num projeto transversalemente competente 
e bem comunicado onde os conceitos de arquitetura 
e de paisagem potenciam uma intervenção urbana 
muito atenta ao lugar, com um sentido muito “humano” 
em todos os seus gestos, capaz de surpreender 
com instantes invulgares e muito bem materializados. 
Isto torna este projeto não só excepcional como 
também representativo duma geração em busca de 
novas sínteses disciplinares e de novos padrões de 
intervenção no território. Por esta razão o Júri delibera 
em unanimidade a atribuição do Prémio Archiprix 
Portugal 2015 ao projeto “Vale-Parque Todoroki”.
O Júri da edição do Prémio Archiprix Portugal 2015 
reuniu na sede da Trienal de Arquitetura de Lisboa no dia 
28 de Março de 2015 para avaliar os projetos  nalistas 
do concurso. O júri foi integrado pelos arquitetos Paulo 
Tormenta Pinto, Pedro Guimarães, Jakub Szczesny, 
Daniela Arnaut e Paulo Albuquerque Goinhas.

The set of competing pro ects is marked by a wide 
variety of solutions, from the more speculative 
to the more surgical, from more academic 
approaches to markedly professional exercises, 
presenting a group of architects that is rather 
heterogeneous, creative, and aware of present 
days challenges. In this edition, we  nd not only 
a stimulating variety of themes but also a big 
diversity of pro ect approaches, resulting in an 
interesting mix that is marked by mastery in the 
handling of different scales, building solutions 
and graphical communication, which has a 
common denominator on the process of spatial 
development.
The Jury assessment aims to bring to light the 
best quality of the whole multitude of competing 
projects awarding Honorable Mentions to the 
projects “The  ish  achine” for its remarkable 
achievement in spatial development from an 
elaborate sectioning exercise supported by an 
interesting study of lighting in architectural models 
and complemented by a high level of graphical 
representation. “ co- eighborhood in  outh  livais” 
is a very comple  achievement of analysis, 
diagnose and characteri ation of the urban conte 
t with the ability to respond to multiple scale in 
a truly consistent manner. “Built  andscape” is 
based on profound re ection on “culture” and 
“landscape”, resulting in a compelling articulation 
between architectonic argumentation and urban 
composition. “ ai a  r  ia” re ects the application 
to downtown  oimbra of an investigation typology 
that manages to establish connections within a 
sensitive and comple  urban environment, together 
with a qualitative and pragmatic response. 
“Memories From Another Tejo” corresponds to
a simple gesture that is capable of combining an 
atypical programme for a river museum with a 
positively striking architectonic spatiality. “ drawing 
in he Memory of a Country House” is an original 
and truly well coordinated proposal - almost 
enlightened  - for converting a much altered urban
setting into an element capable of restructuring 

both the landscape and the individual. “ uilding the  
oid” is remarkable for the way it blends comple  
planning with well structured spatiality, based on 
the development of a spatial relationship between 
solids and empty spaces through an extraordinary 
collection of project sketches.
At last the “Teodoroki Valley-Park” project is 
remarkable for its multidisciplinary approach 
and the way it conveys a harmonious synthesis 
of how the different subjects relate to the 
land - Architecture, Urbanism and  andscape 
Architecture - in a pro ect that is transversally 
competent and communicatively ef cient. 
In this pro ect, the concepts of Architecture 
and  andscape favor a perspective of urban 
intervention that is truly conscious of location, 
with a very “humane” attitude, surprising with 
unusual and skillfully materiali ed moments. This 
quali es this pro ect not only as e ceptional but 
also as representative of a generation’s search 
for new disciplinary syntheses and new patterns 
of territorial intervention.  or this reason, the jury 
unanimously awards the Portuguese Archiprix 
2015 to the project “Teodoroki Valley-Park”.
The jury of the 2015 Portuguese Archiprix Award 
gathered at Lisbon’s Architecture Triennale’s 
headquarters on the     arch      to evaluate 
the competition’s  nalist pro ects. The  ury was 
composed by architects  aulo Tormenta Pinto, 
Pedro Guimarães, Jakub Szczesny, Daniela Arnaut 
and Paulo Albuquerque Goinhas.
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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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



8 9

A Escola Superior Gallaecia (ESG) È uma instituição de ensino superior particular, situada em Vila 
Nova de Cerveira. Esta localização privilegiada, na fronteira com a Galiza, faz desta instituição 
uma escola transfronteiriça em que estudantes portugueses, galegos e de outras nacionalidades 
partilham experiências académicas e culturais enriquecedoras. Em termos pedagógicos a formação 
disponibilizada, nas áreas da arquitetura, do urbanismo, das artes plásticas e da multimédia, 
destaca-se pela abordagem artística tradicional combinada com a utilização de novas tecnologias. 
O corpo docente destaca-se pela extensa experiência profissional, sem descurar a componente 
de formação pedagógica e de preparação científica. A investigação I&DT desenvolvida no CI-ESG 
abarca as áreas da Arquitetura e Património e do Urbanismo, Território e Ambiente. O Mestrado 
Integrado em Arquitetura e Urbanismo estrutura-se em 10 semestres. Os semestres correspondentes 
ao segundo ciclo, são especializados em Urbanismo (7º), Património (8º), Coordenação de Projeto 
(9º) e Dissertação e Metodologias de Investigação (10º).

Escola Superior Gallaecia (ESG) is a private higher education institution, located in Vila Nova de 
Cerveira. This privileged location, on the border with Galicia, makes this a cross border institution 
where Portuguese, Galician, and students from other nationalities share enriching academic and 
cultural experiences. Pedagogically, the provided training in the architecture, urbanism, plastic arts, 
and multimedia subjects stands out by combining the traditional artistic approach with the use of 
new technologies. The teaching staff stands out by its vast professional experience, not ignoring the 
pedagogical training component and the scientific preparation. The investigation and technological 
development at CI-ESG comprises the Architecture and Heritage and Urbanism, Territory, and 
Environment fields. The Integrated Master of Architecture and Urbanism degree is structured in 
10 semesters. The second cycleís semesters specialize in Urbanism (7th), Heritage (8th), Project 
Coordination (9th), and Dissertation and Investigation Methodologies (10th).

Presidente do Conselho Científico
President of the Scientific Board  
Francisco Fumega

1 Escola Superior Gallaecia 
DEP. ARQUITETURA E URBANISMO

Gallaecia Higher School 
DEPT. ARCHITECTURE AND URBANISM

Pamela Juarez - Finalista | Nominee
Goreti Sousa, Rui Correia - Orientador | Tutor

RENOVAÇÃO DO MERCADO DE SALCEDA DE CASELAS - INTERVENÇÃO 
NO LEGADO ARQUITETÓNICO RECENTE 
RENOVATION OF SALCEDA DE CASELAS’ MARKET - INTERVENTION 
IN THE RECENT ARCHITECTURAL LEGACY

1.1

Esboço do projeto do Mercado 

Market design sketch

Esboço do projeto do Mercado 

Market design sketch
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1.1 1

O Mercado de Salceda foi construído em finais da década de oitenta, encontrando-
se num estado avançado de decadência. Este equipamento é um exemplo de muita 
arquitetura que representa um legado recente, a propósito do qual começa a evidenciar-
se a necessidade de refletir sobre como intervir nele.
Para a realização deste projeto, foi necessário realizar uma investigação com objetivos 
muito concretos: determinar os parâmetros espaciais dos mercados atuais e identificar 
graus de intervenção nestes.
As conclusões extraídas do estudo são: a polivalência como consequência da 
transversalidade do programa e a importância do caráter aberto do mercado que 
fomente as leis de proximidade.
Na proposta de renovação do mercado, projeta-se abrir o mercado ao exterior, com a 
criação de espaços de transição. Mantém-se a estrutura original e cria-se uma pele de 
ripas de madeira, que procura vincular o edifício com a envolvente natural.
O mercado é concebido como um espaço polivalente.

The Salceda Market was built in the late 1980’s, and is currently in an advanced state of 
decadence. This infrastructure is an example of much of the architecture that represents 
a recent legacy, concerning which a need to re ect about how to intervene is becoming 
evident.
To accomplish this project, we had to develop an investigation with very clear objectives: 
to determine the spatial parameters of today’s markets and to identify degrees of 
intervention in these.
The study’s conclusions are: the versatility as a consequence of the programme’s 
transversality and the importance of the market’s open character that fosters the laws of 
proximity.
In the market’s renovation proposal, we intend to open it to the exterior through the 
creation of transitional spaces. We maintain the original structure and create a skin made 
of wooden slats that intends to bind the building with its natural surroundings. 
The market is conceived as a versatile space.

Finalista | Nominee - Pamela Juarez - pamelabesada@gmail.com
com orientação de | mentored by Goreti Sousa - goretisousa@esg.pt,  
Rui Correia - ruicorreia@esg.pt

RENOVAÇÃO DO MERCADO DE SALCEDA DE CASELAS 

RENOVATION OF SALCEDA DE CASELAS’ MARKET

Fachadas com acabamento de madeira de pinho. Corte construtivo de fachada.

Fachadas com acabamento de madeira de pinho. Corte construtivo de fachada.

Planta de implantação, plantas e cortes da proposta 

Siteplan, plans and sections of the proposal

Mercado como ligação entre o espaço natural e o espaço urbano.

Market as a link between the natural space and the urban space.
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Marisa Fernandes - Finalista | Nominee
Cidália Silva, Ana Azevedos - Orientador | Tutor

PROJETO DE REPRESENTAÇÃO DA IMPERMANÊNCIA - ENTRE A NAZARÉ E A LAGOA 
DA PEDERNEIRA

REPRESENTATION PROJECT OF IMPERMANENCE - BET WEEN NAZARÉ 
AND PEDERNEIRA LAKE

As transformações passam a ser entendidas segundo causas-relações que sintetizam a transformação 
no lugar. A nova escala anuncia várias aproximações o que faz com que a investigação seja transescalar, 
e pelas dinâmicas que relaciona, transdisciplinar.

The transformations are understood according to the causes-relations that synthesizes the 
transformation in the place. The new scale announces several approaches that make the investigation to 
be transescalar, and for the dynamics that it relates, transdisciplinar.

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
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2.1 2

Partindo do olhar específico descoberto na amostra, a investigação 
ensaia o Projeto de representação da impermanência: entre a 
Nazaré e a Lagoa da Pederneira.
Apontam-se as premissas utilizadas na abordagem: desmultiplica-se 
o conceito de rótula como descoberta do lugar e como interligação 
de tempos e escalas; aplica-se a análise in situ privilegiando o 
registo no lugar; apreende-se a temática da impermanência no 
tempo da investigação, criando um novo registo e uma nova 
interpretação sobre o lugar.
Através dos três tempos abordados na análise (linear, relacional e 
vivido), descodificam-se os processos de transformação no lugar 
através da sua caracterização geomorfológica, intrinsecamente 
ligada à antiga Lagoa da Pederneira e aos limites administrativos 
dos Coutos de Alcobaça, percebendo-se o conceito da 
impermanência na regressão imanente ao lugar. Posteriormente, 
é na impermanência vivida que se apreende como as dinâmicas 
da formação do lugar se relacionam com o entendimento das 
dinâmicas presentes no lugar agora.

Starting from the specific insight found in the sample, 
the investigation rehearses the representation Project of 
impermanence: between Nazaré and Lagoa da Pederneira.
We point out the approach assumptions used in our approach: 
we synthesize the concept of patella as discovery of the site 
and linkage of times and scales; we apply the in situ analysis, 
emphasizing the record on the site; we learn the theme of 
impermanence during the time of investigation, creating a new 
record and a new interpretation, concerning the site.
Through the three approached times/layers (linear, relational and 
experienced), we decode the transformation processes on site, 
through their geomorphological characterization, intrinsically 
connected to the old Lagoa da Pederneira (Pederneira 
lagoon) and the administrative limits of Coutos de Alcobaça, 
understanding the concept of impermanence in the site’s 
immanent regression. Afterwards, it is in the lived impermanence 
that we understand how the dynamics of the site’s formation 
relate to the comprehension of the dynamics currently present. 

Finalista | Nominee - Marisa Fernandes - marisacarvalhofernandes@gmail.com
com orientação de | mentored by Cidália Maria Silva - cidalia@arquitectura.uminho.pt, 
Ana Azevedo- afaras1968@gmail.com

Benefícios da Qualificação da Estrutura Urbana e da Qualidade do Habitar

Benefits of Qualifying the Urban Structure and the Quality of Living

PROJETO DE REPRESENTAÇÃO DA IMPERMANÊNCIA - ENTRE A NAZARÉ E A LAGOA DA PEDERNEIRA 
REPRESENTATION PROJECT OF IMPERMANENCE - BET WEEN NAZARÉ AND PEDERNEIRA LAKE

A transformação cronológica evidencia-se, em síntese, no corte temporal apresentado. Colocam-se em relação os 
tempos estudados na transformação da amostra, procurando a relação entre a Nazaré e a Lagoa da Pederneira e 
apontando-se novas escalas de análise.

The chronological transformation is evidenced, in synthesis, in the presented temporal cut. The time studied in the 
transformation of the sample is analyzed, looking for the relationship between Nazaré and Pederneira Lagoon and 
pointing out new scales of analysis.z
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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 Helder Sampaio - Finalista | Nominee

Sérgio Infante - Orientador | Tutor

RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO NO PORTO - REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DA 
PEDREIRA 

ASSET RECOVERY IN PORTO - REHABILITATION OF THE QUARRY QUARTER

A proposta procura valorizar as fachadas posteriores dos edifícios através dos novos espaços que 
se configuram no interior do quarteirão. Através do alargamento da Travessa do Loureiro pretende-
se conferir salubridade e acessibilidade ajustada aos residentes.
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3.1 3

A escarpa exposta nesta zona do Porto realça a solidez que a cidade transmite.
As fachadas marcam o ritmo nos vãos e nos seus elementos de cantaria e ferro forjado, as 
caixilharias em madeira que teimam em já não fechar oferecem o que outras zonas históricas 
ou cidades já não têm, a magia do tempo. A intervenção no quarteirão da Pedreira pretende 
introduzir uma maior permeabilidade a este corpo. Foram desenhadas zonas de lazer, uma 
praça multiusos e um miradouro sobre a cidade de forma a incentivar a prática de atividades 
de lazer, com o objetivo de atrair e fazer permanecer as pessoas. Este ponto nuclear da cidade 
apresenta um grande fluxo de visitantes, a unidade estilística dos três primeiros edifícios da 
Rua do Loureiro impulsionou a sua recuperação e reabilitação, respondendo a diferentes 
alternativas de alojamento e funcionando como rótula que articula a cota baixa, com a alta.

