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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 no desenvolvimento dos projetos 
apresentados 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 Stichting 
Archiprix Nederland (Fundação Archiprix Países Baixos), 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, e o corpo docente das instituições de ensino superior de 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 Award for Architecture, Urbanism, and Landscape Architecture - Archiprix Portugal 
- rewards the best graduation projects presented at Portuguese universities nationwide.

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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Relatório do Juri

O critério de base para a avaliação dos trabalhos 
atendeu ao programa e ao sentido útil subjacente 
à ideia do projeto, tendo o entendimento que o 
projeto deve de forma clara e assertiva questionar, 
resolver e intervir no sítio e nos seus espaços. 
Entendeu-se a seleção dos trabalhos como um 
reflexo da academia, demonstrando a diversidade 
na representação do programa de cada faculdade, 
tendo sido valorizados trabalhos académicos, 
projetos híbridos e projetos alternativos.
Da seleção feita pelo Júri desta edição resultou na 
nomeação de seis menções honrosas e vencedor. 

VENCEDOR

David Monteiro com o Projeto  
“Da génese do lugar ao projecto”.  
Sob orientação de Hélder Casal-Ribeiro, 
da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto.

Projecto surpreendente, com rasgo, bem concluído e 
com uma eficaz comunicação gráfica dos conteúdos.
É muito interessante na exploração do objecto 
arquitectónico como um ícone e como singularidade 
volumétrica de inspiração modernista educada e 
provocatória, como é próprio desta corrente. 
Apresenta excelentes secções do edifício - 
complexas e com diversidade espacial dentro dum 
volume monolítico.
Partindo de um programa relativamente convencional 
o projecto desenvolve uma estratégia dialética 
relativamente à forma com se relaciona com o 
contexto urbano, tanto a uma escala de proximidade 
como à escala do território de uma forma alargada.
O desenvolvimento do edificio em altura, a partir 
de uma base que garante a continuidade de 
escala relativamente á envolvente urbana, permite 
transformar a vivência dos vários espaços de 
trabalhos, particularmente da biblioteca, numa 
experiência surpreendente.
Da génese do lugar ao projeto é um belíssimo 
contraponto entre a arquitetura de intimidade e o 
horizonte ampliado da paisagem e do território.

The base criterion for the evaluation of the work 
met both the programme and the utilitarian sense 
underlying the project’s idea, in the understanding that 
the project should, clearly and assertively, question, 
solve and intervene upon the site and its spaces. 
The selection of works was perceived as a 
reflection of the academic sphere, demonstrating 
the diversity of representations of each faculty’s 
programme, being valued academic works, hybrid 
projects and alternative projects.
This edition’s Jury selection resulted in six 
honourable mentions and one winner. 

WINNER

David Monteiro with the Project “Da génese 
do lugar ao projecto” (From the site’s origin 
to the project). Under the guidance of 
Hélder Casal-Ribeiro, of Oporto University’s 
Faculty of Architecture.

Surprising project, brilliant, well concluded and with 
an effective graphic communication of its contents.
It is very interesting in regards to the study of the 
architectonic object as an icon and as volumetric 
singularity of modernist inspiration, polite and 
provocative, as is usual with this movement. 
It features excellent sections of the building 
- complex and with spatial diversity inside a 
monolithic volume.
Starting out from a relatively conventional 
programme, the project develops a dialectic 
strategy in what concerns the way it relates to the 
urban context, not only at a local scale but also at 
a wider territorial scale.
The building’s vertical development, based on a 
setting that guarantees scale continuity regarding 
the urban surroundings, allows it to transform 
the experience on the various work spaces, 
particularly the library, into a surprising one.
From the site’s origin to the project is a beautiful 
counterpoint between intimate architecture and 
the widened landscape and territorial horizon.
 

HONOURABLE MENTIONS

Juri Report

MENÇÕES HONROSAS 

Miguel Cavaleiro, com o Projeto   
“Água sobre Água”. Sob orientação do  
Prof. Dr. Miguel Baptista-Bastos, da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade 
de Lisboa.