The exposed cliff in this area of Oporto highlights the solidity the city transmits.
The façades set the pace through its openings, and its stonework and wrought iron, the 
wooden frames that insist in not closing, all have to offer what other historic cores or cities 
lack - the magic of time. The intervention in Quarteirão da Pedreira intends to introduce greater 
permeability to this body. We designed leisure areas, a multifunctional square and a viewpoint 
over the city in order to encourage leisure activities, aiming to attract people and make them 
stay. This core area of the city features a big  ow of visitors, the stylistic unity of Loureiro 
street’s  rst three buildings boosted its recovery and rehabilitation, answering different housing 
alternatives and working as a pivot that articulates the lower and the higher points.

Finalista | Nominee - Helder Sampaio - hsampaio.a@gmail.com
com orientação de | mentored by Sérgio José Castanheira Infante - d1265@fam.ulusiada.pt

RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO NO PORTO - REABILITAÇÃO DO QUARTEIRÃO DA PEDREIRA

ASSET RECOVERY IN PORTO - REHABILITATION OF THE QUARRY QUARTER

A recuperação dos três edifícios da rua do Loureiro procura estabelecer a transição entre edificado e escarpa através 
do diálogo entre o passado e o presente. Trata-se de repor a harmonia local, resolvendo problemáticas sociais de 
enquadramento urbanístico e potênciando a economia local.

A recuperação dos três edifícios da rua do Loureiro procura estabelecer a transição entre edificado e escarpa através 
do diálogo entre o passado e o presente. Trata-se de repor a harmonia local, resolvendo problemáticas sociais de 
enquadramento urbanístico e potênciando a economia local.

Uma praça multiusos e zonas de lazer configuradas com mobiliário urbano e vegetação de diferentes portes, 
podem transformar-se mediante as necessidades dos moradores ou dos acontecimentos sociais.

Uma praça multiusos e zonas de lazer configuradas com mobiliário urbano e vegetação de diferentes portes, 
podem transformar-se mediante as necessidades dos moradores ou dos acontecimentos sociais.

Perfil da proposta para o Quarteirão da Pedreira 

Proposal profile for the Quarter of Quarry

Maqueta física do Hostel & Charme - A Pedreira 

Physical model of the Hostel & Charm - A Pedreira
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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 Maria Moura - Finalista | Nominee

Nuno Brandão Costa - Orientador | Tutor

1 CAMPUS, 3 MATRIZES - CAMPUS DA ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE 
1 CAMPUS, 3 MATRICES - CAMPUS OF ECOLE HOTELIERE OF LAUSANNE

Vista aérea geral sobre o Campus EHL 

General aerial view over the EHL Campus
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Vista geral das residências de estudantes do campus EHL 

Overview of student residences on campus EHL

Alçado sul de um dos edifícios de residências de estudantes South elevation of one of the student 
residences building  

4.1 4

O projeto parte de um convite da EHL Lausanne para a requalificação e  ampliação do seu campus. A ideia 
do projeto é distinguir as vidas académica e pessoal do aluno, dentro do campus. Dadas as condicionantes 
do terreno e complexidade do programa, não se trata de criar uma distância física, mas sim uma distância 
fictícia, construída a partir da justaposição de três matrizes de composição - programática, paisagística 
e formal - cada uma delas com o seu desenho, função e referência às Artes Plásticas. Uma pintura 
gestualista, do pintor Jackson Pollock, uma obra abstracionista, do pintor português Ângelo de Sousa e 
uma pintura suprematista, do pintor Kasimir Malevich. A convivência entre matrizes produz, no projeto, uma 
série de jogos visuais, que gerem a perceção da distância do aluno aos espaços. Idealizou-se, assim, um 
campus universitário com uma imagem fluída e dinâmica, construída com base em variações e sensações, 
fruto de distâncias e proximidades. 

This project has its origin in an invitation by EHL Lausanne for the re-quali cation and e tension of its 
campus. The project’s idea is that of separating school life from the student’s personal life, within the 
campus. Given the terrain’s constraints and the programme’s comple ity, it is not only about creating 
a physical distance but a ctitious distance, built from the  juxtaposition of three composition matrices 
- programmatic, landscape and morphological - each with its design, function and reference to Visual 
Arts. A Gestual painting, by Jackson Pollock, an Abstract piece, by the Portuguese Ângelo de Sousa, 
and a Suprematist paiting, by Kasimir Malevitch. The interaction between matrices produces, within 
the project, a series of visual games that manage the students’ perception of the distance to each 
space. Hence, we idealized a campus with a fluid and dynamic nature, built upon variations and 
sensations, result of distances and proximities.

Finalista | Nominee - Maria Moura - maria.e.sm@hotmail.com
com orientação de | mentored by Nuno Brandão Costa - nuno@brandaocosta.com

1 CAMPUS, 3 MATRIZES - CAMPUS DA ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE

1 CAMPUS, 3 MATRICES - CAMPUS OF ECOLE HOTELIERE OF LAUSANNE

Planta de coberturas 

Plan coverings

Alçado sul de um dos edifícios de residências de estudantes 

South elevation of one of the student residences building  
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Universidade Lusófona do Porto
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

University Lusófona do Porto
ARCHITECTURE DEPARTMENT

Desde a publicação das recomendações da “Carta de Formação do Domínio da Arquitetura”, programa 
conjunto da UIA (União Internacional de Arquitetos) e da UNESCO, em 1996, o ensino da arquitetura, 
se afirma pela pesquisa fundada na prática do projeto e dos métodos de construção, considerando 
o “Projeto” como síntese dos conhecimentos adquiridos e atribuindo-lhe, como elemento central na 
formação do arquiteto (e como tal integradora das questões teóricas e práticas do curso) um peso 
substancial no total da duração do período de estudos. Também os planos de estudo das escolas, na 
sua estrutura organizativa, adotam a divisão consensual em 5 áreas científicas: Projeto, Teoria e História 
da arquitetura, Desenho, Construção e Urbanismo. Assim a diferenciação entre escolas, no que se 
refere à qualidade da formação, ao prestígio e competitividade, centra-se na constituição do seu corpo 
docente, na sua qualificação e na sua coesão. Na qualificação dos docentes para áreas de Projeto, 
Construção e Urbanística interessa-nos a sua competência como arquitetos experientes e com obra 
reconhecida, permitindo afirmar que existe um projeto pedagógico fundamentado na capacidade de 
leitura e interpretação crítica da realidade. A coesão do corpo docente é a aposta na correlação entre a 
teoria e a prática, na reflexão crítica e na importância dos trabalhos pluridisciplinares. É para nós o garante 
dos propósitos didáticos e pedagógicos na formação do arquiteto e do seu objetivo dominante, que é a 
competência para projetar. 

Since the publishing in the “Charter for Architectural Education” of the recommendations, a joint IUA 
(international Union of Architects) and UNESCO program, in 1996, the teaching of architecture has 
been based on research founded on project practice and construction methods, being the “Project” 
considered a synthesis of acquired knowledge and receiving, as core element in the architect’s training 
(and, as such, combining the degree’s theoretical and practical questions), a substantial weight in the full 
duration of the academic calendar. The schools’ plan of study, in its organizational structure, also adopts 
the consensual division in 5 scientific areas: Project, Theory and History of Architecture, Design, Building 
and Urbanism. This way the differentiation between schools, as far as training quality, prestige and 
competitiveness are concerned, is centered in the composition of its teaching staff, their qualification and 
cohesion. In the qualification of teachers for the Project, Building, and Urbanism areas, we are interested 
in their skillfulness as experienced architects and their renowned previous work, what allows us to state 
that our pedagogical project is based on the ability to critically read and interpret reality. The cohesion in 
the teaching staff derives from the investment in the correlation between theory and practice, the critical 
reflection, and the importance of multidisciplinary assignments. This, for us, assures the didactic and 
pedagogical purposes in the architect’s training and its main objective, the ability to project. 

Diretor do Curso de Arquitectura
Diretor of the School of Architecture
Pedro Ramalho

5
5.1 Alcides Faria - Finalista | Nominee

Nuno Graça Moura - Orientador | Tutor

MUSEU REAL COMPANHIA VINÍCOLA - INTERVENÇÃO NO QUARTEIRÃO 
DA REAL COMPANHIA VINÍCOLA

ROYAL WINE COMPANY MUSEUM - Intervention in the Royal Wine Company 
Museum’s city block

Vista exterior - Sudeste, Escadas de acesso ao pátio Sul do Museu, Vista exterior - Sudoeste

Exterior view - southeast, Entrance zone stairs to South courtyard´s museum, Exterior view - Southwest
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5.1 5

A ideia principal da intervenção neste quarteirão assenta em dois pontos fundamentais: 
i) a construção de um edifício novo para receber as exposições de arte contemporânea e 
acolher per- manentemente a coleção alusiva à memória da Real Companhia Vinícola, e ii) a 
recuperação de dois edifícios pré-existentes, através da alteração das suas pré-funcionalidades 
com o objetivo de responder às exigências do programa, atribuindo-lhes funções sem os 
descaracterizar.
As relações entre as construções existentes e os edifícios a construir constituíram-se através
do princípio seguido na abordagem do projeto: os volumes nunca se tocam e assumem as 
suas diferentes linguagens arquitetónicas. A proposta de implantação dos edifícios assenta 
nos limites das pré-existências, assumindo uma ocupação perimetral e um posicionamento 
longitudinal relativamente às ruas, libertando o interior do quarteirão.

The main intervention idea in this city block stands on two fundamental assumptions: i) the 
construction of a new building that will shelter the contemporary art exhibitions and perma- 
nently host the collection that alludes to the Real Companhia Vinícola memory, and ii) the 
recov- ery of two pre-existing buildings, through the change of their prior functions in order to 
answer the programme’s demands, attributing them with functions without dis-characterizing 
them.
The relations between the existing constructions and the buildings to be constructed were 
constitut- ed through the principle established in the project approach: the volumes never 
touch other and assume their different architectonic languages. The proposal for the building’s 
implantation is based on the pre-existences’limits, assuming a perimeter occupation and a 
longitudinal positioning with respect to the streets, freeing the block’s inner area.

Aluno | Student - Alcides Faria - cidesfaria@gmail.com
com orientação de | mentored by Nuno Graça Moura - nunogracamoura@yahoo.com

MUSEU REAL COMPANHIA VINÍCOLA  

ROYAL WINE COMPANY MUSEUM

Planta piso térreo, Planta piso -1

Ground floor plan, Level -1

Alçado Oeste, Corte longitudinal, Alçado Norte, Alçado Sul, Alçado Este

West elevation, Longitudinal section, North elevation, South elevation, East Elevation
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Carlos Dias - Finalista | Nominee
Teresa Marques - Orientador | Tutor

ESTUDO PRÉVIO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE DE ÁGUA DE MAREN  
PRELIMINAR STUDY FOR THE REQUALIFICATION OF WATER FRONT OF MAREN

A proposta desenvolve-se na cidade de Södertälje na Suécia que se situa numa baía do lago Mälaren por 
onde este se une ao mar Báltico através de um canal, no qual incorpora o pequeno lago Maren. Até ao início 
do séc. XIX, os lagos Mälaren e Maren não possuíam uma conexão entre ambos e desta forma a cidade 
desenvolve-se em redor destas duas frentes de água. O canal começou a ser construído em 1803 tendo sido 
aberto em 1819 e alargado em 1924, incitando um desenvolvimento da cidade voltado para este. Devido aos 
sucessivos desenvolvimentos da cidade com a chegada da linha férrea e construção da estação central no 
decorrer do séc. XIX, Marenplan tomou uma posição central na cidade.

The proposal is developed in the city of Södertälje, Switzerland, which is located in a bay of the Mälar en 
lake, where it joins the Baltic Sea through a canal, incorporating the small Mar en lake. Up until the 19th 
century, the Mälar en and the Mar en lakes did not connect and, for this reason, the city develops around 
these two waterfronts.  The canal’s construction started in 1803, being inaugurated in 1819 and widened in 
1924, boosting the development of the city towards it. Due the successive developments of the city with the 
arrival of the railway and the construction of the central station in the course of the 19th century, Mar enplan 
took a major role within the city. 

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
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6.1 6

A proposta foi elaborada com base no levantamento e análise dos elementos existentes e 
caraterização da envolvente do espaço, atendendo aos atuais e futuros requisitos da cidade 
de Södertälje na Suécia e propondo assim otimizar a qualidade cénica, funcional, sensorial 
e ecológica do lugar. O desenho relaciona gradualmente a estrutura urbana com a estrutura 
verde e hidrogra a de uma forma sustentável e com o intuito de promover a qualidade 
ambiental, a gestão de vistas indesejáveis, o conforto do utilizador face às componentes 
atmosféricas (ventos, ruído, poluição, humidade relativa do ar e insolação excessiva), a 
moderação micro climática e a promoção da permeabilidade dos solos na área a intervir.
O projeto promove a escala humana e a unidade espacial, dotando a cidade de oportunidades 
de recreio ativo e passivo para diferentes públicos e maximizando a presença da vegetação na 
matriz urbana, a biodiversidade e o cumprimento da função ecológica.

The proposal was elaborated based on the assessment and analysis of the existing elements 
and the characterization of the surrounding area, taking into account the current and future 
requirements of the city of Södertälje, in Sweden, and therefore proposing the optimization of 
the scenic, functional, sensory and ecological quality of the site. The design gradually relates 
the urban structure with the green structure and hydrography in a sustainable fashion, aiming 
to promote environmental quality, the management of undesirable views, the user’s comfort 
regarding atmospheric conditions (wind, noise, pollution, relative humidity and excessive 
insolation), microclimatic moderation and the promotion of soil permeability in the intervention 
area. The project promotes the human scale and spacial unity, providing the city with active and 
passive leisure opportunities for different audiences, and maximizing the presence of vegetation 
inside the urban matrix, biodiversity and the accomplishment of the ecological function.

Finalista | Nominee - Carlos Dias - carlosdias@live.com.pt
com orientação de | mentored by Teresa Marques - teresamarques@fc.up.pt

ESTUDO PRÉVIO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE DE ÁGUA DE MAREN 

PRELIMINAR STUDY FOR THE REQUALI CATION OF WATER FRONT OF MAREN

As tipologias adotadas 
para a conceção do projeto 
baseiam-se numa visão sobre 
os futuros empreendimentos 
a ocorrer na cidade bem 
como algumas intenções do 
município (alargamento do 
canal de Södertälje), na sua 
adaptação às condicionantes 
da área e integração na 
proposta. As intervenções 
mais significativas passam 
por estender a zona pedonal 
e comercial de Storgatan 
atuando como um eixo 
unificador dos principais 
espaços de estadia da cidade, 
facilitar a conexão destes à 
estrutura verde principal e 
a revitalização da frente de 
água de Maren e Slussholmen, 
criando oportunidades de 
estadia, promovendo a 
interação com a água e 
tornando visível o desnível 
entre o Mälaren e o Báltico.

O parque introduz no caráter urbano da cidade uma zona de celebração do espaço, de desafogo, que possibilita 
movimentação – caminhar, correr, passear, jogar, brincar, apanhar sol, praticar desporto – aspetos que normalmente o 
espaço urbano não proporciona. Na intervenção distingue-se a recuperação do edificado existente e reconversão de 
usos: café/restaurante Hamnmagasinet, complexo desportivo e clube náutico. A reconfiguração da ponte a sul de Maren, 
atualmente em módulos flutuantes, virá permitir a entrada de pequenas embarcações na frente de água, conectar o 
Slusspark diretamente ao Stadsparken e criar um novo terminal de ferry mais enquadrado na estrutura.

The park introduces to the city’s urban character an area of celebration of space, clearance, that allows for movement - 
walking, running, strolling, playing, sunbathing, sports practice - aspects that the urban space normally does not provide. 
In the intervention, we highlight the regeneration of the existing buildings and the conversion of uses: café/restaurant 
Hamnmagasinet, sports complex and nautical club. The configuration of the bridge south of Maren, currently composed of 
floating modules, will, in the future, allow for the entrance of small vessels, connect the Slusspark directly to the Stadsparken 
and create a new ferry terminal that is better contextualized within the structure.

Plano geral da proposta de intervenção 

General plan of the intervention proposal
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Paulo Silva - Finalista | Nominee
José Semide - Orientador | Tutor

O MUSEU IMAGINÁRIO - CENTRO CULTURAL DA ALFÂNDEGA

THE IMAGINARY MUSEUM - ALFÂNDEGA’S CULTURAL CENTRE

Imagem do Centro Cultural da Alfândega. À esquerda encontra-se o edifício do museu e à direita a mediateca

Image of the Customs Cultural Center. To the left is the museum building and the right to media library

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
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7.1 7

O Centro Cultural da Alfândega consiste num espaço cultural localizado 
no centro histórico do Porto, junto ao rio Douro, e que é constituído 
por dois edifícios independentes: um museu e uma mediateca. Este 
equipamento pretende ser capaz de dinamizar toda esta zona da cidade 
que enfrenta uma crescente degradação e abandono, e deste modo, 
inverter essa tendência.
O edifício do museu surge como um complemento ao Centro de 
Congressos e Museu dos Transportes e Comunicações instalado no 
edifício da Alfândega Nova do Porto, localizado a escassos metros do 
museu. A mediateca é um espaço mais direcionado aos habitantes da 
cidade, que possibilita que estes se dirijam ao centro da cidade e façam 
um uso constante deste equipamento.
Ao intervir numa zona histórica, as principais preocupações foram 
tentar criar uma relação harmoniosa entre a contemporaneidade da 
arquitetura dos novos edifícios e a cidade antiga, assim como responder 
às necessidades do lugar.

Alfândega’s Cultural Centre consists of a cultural space located in 
Oporto’s historic core, by the Douro river, which is constituted by two 
independent buildings: a museum and a media library. This infrastructure 
intends to be able to energize this whole area of the city, which faces 
growing degradation and abandonment, and, in this way, to invert that 
tendency.
The museum’s building is complementary to the Congress Centre and 
the Museum of Transportation and Communication, located in Oporto’s 
Alfân- dega Nova building, a few meters apart from the museum. The 
media library is a space geared towards the city’s inhabitants that 
allows for these to visit the city centre and make constant use of this 
infrastructure.
By intervening in an historic area, our main concerns were those of 
trying to create an harmonic relationship between the architecture 
contemporaneity of the new buildings and the old city, as well as 
answering the site’s needs.

Finalista | Nominee - Helena Raimundo - raimundo_helena@hotmail.com
com orientação de | mentored by José Semide - jsemide@gmail.com

O MUSEU IMAGINÁRIO - CENTRO CULTURAL DA ALFÂNDEGA

THE IMAGINARY MUSEUM - ALFÂNDEGA’S CULTURAL CENTRE

 

Desenhos do projecto do museu

Mais do que a criação de um novo espaço cultural na cidade, este projecto procura fomentar 
uma possível reabilitação e reocupação de um espaço urbano com grande valor histórico e 
patrimonial, que se encontra cada vez mais degradado e inabitado. 

More than the creation of a new cultural space in the city, this project seeks to foster a possible 
rehabilitation and reoccupation of an urban space with great historical and patrimonial value, 
which is increasingly degraded and uninhabited.
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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 (FAAs), 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 (FAAs) 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 Ricardo Moreira - Finalista | Nominee

Miguel Malheiro - Orientador | Tutor

REABILITAÇÃO DO MOSTEIRO DE SANFINS

REHABILITATION OF THE MONASTERY OF SANFINS 

8
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8.1 8

O património edificado na época românica no vale do rio Minho 
foi o ponto de partida para este trabalho de investigação. A 
recuperação deste património pode complementar a oferta 
turística existente e dinamizar o grande potencial paisagístico 
que nos é dado pela natureza. Embora a igreja de Sanfins tenha 
tido uma intervenção no século XX, o mosteiro adjacente está 
actualmente num avançado estado de degradação, no entanto, 
após uma intervenção de salvaguarda e valorização, poderá 
assumir um papel determinante na dinamização da envolvente 
próxima com potencial turístico e cultural. Depois de estudadas 
várias possibilidades programáticas de intervenção, analisamos 
referências e cartas do património, a relação entre o existente 
e o novo e de nimos a atitude a tomar. Assim, conseguimos 
reunir o património românico do vale do rio Minho num centro 
interpretativo apresentando uma proposta para requalificação 
de um dos monumentos seguindo valores e princípios de 
intervenção no património.

Minho river valley’s Romanic built patrimony was the base point 
to this investigative work. The recovery of this patrimony can 
complement the existing tourist offer and boost the great landscape 
potential. Although the San ns church has had an intervention in 
the XX century, the adjacent monastery is currently in an advanced 
state of degradation; yet, after an intervention of safeguard and 
valorization, it could assume
a determinant role in the energization of its close surroundings, with 
tourism and cultural potential. After we had studied the different 
program- matic possibilities of intervention, we analysed references 
and charts of the patrimony, the relationship between the existing 
and the new, and de ned which attitude to take. Therefore, we 
were able to assemble Minho river valley’s Romanic patrimony in an 
interpretative centre, presenting a proposal for the re-qualification of 
one of the monuments, following values and principles of patrimonial 
intervention.

Finalista | Nominee - Ricardo Moreira - ricardomoreira.arq@gmail.com
com orientação de | mentored by Miguel Malheiro - miguel_malheiro@sapo.pt

REABILITAÇÃO DO MOSTEIRO DE SANFINS 

REHABILITATION OF THE MONASTERY OF SANFINS

A igreja será transformada em centro interpretativo do românico do vale do Minho pelo facto 
de ser um monumento dessa época a expor o românico e pela ausência do culto por parte da 
população, justificado pela existência de outra igreja no centro da freguesia. No seu interior serão 
expostas fichas técnicas com fotografias dos 26 monumentos portugueses que integram a rota. 
De forma a respeitar o valor arquitectónico do espaço existente, o centro interpretativo localizado 
no interior da igreja São Fins de Friestas, introduz apenas peças expositivas autónomas e flexíveis 
permitindo uma intervenção mínima no património.

The church will be transformed into an interpretative centre of Minho valley’s Romanesque, due 
to the fact that is a monument of that period and that it no longer hosts cult ceremonies, as there 
is another church in the centre of the parish. Inside, technical photographs of the 26 Portuguese 
monuments constituting the route will be exhibited. In a way as to respect the architectonic value 
of the existing space, the interpretative centre located inside the church of São Fins de Friestas 
only displays autonomous and flexible expository pieces, allowing for a minimal intervention upon 
the patrimony.
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Matilde Mata - Finalista | Nominee
Ana Costa Pinho - Orientador | Tutor

REUTILIZAÇÃO DAS ARQUITETURAS DE PRODUÇÃO - PROJETO DE REABILITAÇÃO 
DA CASA DA QUINTA NOVA PARA AGROTURISMO

REUSE OF PRODUCTION ARCHITECTURES - REHABILITATION OF THE HOUSE OF 
QUINTA NOVA FOR AGRITOURISM

O Agroturismo Casa da Quinta Nova é uma proposta para um empreendimento turístico em 
espaço rural, onde está presente a reabilitação da Casa preexistente para albergar todo o 
programa necessário, com exceção dos balneários de apoio à piscina que se encontram num 
edifício anexo. Procurou-se preservar a imagem e identidade do espaço construído, colocando a 
zona da piscina numa área mais reservada em relação aos espaços de acesso geral da casa.

Quinta Nova House’s Agrotourism is a proposal of a tourist resort in a rural area, constituted 
by the rehabilitation of the pre-existing house in order to accommodate the whole programme, 
except for the bathhouse that supports the pool, found in a different building. There was an 
attempt to preserve the image and identity of the built space, locating the pool at a more reserved 
area in respect to the house’s main access spaces.

9
9.1

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. 
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9.1 9

A Casa da Quinta Nova é uma habitação do século XVIII não 
classificada, mas detentora de valor, situada em Penalva do 
Castelo. A propriedade de cariz agrícola tem cerca de quatro 
hectares que incluem o edifício e o terreno circundante, 
essencialmente dividido em leiras. O edifício foi-se desenvolvendo 
de acordo com as necessidades da família e atualmente é 
composto por uma adega, uma capela e quatro alas, formando 
um pátio central, tendo crescido de forma faseada e em estreita 
relação com as atividades rurais. Pretende-se intervir de forma 
coerente e integrada, incluindo a conservação da Casa da Quinta 
Nova e a propriedade, associando as ações de reabilitação 
ao turismo e recuperando algumas atividades, como forma de 
preservação e de rentabilização da Quinta. Neste sentido, o projeto 
propõe uma reabilitação articulada da Casa e da sua envolvente, 
através da alteração da habitação, adaptada a Agroturismo, e uma 
requalificação dos espaços exteriores.

The Quinta Nova House is an unclassified XVIII century dwelling that 
is particularly valuable, located in Penalva do Castelo.
The property of agricultural character has roughly 4 hectares that 
include the building and the surrounding terrain, essentially divided 
into windrows. The building developed according to the needs of 
the family that inhabited it, and is currently composed of a wine 
cellar, a chapel and four wings, forming a central patio, having 
grown in a staged process, in close relation to the rural activities.
We intend to intervene in a coherent and integrated fashion, 
including the conservation of Quinta Nova’s house and land, 
associating rehabilitation operations to tourism and retrieving 
activities as a way to preserve and capitalize the property. That way,
the project proposes an articulated rehabilitation of the house and 
its surroundings, through modifications in the building, adapting it 
to Agritourism, and a re-qualification of the exterior spaces.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Matilde Mata - matildecfmata@gmail.com
com orientação de | mentored by Ana Costa Pinho - acostapinho@gmail.com

REUTILIZAÇÃO DAS ARQUITETURAS DE PRODUÇÃO

REUSE OF PRODUCTION ARCHITECTURES

A casa apresenta duas realidades distintas, sendo a parte Sul muito mais visível, a quem se aproxima, assumindo uma certa 
imponência com os seus três pisos, e a parte Norte, com um único piso, mais marcada pela escala da habitação tradicional, 
a que corresponde um programa mais interativo e público ou mais contido e privado.

The house presents two distinct realities, the South part being much more visible, to which it approaches, assuming a certain 
magnitude with its three floors, and the North part, with a single floor, more marked by the scale of the traditional dwelling, to 
which corresponds to a more interactive and public or more contained and private program.
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Mariana Campos - Finalista | Nominee
Rui Pedro Mexia Lobo - Orientador | Tutor

BAIXA CRÚZIA- REABILITAÇÃO DE UMA ÁREA NA BAIXA DE COIMBRA

CRÚZIA DOWNTOWN - REHABILITATION OF AN AREA IN DOWNTOWN OF COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DE SEMELHANÇAS TIPOLÓGICAS - Num primeiro momento desenvolveu-se 
um estudo da preexistência a nível histórico e morfológico. Encontraram-se várias características 
predominantes, tendo sido possível definir 2 tipos de edifícios. A reabilitação será realizada sem 
que se percam as características originais do edificado porque é na repetição das qualidades 
tipológicas que reside o seu valor patrimonial.