Consistente, bastante bem concluído, com uma 
eficaz comunicação gráfica dos conteúdos este 
é um projeto eficaz, equilibrado, com um bom 
domínio da implantação num terreno difícil.
A proposta revela maturidade relativamente à 
interpretação e organização do programa, o edifício 
cria espaço público, enquadra a paisagem e revela 
uma integração cuidada no lugar. Projeto também 
merecedor de atenção pela sua composição e 
expressão arquitectónica. O trabalho demonstra 
bastante segurança no domínio dos vários 
componentes do projecto onde se destacam a 
clara articulação de escala entre a cidade e o rio, a 
consistência da gramática arquitectónica utilizada, 
a funcional dos vários elementos que constituem 
o programa e a caracterização arquitectónica dos 
vários espaços.

David Delgado, com o Projeto “Forma e 
Quotidiano”. Sob orientação do   
Prof. Dr. António Pacheco, da Faculdade  
de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

O projecto revela a ambição de trabalhar sobre 
diversas vertentes: espaço público, edificado 
novo e reabilitação de edifícios existentes. Resulta 
numa proposta cuidadosa, sensível, com boa 
apresentação, onde as maquetes contribuem 
muito bem para o entendimento do projecto. O 
projeto revela um bom entendimento de sistemas 
urbanos complexos onde se ele mesmo se insere, 
demonstra uma leitura consistente da complexidade 
e da evolução histórica do contexto urbano bem 
como uma sensibilidade notável relativamente à 
forma como o projecto intervém sobre o património 
enriquecendo as suas principais características 

Miguel Cavaleiro, with the Project   
“Água sobre Água” (Water over Water). 
Under the guidance of Professor Miguel 
Baptista-Bastos, of Lisbon University’s 
Faculty of Architecture.

Consistent, very well developed, with an effective 
graphic communication of its contents, this is an 
effective project, balanced, with a good command 
of the intervention within a difficult plot.

The project reveals maturity in regards to the 
programme’s interpretation and organization, 
the building creates public space, contextualizes 
the landscape and shows a careful integration 
regarding the place. It is also a project worthy of 
attention for its composition and architectonic 
expression. The work shows much confidence 
in the handling of the various components of the 
project and some of these stand out: the clear 
articulation of scale between the city and the river, 
the coherence of the architectonic grammar in 
use, the functionality of the various elements that 
constitute the programme and the architectonic 
characterization of the various spaces.

David Delgado, with the Project “Forma 
e Quotidiano” (Form and Quotidian). 
Under the guidance of Professor  António 
Pacheco, of Lisbon University’s Faculty of 
Architecture.

The project reveals the ambition of working on 
several dimensions: public space, new buildings 
and the rehabilitation of existing buildings. It 
results in a careful, sensible, well presented 
project to whose understanding the models 
contribute very well. The project reveals a good 
understanding of complex urban systems in 
which it integrates, demonstrates a coherent 
reading of the urban context’s complexity and 
historical evolution as well as a remarkable 
sensitivity regarding the how it intervenes upon 
the patrimony, enriching its main spatial and 
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espaciais e construtivas de forma a permitir um novo 
programa.  A inserção volumetrica e programática 
do novo edifício estabelece uma clara relação de 
continuidade com a frente urbana onde se insere 
a ligação entre entre a cota alta e o nível do de rio 
através de um percurso muito bem qualificado.

Sara Lopes com o Projeto “A Cidade e a 
Música”. Sob orientação do Prof. Dr. Bernardo 
Miranda, do Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo do ISCTE - IUL.

Trata-se de uma intervenção pertinente, sobre 
um edifício existente que merece atenção e que 
pressupõe alguma sensibilidade ao nível do 
programa, da integração no lugar e da relação 
com o novo corpo proposto donde se destaca 
a proposta de um terraço exterior coberto, de 
utilização flexível e de carácter colectivo.
A proposta revela maturidade quanto à forma como 
o novo corpo do edifício encosta nos edifícios 
existentes, nomeadamente ao nível da cércea e 
do afastamento entre a cobertura do terraço e a 
fachada antiga. O autor demonstra conhecer bem 
o sítio sabendo interpretar as suas características, 
os seus valores e as suas condicionantes. Trata-se 
de um projecto com qualidade, coerente e bem 
resolvido merecedor de destaque nesta edição.

Mariana Barreira com o Projeto  
“Um projecto para um caminho”. Sob 
orientação do Prof. Dr. Marco Ginoulhiac, 
da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto.

Trata-se de uma ousada abordagem “mãos na 
massa”. Trata-se de um teste à escala real.
O projecto abrange múltiplas escalas, explora o 
modo de intervir sobre o território de forma perene 
e temporária, demonstrado um bom entendimento 
do território.
A construção de um abrigo à escala real e a 
exploração da construção física de uma ideia 

constructive characteristics in a way as to allow 
for a new programme.  The new building’s 
volumetric and programmatic implementation 
establishes a clear relationship of continuity with 
the urban front of which the connection between 
the higher point and the level of the river takes 
part by means of a very well qualified route.