10
10.1

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

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

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

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

Diretor e Professor Auxiliar do Departamento de Arquitectura
Director and Assistant Professor of the Department of Architecture
Jorge Figueira
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O estudo sobre este conjunto urbano surgiu da necessidade de criar uma 
estratégia de reabilitação para o centro histórico de Coimbra, visando no 
caso deste projecto a Baixa Crúzia. Este projecto desenvolve-se em três 
partes complementares. Num primeiro momento desenvolveu-se um estudo 
da pré-existência a nível histórico e morfológico. Encontraram-se várias 
características predominantes, tendo sido possível definir dois tipos de 
edifícios. A Baixa Crúzia mantém muitas das características medievais. A 
sua reabilitação terá de ser realizada sem que se percam as características 
originais do seu edificado porque é precisamente na repetição das suas 
qualidades tipológicas que estes edifícios possuem o seu valor patrimonial. 
Características comuns têm soluções semelhantes por isso também surgiu a 
necessidade de se definir alguns princípios projectuais que dão resposta aos 
problemas dos modelos tipológicos encontrados. Num segundo momento 
estudaram-se as relações urbanas desta área e percebeu-se que devido 
ao seu carácter organizacional em quarteirões alongados, a Baixa Crúzia 
apresenta problemas urbanos de inserção e abertura aos percursos pedonais 
da Baixinha. A resposta para este problema é a criação de uma pequena 
passagem pedonal, num percurso semelhante ao que em tempos era feito 
pela antiga Via Romana. Na abertura desta passagem são intervencionados 
três edifícios que como consequência das alterações realizadas ao nível 
térreo sofrem necessariamente alterações nos pisos superiores. Dois deles 
pertencem aos Tipos definidos e são exemplo da adaptabilidade dos 
princípios de intervenção.
 
The study for this urban ensemble originated in the need to create a
rehabilitation strategy for Coimbra’s historic core; in the case of this project, 
concerning the area of Baixa Crúzia. This project is developed in three 
complementary parts. At a first stage, we developed a study of historical and 
morphological pre-existences. We found several predominant characteristics, 
which made possible to define two types of buildings. Baixa Crúzia keeps 
many of its medieval characteristics. Its rehabilitation will have to be developed 
without losing the original characteristics of its buildings given that it is in 
the repetition of their typological qualities that these buildings possess their 
patrimonial value. Common features also have similar solutions, which means 
there was a need to define some project principles that answer the problems 
existing in the typological models found. At a second stage, we studied the 
urban relations within this area and realised that, due to its organisational 
character as long blocks, Baixa Crúzia presents urban problems of insertion 
and opening to the pedestrian routes in Baixinha. The answer to this problem 
is the creation of a small pedestrian passage, arranged over a similar route 
of that of the old Via Romana (Roman Route). Regarding the opening of this 
passage, weintervene over three buildings that, as a consequence of the 
changes carried out in the ground floor, necessarily suffer other modifications 
in the following floors. Two of them fall within the defined Types and are an 
example of the adaptability of the intervention’s principles.

Finalista | Nominee - Mariana Campos - campos-mariana@live.com
com orientação de | mentored by Rui Pedro Mexia Lobo - rlobo@darq.uc.pt

BAIXA CRÚZIA- REABILITAÇÃO DE UMA ÁREA NA BAIXA DE COIMBRA

CRÚZIA DOWNTOWN - REHABILITATION OF AN AREA IN DOWNTOWN OF COIMBRA

PASSAGEM PEDONAL - Ao nível das relações urbanas, a área apresenta problemas de inserção e abertura aos percursos 
pedonais da Baixinha devido ao seu caráter organizacional em quarteirões alongados. A resposta encontrada para este 
problema é a criação de uma pequena passagem pedonal. 

PEDONAL PASSAGE - At the level of urban relations, the area presents problems of insertion and opening to the pedestrian 
routes of Baixinha due to its organizational character in elongated blocks. The answer found to this problem is the creation of 
a small pedestrian crossing.

O estudo sobre este conjunto urbano surgiu da necessidade de criar uma estratégia de reabilitação para o centro histórico 
de Coimbra, visando no caso deste projeto a Baixa Crúzia. A estratégia de intervenção desenvolveu-se em três partes 
complementares.

The study of this urban complex arose from the need to create a rehabilitation strategy for the historical center of Coimbra, 
aiming in the case of this project Baixa Crúzia. The intervention strategy was developed in three complementary parts.
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11.1

Escola Universitária das Artes 
de Coimbra
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

University School of the Arts of Coimbra 
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

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

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

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

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

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

Diretora da EUAC | Director of USCA
Anabela Ramos

Vitor Malva - Finalista | Nominee
João Luis de Couto Castelo - Orientador | Tutor

CINQUE TERRE. CINQUE ALLOGGI - INTERAÇÃO ENTRE IDENTIDADES LOCAIS E SIS-
TEMAS CONSTRUTIVOS DE BASE PRÉ-FABRICADA

CINQUE TERRE. CINQUE ALLOGGI - INTERACTION BET WEEN LOCAL IDENTITIES AND 
BUILDING SYSTEMS PREFABRICATED BASE

Propõe-se uma nova e previligiada forma de visitar Cinque Terre, proporcionando a quem visita este pedaço 
de Costa Italiana, possuidora de uma singular alquimia de tradição, história e beleza, criando alojamentos 
disseminados pelas cinco localizações – em localização estratégicamente escolhida – de modo a que o 
utilizador possa usufruir destas ímpares e cénicas paisagens durante a sua estadia.

O usufruto da paisagem Natureza/Património Edificado será uma fonte de reflexão, uma oblação aos 
contemplantes, tornando-se a génese e essência deste trabalho; Cinque Terre o palco onde a história será 
contada; Os alojamentos, personagens, que nos pretendem transmitir uma mensagem proporcionando uma 
singular relação entre o Homem, o espaço arquitectónico e o mundo sensorial.

The proposal displays a new and privileged way of visiting Cinque Terre, in the Italian Coast - which 
possesses an unique alchemy of tradition, history and beauty - creating dwellings spread across the five 
locations - in a strategically chosen site - in order for the user to be able to enjoy these unique and scenic 
landscapes, during his stay. 

The enjoyment of the Natural/Built Patrimony landscape will be a source of reflection, an oblation to its 
contemplatives, becoming the genesis and essence of this work; Cinque Terre, the stage in which the 
story will be told; The dwellings, characters, that intend to transmit us a message, allowing for an unique 
relationship between the architectonic space and the sensory world.
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Este projeto desenvolveu-se com base numa abordagem projetual que procura convergir o 
usufruto da natureza, do património edificado e, principalmente, das emoções que as feéricas 
paisagens resultantes desta sublime relação [natureza/edificado] podem proporcionar ao Homem, 
pretendendo dar resposta e validar aquilo a que se propunha: conceber um sistema específico 
de construção, recorrendo à pré-fabricação, desenvolvido para criar alojamentos, adaptando-se 
e adquirindo uma linguagem distinta consoante o meio onde cada um deles se insere, obtendo 
assim, com um único sistema modular, alojamentos ímpares contrariando a ideia de que, a 
pré-fabricação potencia a possibilidade de repetição podendo preterir a singularidade de cada 
projeto. O local eleito foi Cinque Terre, em Itália, num território onde o mar e a terra se casam 
dando origem a uma área de dezoito quilómetros de costa. É então desenvolvido um sistema 
modular que nasce do vazio de um casebre pré-existente, que vai dar origem aos alojamentos.

This project was developed based on an approach that aims to converge the fruition of nature, 
the built patrimony and, mainly, the emotions that the fey landscapes resultant from this sublime 
relation [nature/built environment] can provide to Man, intending to answer and validate what 
it proposed itself to do: conceive a specific building system, resorting to pre-fabrication, 
developed in order to create dwellings, adapting and acquiring a distinguished language 
regarding the context in which each one is implanted, obtaining, therefore, with a single modular 
system, unique houses that contradict the idea that pre-fabrication potentiates repetition 
instead of postponing the singularity of each project. The chosen site was Cinque Terre, Italy, 
in a place where the sea and shore come together originating an area of eighteen square 
kilometres of coastline.

Finalista | Nominee - Vitor Malva - vitor.malva@hotmail.com
com orientação de | mentored by João Couto Castelo - casteloarq@gmail.com

Cinque Terre - INTERAÇÃO ENTRE IDENTIDADES LOCAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE BASE PRÉ-FABRICADA

Cinque Alloggi - INTERACTION BET WEEN LOCAL IDENTITIES AND BUILDING SYSTEMS PREFABRICATED BASE 

O alojamento situa-se no casebre matriz, é composto por dois módulos sobrepostos: o piso inferior tem a zona de confecção 
de refeições rápidas, uma área livre e um acesso ao piso superior, onde se encontra a i.s. e a zona de estadia/dormida, com a 
particularidade de que o vão em caixilharia de guilhotina, quando a folha superior se encontra baixada torna este espaço numa 
autêntica varanda/miradouro. A materialização eleita foi o aço-corten, por analogia do processo de oxidação à alteração que 
ocorreu com o passar dos tempos na pedra da construção existente, dos muros que sustentam os socalcos, mas também, por 
influência do ponto chave do percurso Corniglia <> Manarola, a Scalinata Lardarina e a sua cor.  

Sendo que esta é a ultima terra,  e 
de forma a se encontrar a relação 
visual pretendida com a vila, este 
alojamento

encontra se no inicio de um 
sentiero que liga Riomaggiore 
ao Santuario di Nostra Signora 
di Montenero. Composto por um 
único módulo, à semelhança do 
de Vernazza, é composto por um 
único módulo que alberga todas 
as zonas (i.s., zona de confecção 
de refeições e zona de dormida/
estadia). A materialização foi painel 
isotermico ondulado verde, uma 
vez que este vai substituir uma 
construção  em chapas da mesma 
cor aqui existente.  

The auditorium is the main 
element of the red volume due to 
its iconographic mediating role 
of the place, but also to confront 
its elevation and balance with the 
Roman Theatre nearby, which 
adapts to the topography. The 
monolithic volume is opposed 
by its organic interior, in an 
interior/exterior dichotomy trough 
morphological and chromatic 
aspects.
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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

Fábio Ferreira - Finalista | Nominee
Jorge Marum - Orientador | Tutor

TERMINAL DE AUTOCARROS EM CAMPANHÃ   

BUS STATION IN CAMPANHÃ

Estratégia e evolução da ideia - Planta de Localização - Planta de Implantação.

Strategy and evolution of the idea | Location | Deployment Plant.
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12.1 12Finalista | Nominee - Fábio Ferreira - ferreira.fabiodavid@gmail.com
com orientação de | mentored by Jorge Marum - jmarum@gmail.com

Este projecto pretende explorar a relação recíproca entre a cidade e 
sociedade contemporânea, partindo do problema central da mobilidade 
e, consequentemente, da transformação dos usos do solo e da 
condição e identidade do território. Pretende-se uma infra-estrutura 
eficaz, que contribua para a conjuntura local e para a dinâmica da 
cidade. Perante os problemas e necessidades identificados do espaço 
urbano quanto à circulação e funcionamento dos transportes colectivos 
da cidade do Porto, propõe-se um equipamento que permite responder 
aos problemas do transporte rodoviário, inserindo-se estrategicamente 
na vizinhança da Estação de Campanhã, permitindo a optimização 
e a cooperação com o actual sistema de transportes e o acesso às 
principais vias de circulação. O projecto propõe um volume em “L”, 
cujo corpo maior assume o alinhamento das linhas férreas e, o corpo 
menor, flecte separando os dois espaços exteriores deste equipamento: 
o espaço de acesso ao terminal com área ajardinada e o espaço de 
chegadas e partidas de autocarros. Para o lado do acesso ao terminal, 
prolongando o corpo maior, surge uma cobertura que abriga o acesso 
pedonal à Estação de Campanhã e à rua. O equipamento assume-se 
como um pano de fundo da cidade, protege a envolvente e salvaguarda 
o visitante da logística própria deste tipo de infra-estruturas, atenuando 
o impacto de um espaço tecnológico desta natureza. Dois pisos, e o 
estacionamento, integram o programa do terminal. O volume assume-
se numa modulação reticulada por pilares que suportam a estrutura, 
libertando o espaço central interior e tornando o acesso aos autocarros 
mais eficaz. 

This project intends to explore the reciprocate relationship between 
the city and the contemporaneous society, departing from the central 
problem of mobility and, consequently, from the land-use and territorial 
condition and identity transformation. We intend to develop an effective 
infra-structure that contributes to the local conjuncture and the city’s 
dynamics. Given the problems and needs identified in the urban space, 
concerning the circulation and functioning of collective transportation in 
the city of Oporto, we propose an infrastructure that answers the road 
transportation problems, strategically contextualised in the neighbouring 
area of Campanhã station, allowing for the optimisation and cooperation 
with the current transportation system and the access to the main 
circulation routes. The project proposes an ‘L’ shaped volume, whose 
body assumes the alignment of the railways, and the smaller body that 
bends separating the two outside spaces of this infra-structure: the 
terminal’s access space with a garden area and the bus arrival/departure 
space. By the side of the access-way to the terminal, lengthening the 
bigger volume, appears a hedge that shelters the pedestrian access to 
Campanhã station and to the street. The infrastructure assumes itself as 
the city’s backdrop, protects the surroundings and safeguards the visitor 
from the specific logistics of this type of structure, mitigating the impact 
of a technological space of this nature. Two floors, and parking, integrate 
the terminal’s programme. The volume stands in a modulation reticulated 
by pillars that support the structure, freeing the inner central space and 
turning the access to buses more effective.

TERMINAL DE AUTOCARROS EM CAMPANHÃ

BUS STATION IN CAMPANHÃ

Planta Piso 0

Ground floor plan
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13 Universidade de Lisboa
FACULDADE DE  DE ARQUITETURA

University of Lisbon
FACULTY OF ARCHITECTURE

Raquel Henriques - Menção Honrosa | Honorable Mention
Nuno Miguel Feio Ribeiro Mateus - Orientador | Tutor

CASA, COZINHA, HORTO, EM ALCÁCER DO SAL

HOUSE, KITCHEN, GARDEN, IN ALCÁCER DO SAL

Catarina Santos - Finalista | Nominee
Carlos Jorge Henriques Ferreira - Orientador | Tutor

REURBANIZAÇÃO DOS MODELOS DE OCUPAÇÃO DA CIDADE - O ECO-BAIRRO EM 
OLIVAIS SUL 

REDEVELOPMENT OF THE CITY’S OCCUPATION MODELS - THE ECO-NEIGHBOR-
HOOD IN OLIVAIS SUL

Ana Paisano - Vencedor | Winner

José Nuno Beirão - Orientador | Tutor

VALE-PARQUE TODOROKI, CENTRO INTERPRETATIVO 

VALLEY-PARK TODOROKI, INTERPRETATION CENTRE

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
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Mariana Pires - Menção Honrosa | Honorable Mention
José Aguiar - Orientador | Tutor

ATLAS DO SADO

SADO ATLAS

13.4

Emanuela Mendes - Finalista | Nominee
Ana Marta das Neves Santos Feliciano - Orientador | Tutor
DESENHAR NA MEMÓRIA DE UMA QUINTA DE RECREIO - REABILITAÇÃO DA QUINTA 
REAL DE CAXIAS

DRAWING IN MEMORY OF A FARM RECREATION - REHABILITATION OF QUINTA REAL 
DE CAXIAS

Afonso Santos - Menção honrosa | Honourable mention
António Pedro Pacheco - Orientador | Tutor
MEMÓRIAS DE UM OUTRO TEJO - REGENERAÇÃO URBANA NO SÍTIO DA ROCHA 
D’ÓBIDOS

MEMORIES OF ANOTHER TAGUS RIVER - URBAN REGENERATION IN ROCHA 
D’OBIDOS

13.5

13.6

13

...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
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13.1 13Menção | Honourable mention - Raquel Henriques - raquel.sbh@gmail.com
com orientação de | mentored by Nuno Miguel Feio Ribeiro Mateus - nunomateus@arx.pt

O vazio surge na Arte como a renúncia do artista às convenções do mundo exterior. Na cidade, 
o vazio é um espaço de possibilidades e expectativas, a memória inefável de uma presença 
que já não existe - à margem da vivência quotidiana da urbe - onde o tempo estancou. Na 
arquitectura, o vazio é o protagonista, o espaço contido e o vácuo onde decorre a nossa vivência. 
Em suma, o vazio é a consumação da tábua rasa que desafia a nossa capacidade criativa e que 
nos remete para uma liberdade em relação às ideias pré-estabelecidas de determinado contexto 
espaçotemporal. O presente trabalho constitui o resultado de uma reflexão teórica sobre a temática 
do vazio - no contexto da Arte, da Cidade e da Arquitectura – que suporta e se materializa no 
projecto da Ampliação da Faculdade de Arquitectura, situada na Ajuda. Como metodologia 
de projecto, o desenho assume um papel preponderante na estruturação do pensamento 
arquitectónico. Enquanto exercício de abstracção e de tradução visual do pensamento, guiou 
a procura da forma. Pretendemos que a nova Faculdade de Arquitectura proposta, espaço 
de aprendizagem da Arquitectura, se constitua como a tábua rasa, sobre a qual emergirá a 
potencialidade criativa de todos os alunos.

Emptiness arises in Art like an artist’s refusal for the conventions of the outside world. In the city, 
emptiness is a space of possibilities and expectations, the ineffable memory of a presence that 
no longer exists - aside from the metropolis’ daily life - where time has stagnated. In architecture, 
emptiness is the protagonist, the space contained and the vacuous where our experiences take 
place. Summarizing, the emptiness is the consummation of the tabula rasa that defies our creative 
ability and sends us back to a freedom regarding the pre-established ideas of a specific space-
time context. The current work constitutes the result of a theoretical reflection over the subject of 
emptiness - in the context of Art, the City and Architecture - that supports and is materialized in the 
extension project of the Faculty of Architecture, located in Ajuda, Lisbon. As a project methodology, 
drawing/sketching takes a fundamental role in the structuring of the architectonic thought. As an 
exercise of abstraction and visual translation of thought, it guided the search for form. We intend 
that the new proposed Faculty of Architecture, a space for learning Architecture, is constituted as a 
tabula rasa, over which the creative potential of all students shall emerge. 

CASA, COZINHA, HORTO, EM ALCÁCER DO SAL

HOUSE, KITCHEN, GARDEN, IN ALCÁCER DO SAL

Na ala Nascente encontra-se o momento magistral de enquadramento cénico e bucólico da paisagem. A vegetação florestal e a ampla 
vista do rio Tejo irrompem na imagem interior do pátio, através da grande abertura que se rasga no vértice Sul da ala Nascente.

À semelhança de uma maquete de estudo que se constrói descomprometidamente e sem uma ideia prévia de forma, o desenho surge 
assim, no processo criativo da proposta, como um conjunto de maquetes mentais errantes, que indagam a forma de um modo livre.
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13.2 REURBANIZAÇÃO DOS MODELOS DE OCUPAÇÃO DA CIDADE - O ECO-BAIRRO EM OLIVAIS SUL 

REDEVELOPMENT OF THE CITY’S OCCUPATION MODELS - THE ECO-NEIGHBORHOOD IN OLIVAIS SUL

The intervention intends to create a sustainable neighbourhood; for this, the proposal identifies three 
levels of operation: At the level of the city scale, we intend to create permeabilities that withdraw 
the neighbourhood from its isolation regarding its surroundings. At the level of the neighbourhood 
scale, the proposal consists of re-organising the infrastructures, stipulating a different function to 
each cell, forcing a relation of dependence between the different cells, creating a network of flows 
of movement throughout the neighbourhood. At the level of the individual scale, we intend to solve 
the lack of spatial identity creating a route. This route aims to recover the traditional archetypes of 
street, street fronts, square, etc. in order for them to be easily identified by the inhabitants, providing 
its use and appropriation. This route should also re-organise the space, articulating infrastructures, 
services and leisure areas. The work’s model is the built route, conferring identity to the public spaces; 
to this route we aggregate the new functions and create direct relationships with the squares and 
green spaces already existent. We intend to build different experiences, integrating an increase of 
the services and mixed-uses, encouraging the population’s permanence and the social relations 
between the inhabitants. This route’s composition strategy is constituted by the various urban planning 
important layers, such as green spaces, infrastructures, main transportation networks and the existing 
squares. Given the sustainable approach of the project, it is important to create a built route of low 
environmental impact; for this, the built route has several particularities: An ephemeral character, 
making it possible to adapt to chronological needs; in its materialization, we use technologies and 
knowledge that promote the reuse of natural resources; the materials used are reusable, adaptable, 
allowing for its dismantling;

A intervenção pretende criar um bairro sustentável, para tal, a proposta identifica três níveis de actuação: Ao 
nível da escala da cidade, pretende-se a criação de permeabilidades que retirem o bairro do isolamento com a 
envolvente. Ao nível da escala do bairro, a proposta é reorganizar os equipamentos oferecendo a cada célula 
uma função diferente, obrigando a uma relação de dependência entre as diversas células, criando assim uma 
rede de fluxos de movimento em todo o bairro. Ao nível da escala individual, pretende-se resolver o vazio de 
identidade espacial criando um percurso. Este percurso pretende recuperar os arquétipos tradicionais de rua, 
frentes de rua, praça, largo de forma a serem facilmente identificados pelos habitantes, proporcionando a 
sua vivência e apropriação. Este percurso tem também como função a reorganização do espaço, articulando 
equipamentos, serviços e zonas de lazer. O modelo do trabalho é o percurso edificado, dando identidade 
aos espaços públicos, a este são agregadas as novas funções e criadas relações directas com as praças e 
verdes já existentes. Pretende-se construir diversas vivências, integrando um aumento de serviços e mistura de 
usos., incentivando a permanência da população e as relações sociais entre os habitantes, Este percurso tem 
como estratégia de composição os vários layers importantes para o planeamento como os espaços verdes, 
os equipamentos, as principais redes de transportes e as praças existentes. Dada a abordagem sustentável 
do projecto, é importante a criação de um percurso edificado de baixo impacto ambiental, para tal o percurso 
edificado possui diversas particularidades: Um carácter efémero, sendo possível adapta-lo às necessidades 
temporais; Na sua materialização são utilizadas tecnologias e conhecimentos que promovam a reutilização 
dos recursos naturais; Os materiais utilizados na sua construção são reutilizáveis, adaptáveis, possibilitando a 
desmontagem;.

Vista da praça

View of Piazza

corte AA´

section AA´
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13.3 VALE-PARQUE TODOROKI, CENTRO INTERPRETATIVO

VALLEY-PARK TODOROKI, INTERPRETATION CENTRE

Os sistemas vivos na arquitectura e no urbanismo é um tema que surge associado a espaços 
que estão em constante mutação. As unidades da cidade não devem ser pensadas como 
organismos isolados, devendo-se conectar ao resto da cidade e vivendo de tudo o que a 
envolve e percorre. O projecto reflecte a intenção de produzir uma solução que responda 
a necessidades sociais e funcionais do lugar – Vale-Parque Todoroki, Tóquio – através da 
criação de um sistema vivo. O princípio de concepção desta rede de ligações em diferentes 
escalas é conectar o Vale internamente e exteriormente, permitindo assim assegurar o 
funcionamento em rede e ter maior eficiência. Foi adoptada uma metodologia com três 
sistemas padronizados diferentes, que se reconhecem, orientados à compatibilização 
da inovação com a tradição no Japão – sistema-lugar e dois sistemas arquitectónicos: o 
tradicional japonês (sistema base) e o animal-formigas, possibilitando assim o entendimento 
sobre duas arquitecturas, que embora sejam distintas podem estabelecer entre si interacções 
de simbiose e serem aplicadas em arquitectura. Optou-se por uma arquitectura subterrânea, 
integrada que se adapta ao meio físico, preservando as qualidades singulares do lugar, 
com uma Natureza também ela totalmente artificializada. Todavia, estabelece diferentes 
ligações com a superfície e com os sistemas analisados – ligações físicas e não-físicas. Esta 
proposta conceptual traduz-se numa nova urbanidade que está não só contextualizada com 
o actual desenvolvimento espacial do subterrâneo japonês, como também procura estar 
em concordância com a simbologia que esse tipo de espaço tem na cultura japonesa. O 
programa específico é o Centro de Interpretação do Vale. O programa proposto pretende 
acompanhar os utilizadores num processo de interpretação do ambiente – uma interpretação 
mais perceptual e fluida pelo Vale, a partir dos percursos e daquilo que se pode aceder a 
partir deles, conduzida pelas actividades formais e informais propostas – contemplação, 
meditação, degustação, educação e preservação..

Living systems in architecture and urbanism is a theme that appears associated to spaces 
that are in constant mutation. The city’s units should not be thought as isolated organisms, 
as they should connect with the rest of the city, living from all that surrounds and traverses it. 
The project reflects the intention of producing a solution that answers the social and functional 
needs of the site - Teodoroki Valley-Park, Tokyo - through the creation of a living system. The 
conception principle of this network of connections at different scales is to connect the valley 
internally and externally, therefore allowing for the network’s functioning and greater efficiency. 
We adopted a methodology with three difference standardized systems, which recognize each 
other, aimed towards the compliance of innovation and tradition in Japan - system-place and 
two architectonic systems: the Japanese traditional one (base system) and the animal-ants, 
allowing for an understanding over two architectures that, although different, can establish 
symbiotic interactions among themselves and be applied in architecture. We opted for an 
underground architecture, integrated, that adapts to its physical surroundings, preserving the 
site’s unique qualities, with a nature that is also totally artificial. Nonetheless, it establishes 
different connections with the surface and the analysed systems - physical and un-physical 
connections. This conceptual proposal translates into a new urbanity that is, not only, 
contextualized with the current spatial development of the Japanese underground but, also, 
intends to be in agreement with the symbolism that this type of space has in Japanese culture. 
The specific programme is the Valley Interpretation Centre. The proposed programme intends 
to accompany the users in a process of environmental interpretation -  a more perceptual and 
fluid interpretation through the Valley, from the routes and what you can access through them, 
guided by the formal and informal activities proposed - contemplation, meditation, tasting, 
education and preservation.

Câmara-Observatório

O Vale é um dos locais de excelência em Tóquio para a observação de aves, razão pela qual também é conhecido como 
o santuário das aves. Para além de se puderem observar aves nativas do Japão, muitas destas espécies produzem sons 
considerados tradicionais na cultura japonesa. 

No Vale Todoroki existem duas naturezas com características distintas, mas que se complementam – uma em estado mais 
natural, onde existe maior concentração de fauna e outra completamente transformada. 

Este contraste marca ainda relações distintas que o indivíduo pode estabelecer com cada uma destas Naturezas; uma mais 
indicada para a exploração e observação da fauna e flora, no seu estado mais natural (câmara-observatório ) e a outra mais 
propícia para a meditação e contemplação.

Câmara-Banho dos Pés

Para além do carácter simbólico que a água tem no Vale, de acordo com o seu significado na cultura japonesa, este é um 
elemento dominante em todo o Vale, com diversos impactos na percepção do indivíduo e ao nível funcional.

Esta câmara têm em conta um hábito de purificação do quotidiano japonês – os banhos de pés – uma prática essencialmente 
de carácter religioso, conciliando a meditação e o lazer à fruição do Vale. 
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13.3 VALE-PARQUE TODOROKI, CENTRO INTERPRETATIVO

VALLEY-PARK TODOROKI, INTERPRETATION CENTRE
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13.4

A proposta consiste num ensaio sobre a água e a sua presença na vida do homem em vários 
níveis - vital, social e lúdico. Desta forma propõe-se três diferentes programas, todos eles ligados à 
água e que articulados conseguem servir toda a população lisboeta: umas piscinas exteriores com 
balneários públicos (praia urbana), uns banhos e uma piscina móvel que flutuará em várias zonas 
de Lisboa. A escolha do local de intervenção - próximo ao rio - aponta para a regeneração da 
frente Tejo, criando um momento de socialização que lembra os largos pontuados pela água ou os 
mergulhos dados no rio no séc. XIX. O edifício dos banhos é desenhado através de cheios e vazios, 
de matéria e luz, incidindo sobre superfícies variadas onde a presença da água é determinante 
no desenho de espaços e dos seus vazios. A presente reflexão arquitectónica une as bases 
fundamentais de arquitectura com a ideia de algo valioso, como um tesouro enterrado. Constrói-
se um refúgio de uma forma muito evidente, através da escavação, alcançando percepções muito 
diferentes do edifício e dos diferentes espaços. A possibilidade e a complexidade de geometrias 
aqui aplicadas transformam o ambiente, em algo calmo e sereno ao mesmo tempo que complexo 
formalmente e com a constante presença da água. Em suma, constrói-se uma narrativa associada 
à água com três elementos, que apesar de fazerem sentido individualmente graças à história de 
Lisboa com a água, quando trabalhados em conjunto, tornam a memória em algo ainda mais 
concordante com o lugar, a sua história e o seu futuro. O projecto evidencia que o corpo se torne 
protagonista do espaço, dada a profundidade da arquitectura escavada - que suscita emoções 
estranhas ao homem - e a luz natural - que graças à dinâmica espacial do edifício transforma o 
vazio num espaço mais vivido.