Sara Lopes with the Project “A Cidade e a Música” 
(The City and the Music). Under the guidance of 
Professor  Bernardo Miranda, of the Department 
of Architecture and Urbanism of ISCTE - IUL.

This is a pertinent intervention upon an existing 
building worthy of attention and that requires 
some thoughtfulness regarding the programme, 
the integration upon the site and the relationship 
with the new suggested volume, from which 
stands out a suggestion of an exterior roofed 
terrace, of flexible use and collective character.
The project reveals maturity in respect to the way 
the volume of the new building attaches itself to 
the existing ones, namely in regards to the height 
clearance and the distance between the terrace’s 
roof and the old façade. The author shows that 
he knows the place well, correctly interpreting its 
characteristics, its values and its constraints. It is a 
quality project, coherent and well resolved, worthy 
of a special mention in this edition.

Mariana Barreira with the Project “Um 
projecto para um caminho” (A project for 
a path). Under the guidance of Professor  
Marco Ginoulhiac, of Oporto University’s 
Faculty of Architecture.

It is a bold “get your hands dirty” approach. It is a 
full-scale test.
The project encompasses various scales, explores 
the way to intervene upon the territory in a 
perennial and temporary manner, demonstrating a 
good understanding of the territory.
The construction of a full-scale shelter and the 

confere um carácter ambicioso à proposta parece 
ser um projecto resultante da confrontação do 
aluno com um contexto cultural internacional. É sem 
dúvida um projeto interessante, ousado, revelando 
uma linha de aprendizagem muito rica.
João Tobias com o Projeto “Equipamento Cultural 
no Grilo” sob orientação de Daniel Ferrera, da 
Escola de Artes da Universidade de Évora
Trata-se de um projeto bem resolvido, 
particularmente a nível da sua integração, da escala 
do edifício e do seu conteúdo programático.
A proposta procura a consolidação de um sistema 
urbano complexo de grande escala, contruindo a 
cidade através de gestos fortes, de uma linguagem 
clara e duma intervenção arrojada que propõe o 
desenvolvimento de um edifício capaz de integrar 
muito bem o espaço público e de articular diversas 
formulações de percursos para ligação entre 
diferentes cotas.

Laurianne Ferreira com o Projeto  
“O Antigo Matadouro do Porto”. Sob 
orientação de Nuno Grande, da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra.

Estudo cuidado, boa apresentação, intervenção 
cirugica e pertinente sobre uma zona da cidade do 
Porto que merece atenção.
Trata-se de um projecto discreto nas suas 
ambições, assente no conceito de revitalização 
da cidade através da renovação programática. 
Revela uma abordagem sensível ao conjunto de 
edifícios existente e ao contexto urbano onde 
se insere. Através de uma leitura atenta da 
desagregação urbana e do potencial das infra-
estruturas de grande escala, o projecto define uma 
nova centralidade a partir da agregação de vários 
programas funcionais. O projeto consegue assim 
potenciar a qualidade arquitectónica dos edifícios 
existentes, a qualidade do espaço público e a 
memória da arquitectura industrial do sec.XX.

study of the physical construction of an idea gives 
this project an ambitious character. Seems to be 
a project that originates from the confrontation of 
the student with an international cultural context. 
It is, without a doubt, an interesting and bold 
project, revealing a very rich learning path.
João Tobias with the Project “Equipamento 
Cultural no Grilo” (Cultural Infrastructure at Grilo)
Under the guidance of Daniel Ferrera, Évora 
University’s Arts School
It is a well resolved project, particularly in what 
concerns its integration, the building’s scale and 
its programmatic contents.
The project seeks to consolidate a large scale complex 
urban system, building the city by means of strong 
gestures, a clear language and a daring intervention 
that proposes the development of a building that 
is capable of integrating very well the public space 
and of articulating several path elaborations for the 
connection of different height points.

Laurianne Ferreira with the Project   
“O Antigo Matadouro do Porto” (Oporto’s 
Old Slaughterhouse). Under the guidance 
of Nuno Grande, of Coimbra University’s 
Faculty of Science and Technology.