The proposal consists of an essay over water and its presence in man’s life at various levels - vital, 
social and recreational. As such, we propose three different programs, all connected to water, 
that, articulated, can serve the whole of Lisbon’s population: outdoor pools with public bath 
houses (urban beach), public baths and a mobile pool that will float in several areas of Lisbon. The 
choice of the intervention site - near the river - points to the regeneration of the river front, creating 
a moment of socialization that recalls the plazas punctuated by the water or the dips in the river in 
the XIX century.  The public baths building is designed by volumes and voids, by matter and light, 
focusing on varied surfaces; the presence of the water is determinant in the design of the spaces 
and its voids. The current architectonic reflection unites the fundamental basis of architecture and 
the idea of something valuable, like an hidden treasure. We build a refuge in a very manifest way, 
through excavation, achieving very different perceptions of the building in the different spaces. 
The possibilities in the complexity of geometries here applied transform the environment into 
something calm and serene and, at the same time, formally complex, with the constant presence 
of water. To sum up, we build a narrative associated to water with three elements that, when 
combined together, turn memory into something even more accordant with the site, its history and 
its future. The project highlights the body as a protagonist of the space, given the depth of the 
excavated architecture - that raises strange emotions - and the natural light - that, thanks to the 
spatial dynamics of the building, transforms the void into a more lived space.

ÁGUA E LUZ, O IMAGINÁRIO DOS BANHOS - PROJETO NAS CARREIRAS DA ROCHA CONDE D’ ÓBIDOS

WATER AND LIGHT, THE IMAGINATION OF BATHS - PROJECT IN CAREERS DA ROCHA CONDE D’OBIDOS

A entrada revela-se com dois muros e uma rampa larga que dá acesso a um pátio. 
Uma promenade architectural, que desce de frente para o rio.

The entrance is revealed with two walls and a wide ramp leading to a patio. 
An architectural promenade, which descends facing the river.

Como as pedra  da muralha de lioz tem as suas interrupções nas docas, ou os seus acrescentos, 
como a plataforma de contentores do porto de Lisboa, é um projecto de cheios e vazios.

As the stones of limestone wall, which has its interruptions on the docks, or its additions, as the 
platform of containers from the port of Lisbon, is a project of full and empties

Adaptando o rio ao lugar é necessário utilizar matérias existentes na zona, como o lioz, betão, pela 
possibilidade construtiva e plástica

Adapting the building to the place is necessary to use existing materials in the area, such as 
limestone, concrete, because the constructive and plastic possibility
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13.5

A constatação do valor patrimonial e estético da Quinta Real de Caxias bem como da degradação 
deste lugar, que se reconhece como uma quinta de recreio, tipologia que se relaciona com as das 
villas italianas da antiguidade, gerou o desejo de propor a sua reabilitação de modo harmonioso 
e compatível com tais peculiaridades. Propõe-se um novo parque urbano, que se complementa 
formal e programaticamente com o seu entorno, e cujo objecto propulsor e temático é uma escola 
de música, integrada no jardim da quinta. Deste modo, redesenhou-se a Quinta Real de Caxias 
segundo os sinais que se iam anunciando, sejam os construídos, paisagísticos ou urbanos, sob 
o ponto de vista histórico, formal, fenomenológico e semiológico. Deste último, através de uma 
análise semiológica, retirou-se o significado primordial para esta quinta de recreio: a exaltação da 
Natureza. Este significado promove dois temas identificadores e caracterizadores destas quintas de 
recreio: a água e o jardim. Estes, sendo primordiais e estruturantes neste trabalho, são elementos 
que se relacionam funcional e sensorialmente para com o indivíduo adequando-se sempre à 
particularidade intrínseca destas quintas de conciliar recreio e produção. Ter interiorizadas questões 
relacionadas, directamente, com a natureza humana, com o indivíduo que vai habitar o espaço, 
completa o projecto de arquitectura, aprimorando-o. Porquê, como e para quem se desenha..

The realisation of the patrimonial and aesthetic value of Quinta Real de Caxias (Royal Manor of 
Caxias), as well as the degradation of the ensemble - known as a leisure manor, a typology related 
to old Italian villas - originated the desire to propose its rehabilitation in an harmonized fashion, 
compatible with such peculiarities. We propose a new urban park, formally and programmatically 
complemented by its surroundings, and whose boosting and thematic object is a school of music, 
integrated in the manor’s garden. This way, we redesigned Quinta Real de Caxias according 
to the foretold signs, whether built, landscape related or urban, under the historical, formal, 
phenomenological and semiological points of view. Regarding the latter, through semiological 
analysis, we withdrew the primordial meaning for this manor: the exaltation of nature. This 
meaning promotes two identifying and characterizing themes of these leisure manors: the water 
and the garden. These, primordial and structuring in this work, are elements that functionally and 
sensorially relate to the individual, always addressing the intrinsic particularity of these manors of 
balancing leisure and production. Internalizing matters that directly relate to human nature, the 
individual that will inhabit the space, complements the architecture project, improving it. Why, how 
and to whom it is designed for.

DESENHAR NA MEMÓRIA DE UMA QUINTA DE RECREIO - REABILITAÇÃO DA QUINTA REAL DE CAXIAS 

DRAWING IN MEMORY OF A FARM RECREATION - REHABILITATION OF QUINTA REAL DE CAXIAS

Parte da Escola de Música (alçado norte) assente sobre pilares que mergulham no espelho de água

Part of the Music School (North elevation) based on pillars that plunge into the water mirror

Planta do 1.o piso da Escola de Música 

Plant of the 1st Foor of the Music School
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13.6

Este trabalho parte da constatação da degradação da zona ribeirinha da Lisboa e do divórcio 
que desde há muito existe entre a cidade e o rio. Torna-se urgente devolver o rio à cidade e às 
suas gentes. Este trabalho propõe-se contribuir para o debate público em torno da necessidade 
da recuperação da zona ribeirinha lisboeta. Com o fim de recuperar o rio e as suas memórias, 
propusemo-nos intervir na Rocha Conde d’Óbidos: desenhando uma rede composta pelo 
Museu de Arte Antiga, o conjunto das Tercenas, a gare-marítima e o estaleiro naval. O cenário do 
Tejo que hoje se pode observar é bastante diferente daquele que outrora existiu: num passado 
não muito distante encontrava-se um Tejo repleto de varinos, fragatas e catraios, com as suas 
velas enfunadas e proas coloridas. Procurando trazer de volta uma cultura que nos é familiar 
e distante ao mesmo tempo desenha-se como uma grande estrutura que funcione como um 
espaço que permita albergar, classificar e comunicar a informação para fazer perdurar a cultura 
do rio. A amarração ao sítio surge a partir da releitura contemporânea dos vocábulos dos edifícios 
característicos do lugar: o museu desenha-se a partir dos paradoxos de estereotómico e tectónico: 
sobre a plataforma trabalhada à semelhança das docas secas e dos recortes do muro de lioz 
apoia-se uma estrutura visualmente mais leve e regrada que cobre todo o espaço do museu. O 
edifício-museu não é pois apenas uma nave majestosa e um espaço expositivo; tão-pouco apenas 
matéria maciça subtraída para originar espaço, ou a leve cobertura que o cobre; mas também 
o vazio no seu interior central de grandes dimensões verticais, que é o verdadeiro pódio das 
embarcações e o objecto do imaginário do actor convidado a visitar a História do Tejo e da cidade.

The present work has its origin in the reflection over the degradation of Lisbon’s riverine area and 
of the long existing divorce between the city and the river. It is urgent to give the river back to the 
city and its people. This work intends to contribute to the public debate concerning the need of 
rehabilitation of Lisbon’s riverine area. Aiming to retrieve the river and its memories, we set out to 
intervene in the area of Rocha do Conde de ”bidos: designing a network composed of the Ancient 
Art Museum, the Tercenas ensemble, the maritime station and the shipyard. The Tejo scenario 
we can currently observe is quite different from the one that once existed: in a past not far away, 
we would find a Tejo filled with boats, with their billowing sails and colorful bows. Aiming to bring 
back a culture that is familiar to us and distant at the same time, we design a big infrastructure that 
works as a space that makes possible to shelter, classify and communicate the information that will 
perpetuate the river’s culture. The anchoring to the site arises from the contemporaneous rereading 
of the vocabulary of the place’s characteristic buildings: the museum is designed based on the 
stereotomic and tectonic paradoxes: over the platform, designed like the dry-dock and the cuttings 
of the stone wall, a visually lighter and smoother structure is supported, covering the whole museum 
space. The museum building is not simply a majestic spaceship and an exhibition space; nor is it only 
hard matter that’s been subtracted in order to originate space, or the light roofing that covers it; but 
also the empty space in its central interior of big vertical dimensions, that is the true podium of the 
vessels and the object of the imaginary of the actor invited to visit the history of the Tejo and the city. 

MEMÓRIAS DE UM OUTRO TEJO - REGENERAÇÃO URBANA NO SÍTIO DA ROCHA D’ÓBIDOS

MEMORIES OF ANOTHER TAGUS RIVER - URBAN REGENERATION IN ROCHA D’OBIDOS 13

De todas intervenções reforça-se: a reabilitação do armazém de grandes dimensões onde é adicionado um volume que 
confere a quarta fachada criando uma ligação pedonal aérea que une o rio à cidade; a criação de um edifício, de arquétipo 
base semelhante aos armazéns portuários para armazenamento do estaleiro e espaços de diversão nocturna e restauração;  
a criação de um espaço estaleiro de embarcações tradicionais do Tejo

Maqueta 1/50 da nave-
museu em betão armado, 
pdf lacado e perfil de ferro

1/50 scale model of the 
ship-museum in reinforced 
concrete, lacquered pdf and 
iron pro le

Corte construtivo. 
Constructive section
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REDESENHAR A CIDADE - QUARTEIRÃO PARA MEMÓRIA FUTURA 
REDISGN THE CITY - A BLOCK TO FUTURE MEMORY

15.1

Maria Romani - Finalista | Nominee
Joaquim Moreno - Orientador | Tutor

THE WISH MACHINE - A MEMÓRIA DA ILHA COMO LICENÇA À FANTASIA
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CELEBRATING THE WATER IN THE CITY

15.2

15.3

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
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15.1 15Finalista | Nominee - Pedro Pedro - pedromnpedro@gmail.com
com orientação de | mentored by Ricardo Carvalho - rcjv@rcjv.com

REDESENHAR A CIDADE

REDESIGN THE CITY

Operação urbana

Cortes

É elaborado um estudo sobre a ruas de São José e Portas de Santo Antão, outrora símbolos de 
vida e expansão da cidade a norte. Hoje, após anos de construção, apesar de manterem o seu 
traçado, sente-se a inexistência de continuidade marcada pela Avenida da Liberdade. A deslocação 
para os diferentes pontos das ruas é feita pelas vias adjacentes, tornando a rua de São José um 
lugar desprezado e obsoleto pelos habitantes da cidade, perdendo a sua identidade carregada de 
história. A proposta pretende potencializar a relação entre o edifício do Ateneu Comercial de Lisboa, 
as ruas e a cidade, estabelecendo uma nova interpretação do território. O projeto parte de dois 
pressupostos: O primeiro incide na reestruturação das acessibilidades. Restringisse a circulação aos 
veículos motores, privilegiando as ruas numa via pedonal e ciclável, unindo os jardins e Fundação 
Gulbenkian à Baixa de Lisboa.
Esta nova rede interliga assim três sistemas diferentes – pedonal, ciclável e parcialmente viário, de 
forma a que haja uma permeabilidade e fluidez entre os mesmos. O segundo pressuposto, parte 
da intenção de criar um espaço de carácter público, assumidamente urbano, capaz de gerar uma 
ação sobre o território. A reestruturação do Ateneu como um espaço comunitário, é consequência 
da vontade de articular um novo espaço público, procurando estimular uma dinâmica de encontro e 
partilha entre pessoas. O acesso pode ser feito pela rua principal, pela Calçada do Lavra e Travessa 
da Pena. O edifício é composto por três espaços públicos: na cota inferior, ao nível da rua, o corpo 
cultural (o palácio), a uma cota intermédia o corpo desportivo e o espaço verde na cota mais alta 
que permite uma ligação a uma cota superior da cidade, funcionando como miradouro. O programa 
articula-se de modo a satisfazer as necessidades específicas de um equipamento social que sirva 
a cidade.

We elaborated a study about the streets of São José and Portas de Santo Antão, once symbols 
of the life and of the northward expansion of the city. Today, after years of construction, although 
they maintain their layout, we can feel the lack of continuity marked by the Liberdade Avenue. 
Access to different points in the streets is made by the adjacent pathways, turning São José 
Street into a despised and obsolete place, losing its history filled identity. The proposal intends 
to boost the relationship between Lisbon’s Ateneu Comercial building, the streets and the city, 
establishing a new interpretation of the territory. The project is based on two assumptions: The first 
one concerns accessibility restructuring. We restrict motor vehicle circulation, favouring pedestrians 
and bicycles, uniting the gardens and the Gulbenkian Foundation to down-town Lisbon.

This new network interconnects three different systems - pedestrian, cycling and partially 
auto-mobile, so that there is permeability and fluidity among the three. The second assumption 
is based on the intention of creating a public space that is admittedly urban and capable of 
generating an action over the territory. The Ateneu’s restructuring as a community space is the 
consequence of the will to articulate a new public space, aiming to stimulate a new dynamics 
of meeting and sharing between people. One can access it through the main street, Calçada 
do Lavra or Travessa da Pena. The building is composed of three public spaces: at the lowest 
point, street level, the cultural body (the palace); at an intermediate height, the sports body; at the 
highest point, the green space, that allows for a connection to the city, functioning as a viewpoint. 
The programme articulates in a way as to satisfy the specific needs of a social infrastructure that 
serves the city.
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A ilha é o lugar ideal, isolado e distante, que estimula a imaginação na leitura da paisagem. Os 
princípios identificados por Italo Calvino em “Seis propostas para o próximo Milénio”, atuam 
como instrumentos para desenvolver uma história. São exemplos notáveis de alternativas, onde a 
Fantasia pode repensar a realidade, descrita como um mundo leve e rápido, onde a visibilidade é 
dominante. As imagens multiplicam-se descontroladamente, porém a coerência é a possibilidade 
de relacionar-se com a natureza em quanto ser humano. As Berlengas são um arquipélago de 
rochas, localizado a 10 km de Peniche, marcadas por transformações geológicas que o mantêm 
vivo na forma de uma escultura, trabalhada pela força das correntes, chegadas aqui, desde o 
Canhão de Nazaré. A possibilidade de pensar num abrigo para barcos e pescadores na Ilha 
Berlenga, representa o limite da sua viabilidade e, ao mesmo tempo, o pretexto para entrar no 
mundo da imaginação. História, cujos heróis do passado, permanecem gravados na rocha, como 
grutas, canhões o furados, para transformar, a ilha, aparentemente inóspita, em refúgio. Não há 
lugar mais apropriado do que uma baía natural, ainda que inacessível, para acompanhar esta 
história imaginada que dá ordem à paisagem. O Carreiro dos Cações, utilizado para guardar 
os barcos nos dias de maré cheia, incorpora o princípio da proposta: acompanhar o acesso à 
ilha, desenhando o limite da enseada, para que os que chegam à ilha, reconheçam o caráter de 
proteção. O perfil geométrico realça a topografia existente, definida pelo ciclo das correntes. O 
percurso, aproxima-se das paredes rochosas para facilitar a acessibilidade das grutas naturais, 
dissipando a energia do oceano com muros que atuam em profundidade. Assim como a nova 
infraestrutura alberga pescadores e barcos, o arsenal da Cruz Grande, no Chile, que serviu como 
armazém, representa uma geologia antropomórfica integrada na paisagem existente. Devemos 
fugir da ilha para poder finalmente vê-la e entendê-la.

The island is the ideal place, isolated and distant, that stimulates imagination in the reading of 
the landscape. The principles identified by Italo Calvino in “Six proposals for the next millennia” 
act as instruments to develop a story. These are remarkable examples of alternatives, where 
Fantasy can rethink reality, described as a light and fast world, where visibility is dominant. Images 
multiply uncontrolled, yet the coherence is the possibility of relating with nature as a human 
being. The Berlengas is a rock archipelago, located 10km from Peniche, marked by geological 
transformations that keep it alive in the way of a sculpture, carved by the force of the tides 
arriving from Nazaré. The possibility of thinking a shelter for boats and fishermen in the Berlenga 
island represents the limit of its feasibility and, at the same time, the pretext to enter the world 
of imagination. History, whose heroes from the past remain carved in the rock, like caves, to 
turn the island, apparently inhospitable, into a refuge. There is no other place more appropriate 
than a natural bay, although inaccessible, to accompany this imagined history that ordains the 
landscape. Carreiro dos Cações, that used to store the boats during high-tide days, incorporates 
the beginning of the proposal: accompany the access to the island, designing the cove’s limit 
so that the ones arriving recognize its protective character. The geometric profile highlights the 
existing topography, defined by the tide cycles. The trail gets close to the rocky walls in order to 
facilitate the accessibility of the natural caves, dissipating the ocean’s energy through walls that 
work in depth. Just like the new infrastructure, sheltering fishermen and boats, the Cruz Grande 
arsenal, in Chile, which functioned as a warehouse, represents an anthropomorphic geology 
integrated in the existing landscape. We should escape the island in order to finally see it and 
understand it.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Maria Ave Romani - meri.romani@gmail.com
com orientação de | mentored by Joaquim Moreno - moreno.joaquim@gmail.com

15.2 THE WISH MACHINE - A MEMÓRIA DA ILHA COMO LICENÇA À FANTASIA

THE WISH MACHINE - A MEMÓRIA DA ILHA COMO LICENÇA À FANTASIA
15

Se presenta muito bem a introduzir o tema da minha conferência, que é o romance contemporâneo como enciclopédia, como 
método de conhecimento, e sobretudo como rede de conexões entre os factos, as pessoas e as coisas do mundo. [ ...] Relatórios 
de todas as pedras preciosas com a história geológica, coma a sua composição química, com as referências históricas e artísticas e 
também com todas as destinações possíveis, e com as associações de imagens que elas suscitam >>.”

Italo Calvino _ Seis propostas para o próximo milénio, MULTIPLICIDADE, Lisboa, Teorema, 2006

corte transversal \ 1:50
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O projecto “Celebrating the water in the city” constrói-se com base numa investigação que teve 
como objectivo perceber a importância da água como elemento indispensável à formação dos 
primeiros acontecimentos urbanos e a evolução destes ao longo dos séculos. Partindo do geral 
para o particular, a análise foi-se aproximando do caso de Lisboa, onde a água teve um papel 
fundamental na sua história desde a sua fundação à forma como determinou o seu crescimento 
urbano. O estudo separou-se em quatro capítulos teóricos (fundação, infra-estrutura, usos e 
percepção) que tinham como objectivo criar uma base de acção de projecto, uma resposta 
contemporânea a dois problemas identificados: a desertificação do centro histórico, fenómeno 
que responde ao crescimento radical de uma cidade hotel que torna impossível a vida de 
um cidadão comum, e o desaparecimento gradual da água nos espaços urbanos, quer pelo 
distanciamento que o rio Tejo foi ganhando à cidade quer pela seca que se experimenta na 
maioria dos elementos desenhados ao longo dos séculos que criavam um ritmo no quotidiano 
urbano. O programa base e o sítio de intervenção constituem uma resposta possível a este 
problema, propõe-se a construção de um edifício de banhos e piscinas públicas na zona de 
plataformas lúdicas existente nas traseiras do Palácio que acolhe o Ateneu Comercial de Lisboa, 
um espaço de enorme potencial pela sua grande área e pela enorme possibilidade de vistas 
sobre a cidade. O projecto propõe a construção de um novo volume desenhado em duas 
plataformas (exterior e interior) que conceptualmente pode ser lido como um edifício infra-
estrutural que serve este programa ao público. Propõe também a reabilitação do palácio dando 
vida a um conjunto de programas cívicos para toda a população existentes há mais de 130 anos, 
estes desapareceram ao longo das duas últimas décadas devido ao abandono do centro.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Gonçalo Ponces - goncaloponces@gmail.com
com orientação de | mentored by Flavio Barbini - flavio.barbini@gmail.com

15.3

The project “Celebrating the water in the city” is built based on an investigation whose objective 
was to understand the importance of water as an essential element to the formation of the 
first urban events and evolution throughout the centuries. From general to particular, the 
analysis got closer to the Lisbon case, in which the water had an historically fundamental role, 
from its foundation to the way it determined its urban growth. The study was divided into 4 
theoretical chapters (foundation, infrastructure, uses and perception) whose objective was to 
create a project action-base, a contemporaneous response to two identified problems: the 
historic core’s desertification, a phenomenon that answers the radial growth of an hotel city 
that makes impossible the life of an ordinary citizen, and the gradual disappearance of water 
in urban spaces, whether due to the distance the Tejo river got from the city or the draught we 
experience in the majority of the elements designed over the centuries that created a rhythm in 
urban everyday life. The base programme and the intervention site constitute a possible answer 
to this problem; we propose the construction of a baths and public pools building in the area 
of the leisure platforms that exists at the back of the Palace that hosts Lisbon’s Athenaeum, a 
space of enormous potential because of its big areas and the great city viewpoints possibilities. 
The project proposes the construction of a new volume designed in two platforms (exterior and 
interior) that, conceptually, can be read as an infrastructural building that offers this programme 
to the public. It also proposes the palace’s rehabilitation, giving life to a set of civic programmes 
to the whole population not existing for 130 years, these had disappeared due to the city centre’s 
abandonment. 

CELEBRATING THE WATER IN THE CITY 15

Imagem da segunda plataforma que inclui a piscina ao ar livre.

Image of the second platform including outdoor pool.

Imagem do espaço dos banhos, neste caso dos banhos quentes

Bathing space image, in this case the hot baths
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Cátia Miguel - Finalista | Nominee

Selma Pena - Orientador | Tutor

CONTRIBUTO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM RURAL 
HERDADE DO PEREIRO (MARVÃO - ALENTEJO) 
CONTRIBUTION TO THE PROTECTION AND ENHANCEMENTOF THE RURAL 
LANDSCAPE PEREIRO HOMESTEAD (MARVÃO - ALENTEJO)

16.1

O desenho final do módulo habitacional foi o resultado dos inputs gerados pelo lugar, particularmente a onda 
de ruído e a necessidade de transformar o modelo tradicional retilíneo de forma a facilitar a junção entre os 
módulos na harmonização com a infraestrutura preexistente.

The housing module final design of was the result of inputs generated by the site, especially the noise wave 
and the need to transform the traditional rectilinear model in order to facilitate the joining of the modules in 
harmony with the preexisting infrastructure.

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
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16.1 16Finalista | Nominee - Cátia Miguel - catiavsm@hotmail.com
com orientação de | mentored by Selma Pena - selmapena@isa.utl.pt

A Paisagem Rural está a transformar-se e com ela o pensamento da sociedade. O crescimento 
de novas dinâmicas no mundo rural desenvolveu o conceito de Multifuncionalidade na 
Paisagem Rural, que pretende que o rural seja entendido como um espaço agrícola, mas 
também como um espaço patrimonial (natural e cultural). Como caso de estudo, elegeu-se a 
Herdade do Pereiro (ex-libris da vila de Marvão) e assim demonstrar que a multifuncionalidade e 
a sustentabilidade são a solução para contrariar o abandono do interior do país e proporcionar 
um modelo que sirva como comparação em casos semelhantes. A metodologia utilizada 
para estudar a Herdade baseia-se no “Sistema-Paisagem” de Magalhães et al (2007). A 
análise de fatores e culturais permite alcançar a interpretação ecológica e cultural do espaço, 
obtendo-se as diretivas para uma proposta concisa e sustentável. A integração da Estrutura 
Ecológica Fundamental e da Estrutura Cultural permite elaborar a Proposta de Ordenamento 
e Requalificação, que engloba vários usos possíveis para a Herdade, sem colocar em risco o 
equilíbrio ecológico do sistema A proposta pretende devolver à Herdade o reconhecimento da 
sua importância no desenvolvimento económico da região, criando um ciclo sustentável entre 
a preservação do espaço e o poder económico, ou seja, a atividade agrária deve ser retomada 
em tempo integral, o património natural e cultural existente deve ser conservado e passível 
de interpretação e todo o rendimento gerado permitirá o normal funcionamento do espaço. 
Pretende-se a criação de um ciclo auto-sustentável entre a conservação do espaço e o poder 
económico. 

The Rural Landscape in transforming and, with it, so is society’s way of thinking. The growth 
of new dynamics in the rural world has developed the concept of Rural Landscape Multi-
functionality, which intends that rural areas are understood as agricultural space but also as 
patrimonial (natural and cultural) space. As a case study, we chose Herdade do Pereiro (an 
exlibris of the village of Marv„o) in order to demonstrate that multifunctionality and sustainability 
are the solution to fight countryside desertification and to create a model that can be used to 
compare with other similar cases. The methodology used to study the site is based on the 
concept of “System-Landscape”, by Magalh„es et al (2007). The analysis of cultural factors 
allows for an ecological and cultural interpretation of the space, that gives us guidelines for a 
concise and sustainable proposal.
The integration of the Fundamental Ecological Structure and the Cultural Structure allows for 
the elaboration of the Planning and Re-qualification Proposal, that gathers various possible uses 
to the site, without jeopardizing the ecological balance of the system. The proposal intends to 
get back the acknowledgement of the site’s importance to the region’s economic development, 
creating a sustainable cycle between the area’s preservation and the economic power, that is, 
the agrarian activity should be integrally regained, the existing natural and cultural patrimonies 
should be preserved and open to interpretation, and the total gains generated will allow for the 
normal functioning of the complex. We intend to create a self-sustainable cycle between the 
area’s preservation and the economic power. 

CONTRIBUTO PARA A SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DA PAISAGEM RURAL HERDADE DO PEREIRO

CONTRIBUTION TO THE PROTECTION AND ENHANCEMENTOF THE RURAL LANDSCAPE PEREIRO HOMESTEAD

Localização e Metodologia do Caso de Estudo - Herdade do Pereiro

Atividades Propostas
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17
17.1 Joana Pereira - Finalista | Nominee

Bernardo d’Orey Manoel - Orientador | Tutor

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

Planta à cota 40m

Plan level 40m

Universidade Lusíada de Lisboa 
FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Lusíada University of Lisbon
FACULTY OF ARCHITECTURE AND ARTS

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

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

Diretor / Representante do Conselho Científico
Diretor / Representative of the Scientific Board 
Horácio Manuel Pereira Bonifácio
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“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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18.1

Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias de Lisboa - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

Lusófona University of Humanities and Technologies
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

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

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

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

O projeto consiste num volume cuja imagem se pretende de um muro 
contínuo percorrendo o terreno, definindo eixos e limites procurando 
redesenhar a linha do horizonte do Rio Tejo comprometida pelo 
empilhamento de contentores no cais da marginal.

Recinto exterior  

Exterior space

João Rei - Menção Honrosa | Honorable Mention
João Sequeira - Orientador | Tutor

COMPLEXO DESPORTIVO DE XABREGAS 

SPORTS COMPLEX XABREGAS
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O local de intervenção está situado entre a rua da manutenção e a avenida Infante D. Henrique. 
Apesar deste troço da cidade beneficiar de uma ótima exposição solar próxima do rio, sofre de 
uma envolvente problemática onde o envelhecimento e a degradação apropriaram-se desta antiga 
zona industrial. Propõe-se a implantação de um equipamento polidesportivo, fundamentado na 
contribuição para a melhoria de oferta ao nível das necessidades de prática desportiva dando 
resposta ao crescente mercado de procura nesta área, e revitalizar a área envolvente. O projeto 
consiste num volume cuja imagem se pretende de um muro contínuo percorrendo o terreno, 
definindo eixos e limites. Dois corpos erguem-se nos extremos da área de implantação de modo 
a rentabilizar o terreno e servindo de enquadramento para o recinto exterior destinado às práticas 
desportivas. Os dois volumes assumem funções diferentes, a norte, o corpo das piscinas, a sul, os 
ginásios. Embora autónomos, ambos comunicam através de uma galeria na qual se expõe troféus 
e eventos desportivos, e também de apoio à cafetaria. No exterior, de bancada sob o recinto de 
jogos. Procurou-se que a luz natural chegasse a todos os espaços através de pátios, clarabóias, e 
aberturas sob as rampas de acesso ao recinto exterior. Tal solução projetual permite que no piso do 
estacionamento a luz percorra o mesmo e, à noite, a luz artificial delimite o recinto de jogos, criando 
a ilusão de que o espaço levita do chão. Os muros que delimitam o complexo têm a função de 
resguardar os utentes da via rápida, delimitando áreas verdes, e procurando redesenhar a linha do 
horizonte do Rio Tejo. 

The intervention site is located between Manutenção Street and Infante D. Henrique Avenue. Even 
though this stretch of city benefits from optimal solar exposure, close to the river, it suffers from 
problematic old industrial surroundings of which ageing and degradation have taken custody. We 
propose the implantation of a sports infrastructure, given its contribution to improving the area’s 
offer in terms of sports practice and answering the demands in this field and, also, revitalising 
the surrounding area. The project consists in a volume whose image is intended to be that of a 
continuous wall stretching throughout the terrain, defining axis and limits. Two bodies arise in the 
site’s extremities in order to capitalise the terrain, and functioning as a context to the outer premises, 
destined to sports practice. The two volumes take different functions: to the north, the pools 
ensemble; to the south, the gymnasiums. Although autonomous, they both communicate through a 
gallery in which trophies and sports events are exposed, that also works as support to the cafeteria. 
Outside, as stadium benches, in the games precinct. We tried that natural light would reach all 
spaces through patios, louvers and openings under the outer precinct’s access ramps. Such project 
solution allows for the light to traverse the parking floor and, at night, the artificial light to limit the 
games precinct, creating the illusion of a space that levitates. The walls that surround the compound 
should protect the users from the highway, limiting green areas and redesigning Tejo river’s horizon.

COMPLEXO DESPORTIVO DE XABREGAS

SPORTS COMPLEX XABREGAS

Em suma, a estratégia proposta para a problemática do processo de entrada no mosteiro de Santa Maria Scala Coeli 
consiste no desenho de um percurso indirecto, que confere à transição uma sensação contraditória de profundidade, 
tornando-a assim indirecta, lenta e prolongada – características essenciais na configuração do acesso a uma casa 
cartusiana. 

Piscinas 

Swimming pools

Perfis longitudinais 

Longitudinal sections



94 95

19
19.1 Fátima Filipe - Finalista | Nominee
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IGREJA, CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA PORTELA - O ESPAÇO RELIGIOSO NO 
SÉC. XXI 

CHURCH, SOCIAL CENTER AND PARISH OF PORTELA - THE RELIGIOUS SPACE IN 
21ST CENTURY

A proposta desenvolvida no Projecto Final foi a “Igreja, Centro Paroquial e Social da Portela”, que 
se localiza na Urbanização da Portela, e se implanta num terreno baldio pertencente à Quinta da 
Vitória. Este local foi ocupado dos anos 60 até 2000, por um bairro ilegal, entretanto demolido.

A escolha deste terreno para a implantação do projecto deveu-se a ser uma zona de cota mais 
elevada em relação à Portela, por possuir uma linha de água, que leva a que o espaço seja 
favorável ao planeamento de espaços verdes, e por poder ser ligado a uma capela e ao Seminário 
dos Olivais, podendo dizer-se que se desenha assim um “eixo religioso”, que une todos os espaços 
religiosos da Portela.

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
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O programa a desenvolvido divide-se em três partes principais, a Igreja, o Centro Social e o 
Centro Paroquial. A implantação do projeto procurou uma relação com a malha ortogonal da 
Portela, bem como com o declive natural do terreno. A entrada para o edifício é feita através 
de um espaço exterior e é marcada com pilares lâmina que acentuam o prolongamento visual 
para a Portela. O espaço envolta do pátio é marcado por pilares quadrados, de duplo pé 
direito, que conferem ritmo, ordem, verticalidade e unidade ao projeto. O projeto é resultado 
de uma organização formal. O volume da igreja destaca-se devido à sua volumetria altiva 
que marca a presença da mesma no espaço urbano. A entrada para a mesma, é feita numa 
zona de pé direito mais baixo, relembrando as catacumbas. No nártex há a possibilidade de 
entrada para a igreja e a ligação entre duas cotas. No espaço religioso, perdurou a procura 
pela simplicidade e unidade, a relação dos fiéis com o altar, a possibilidade de visualização 
da totalidade do espaço de celebração. A igreja detém 3 espaços - a nave ou zona de 
celebração, o batistério e uma capela. O batistério é iluminado por um fosso de luz – presença 
divina, com um espelho de água – purificação. A materialidade pretende honrar o espaço 

e, bem como a luz. Um elemento principal no espaço da igreja é a luz zenital sobre a zona 
do altar que marca a importância do mesmo, simbolizando transcenderia, relação com os 
céus, presença divina. Procurou-se neste projeto a simplicidade, ordem, e uma linguagem de 
perenidade. No espaço da igreja procurou-se responder às exigências litúrgicas, e no restante 
programa procurou-se dar resposta às necessidades comunitárias e sociais da população.

The developed programme is divided into three main parts: the Church, the Social Centre and 
the Parochial Centre. For the project’s implantation, we sought for a relationship with Portela’s 
orthogonal urban fabric, as well as with the terrain’s natural slope. The entrance to the building 
happens through an exterior space and is marked by blade shaped pillars that strengthen the 
visual continuity to Portela. The space around the patio is marked by square shaped pillars, 
with highceiling, that attribute rhythm, order, verticality and unity to the project. The project is 
the result of a formal organisation. The church’s volume stands out due to its haughty volume, 
which marks its presence in the urban space. Its entrance is made in an area with a lower 
ceiling, alluding to the catacombs. In the narthex, there is a one can enter the church and 
there is a connection between the two heights. In the religious space, we sought for simplicity 
and unity, the relationship of the believers with the altar, the possibility of viewing the whole 
space of celebration. The church has 3 spaces - the nave or celebration area, the baptistery 
and the chapel. The baptistery is illuminated by a light pit ñ a divide presence, with a pond - 
purification. The materials intend to honor the space, just as light does. A main element of the 
church’s space is the zenithal light over the altar area that marks its importance, symbolizing 
transcendence, relation with the heavens, a divine presence. In this project, we sought 
simplicity, order, and a language of perpetuity. In the church’s space, we sought to answer 
the liturgical demands and, in the rest of the programme, to answer the community and social 
needs of the population.

IGREJA, CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA PORTELA - O ESPAÇO RELIGIOSO NO SÉC. XXI

CHURCH, SOCIAL CENTER AND PARISH OF PORTELA - THE RELIGIOUS SPACE IN 21ST CENTURY

Esquiço da galeria, recepção, Via Sacra, Capela Mortuária e salas.

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

Zona de entrada no complexo - pilares lâmina que encaminham
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Ana Ferreira - Finalista | Nominee
Aurora Carapinha, João Trindade - Orientador | Tutor

PAISAGEM CONSTRUÍDA - PERCURSO DE LIGAÇÃO PEDONAL ENTRE O CENTRO DE 
ÉVORA E O BAIRRO DA MALAGUEIRA 

BUILT LANDSCAPE - PEDESTRIAN CONNECTION ROUTE BET WEEN THE CENTER OF 
ÉVORA AND THE MALAGUEIRA NEIGHBORHOOD

Universidade de Évora
ESCOLA DE ARTES - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

University of Évora
SCHOOL OF ARTS - DEPARTMENT OF ARCHITECTURE 

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

fotomontagem da cobertura
A cobertura representa um platô 
de diferentes tons e aromas que se 
alteram ao longo do temp

20
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PAISAGEM CONSTRUÍDA 

BUILT LANDSCAPE 

A ideia tem como base a interação entre o espaço rural e o 
espaço urbano entendido como um todo. Propõe-se, assim a 
interação de duas realidades que se encontram no duplo signi 
cado etimológico da palavra Cultura.
O projeto surge num local, fruto do desmembramento da cidade, 
lugar esquecido mas importante na sua relação de proximidade 
com a muralha e com uma das principais portas de entrada para 
a cidade atual. O lugar com características rurais, é reutilizado 
e restabelece-se novas regras em relação com o território, 
mantendo vivo o contacto do homem com a terra.
A premissa estabelecida é a transformação deste lugar, marcado pelo 
parcelamento ajustado ao uso da prática agrícola já existente, num 
equipamento cultural que conceptualmente respeita esse padrão.

The idea is based on the interaction between the rural and urban 
spaces, foreseen as a whole. We therefore propose the interaction 
of two realities that meet in the double etymological meaning of 
the word Culture.
The project arises in a site that results from the city’s 
dismemberment, a forgotten but important place in its relation of 
proximity regarding the wall and as one of the main entryways into 
the present day city. This site, among many others that embrace 
the wall, would have been a place of agricultural practice, where 
many testimonies to that still exist. The site’s rural characteristics 
are reused and new rules are established regarding its relationship 
with the territory, keeping alive man’s contact with the soil. The 
established premise is the transformation of this site, marked 
by the subdivision adjusted to the agricultural practice already 
observed, in a cultural infrastructure that conceptually respects 
that pattern.
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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

23
23.1 Luís Tavares - Finalista | Nominee

Miguel Santiago Fernandes - Orientador | Tutor

CASA PÁTIO COMO UM MODELO DE HABITAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

PATIO HOUSE AS A CONTEMPORARY HOUSING MODEL
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O projecto pretende demonstrar que a casa-pátio, apesar da sua longa história e utilização, 
continua a ser uma tipologia contemporânea. Para esse efeito foram criadas unidades 
habitacionais autónomas de tipologia casa-pátio, inseridas em edifícios de habitação plurifamiliar. 
Deste modo ao promover novas lógicas de execução, procura-se contribuir para a resolução dos 
problemas das sociedades contemporâneas no contexto de uma forte densificação e saturação 
populacional. Assim, a tipologia de Casa Pátio, vai no contexto desta investigação surgir como 
um novo modo de requalificação urbana, tendo particular impacto em cidades densamente 
povoadas, centros urbanos degradados e ao abandono, habitações insalubres e com pouca 
luz, onde a organização espacial das habitações existentes não responde às novas exigências 
da população. As duas cidades escolhidas, diferentes tanto na sua dimensão, localização e 
temperatura, permitiram comprovar a aplicabilidade do conceito. Ou seja, conjugando o habitar, 
o trabalhar e o lazer, numa tipologia inserida em bairros com problemas tão distintos, como por 
exemplo em Lisboa; o trânsito, o ruído, a grande dimensão dos edifícios envolventes que retiram 
a privacidade à habitação; ou em Portimão a degradação, o abandono dos edifícios e um meio 
social bastante problemático. A tipologia de pátio surge assim como uma possível solução capaz 
de responder às necessidades da sociedade contemporânea, regenerando simultaneamente 
o tecido urbano onde os projectos estão inseridos. Enquanto tipologia urbana associada à 
introversão do espaço residencial, mostrou que pode ser associada aos mais diversos níveis 
de privacidade, criando aos utilizadores a sensação de que se encontram numa habitação 
unifamiliar. A utilização do pátio não foi um apelo à tradição, mas sim a utilização de um elemento 
arquitectónico gerador de edifícios, que pretende ser mais um contributo para uma solução de 
espaço dentro de ambientes descontinuados e fragmentados.

The project aims to demonstrate that the patio-house, despite its long history and use, is still a 
contemporaneous typology. To that effect, we created autonomous dwelling units of the patio-
house typology, inserted into multifamily dwelling buildings. That way, by promoting new logics 
of execution, we seek to contribute to the resolution of contemporary societies’ problems in the 
context of a strong densification and population saturation. Hence, the Patio-House typology 
appears in the context of this investigation as a new mode of urban re-qualification, with greater 
impact in densely populated cities, degraded and abandoned urban centres, insalubrious 
dwellings with low natural lighting, where the spatial organisation of the dwellings does not 
match the population’s new demands. The cities chosen, different in their dimension, location 
and climate, allowed to prove the concept’s applicability. That is, conjugating dwelling, work and 
leisure, in a typology inserted in neighbourhoods with problems so different from each other’s, like, 
for example, Lisbon; the traffic, noise, the dimension of the surrounding buildings that withdraw 
privacy from the dwelling; or in Portimão, the degradation, the abandonment of the buildings and 
a very problematic social context. The patio typology is therefore a possible solution, capable of 
answering the need of the contemporary society, simultaneously regenerating the urban tissue in 
which the projects insert. As an urban typology, associated to the introversion of the residential 
space, it has shown us it can be associated to the most diverse levels of privacy, creating in their 
users the feeling that they are living in a single family dwelling. The use of the patio was not a plea 
to tradition but the use of an architectonic element that generates buildings and intends to be a 
contribution to solve space problems in discontinuous and fragmented environments.

Finalista | Nominee  - Francisco Tavares - luisbt@sapo.pt
com orientação de | mentored by Miguel João Fernandes - migueljsantiago@clix.pt 

CASA PÁTIO COMO UM MODELO DE HABITAÇÃO CONTEMPORÂNEA

PATIO HOUSE AS A CONTEMPORARY HOUSING MODEL

Planta piso 0.

Plan of ground floor.
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