A careful study, good presentation, surgical and 
pertinent intervention over an area of Oporto that 
deserves attention.
It is a discreet project in regards to its ambitions, 
based on the concept of revitalization of the city 
via programmatic renovation. It reveals a sensible 
approach towards the existing building ensemble 
and the urban context to which it belongs. By means 
of a careful reading of the urban dissolution and the 
potential of large scale infrastructures, the project 
defines a new centrality by aggregating various 
functional programmes. Thus, the project manages to 
boost the architectonic quality of the existing buildings, 
the quality of the public space and the memory of 
industrial architecture from the twentieth century.
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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

Pedro Vila-Pouca - Finalista | Nominee

Mónica Alcindor - Orientador | Tutor

REABILITAÇÃO EDIF. ESC. SÉCXIX - ARQUIVO MUNICIPAL

REHABILITATION OF 19TH CENTURY EDUCATION BUILDINGS - MUNICIPAL ARCHIVE

Enquadramento e implantação da proposta.
Context and layout of the project.

Maqueta.
Pictures of the Model.

1.1
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A proposta procura desenvolver um modelo habitacional desenhado segundo o ponto 
de vista económico e sustentável, de construção simples e com cariz auto-suficiente, 
onde a habitação consegue funcionar com o mínimo, sem utilização de electricidade ou 
geradores, inspirada nos conhecimentos das gerações passadas. Chau Doc, localizado 
no sul do Vietname, nasce na bifurcação dos rios Bassac e Mekong, reconhecido pelas 
paisagens de casas palafitas, soluções precárias para a ocorrência de inundações e 
elevada degradação das margens, consequência da subida do nível das águas do rio, 
onde é visível a necessidade urgente de criar uma solução que procure melhorar as 
condições de vida dos habitantes e do local. O Bambu, típico das paisagens Vietnamitas, 
assume-se como o material principal da proposta, fácil de trabalhar, acessível, boa 
resistência térmica, o que torna a casa sustentável e de fácil manutenção, desenhada 
para ser construída pelo próprio habitante, garantindo uma casa para todos. 

Plantas da proposta piso 0 e piso 1, corte longitudinal e fachada norte.
Project’s ground floor and first floor plans, longitudinal section and northern elevation.

The Central School Padre Pinheiro in Caminha, was built at the end of the XIX 
century and is currently in a state derelict, with high degree of degradation. This 
equipment represents a season in which the teaching in Portugal was to stabilize. It 
is a telling example of architecture that has marked a whole generation, and that this 
time is necessary to conduct a thorough assessment of how to intervene in this type 
of buildings.
To propose the rehabilitation of this equipment, it is intended that in addition to the 
contribution in the context of the conservation of documentary material of the town 
of Caminha with the organization of the file, also contribute to the preservation of 
architectonic building of the same. The project consists in the recovery of the pre-
existence as the epicenter of a set of volumes connected to each other.

Proposta pelo interior.

Pictures of the project’s interior.

Finalista | Nominee  - Pedro Vila-Pouca - pedrovilapouca@gmail.com
com orientação de | mentored by Mónica Alcindo - monicaalcino@gmail.com
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Universidade do Minho
ESCOLA DE ARQUITETURA

Universidade do Minho
SCHOOL OF ARCHITECTURE

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

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

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

2

A proposta nasce, portanto, da intenção de oferecer ao caminhante, a oportunidade de conhecer, 
vivenciar e absorver a singularidade deste lugar, atravessando-o. Para isso, foi desenhada uma estrutura 
percorrível, elevada do chão, que permeia o bosque.
The project is, therefore, born out of the intention of presenting the wanderer with the opportunity of 
getting to know, experiencing and absorbing the singularity of this place, by going through it. For this, we 
designed a walkable structure, elevated, that permeates the forest.

Corte, Labirínto Aromático. O Labirinto pretende ser um espaço capaz de estimular o olfato e a 
capacidade de orientação do cego, evocando a ação de perder-se. Tomou-se como mote para o 
desenho, a ideia de fragmentação das parcelas agrícolas vizinhas. Este não pretende ser um espaço 
apenas de passagem. Antes, constitui um lugar de paragem, de contemplação e absorção da paisagem 
e dos estímulos intrínsecos a ela.
Section, Aromatic Labyrinth The Labyrinth intends to be a space that is able to stimulate the blind man’s 
sense of smell and orientation capability, evoking the feeling of getting lost. The idea of fragmentation of 
the neighbouring agricultural parcel has become the motto for the design. It does not intend to be solely 
a crossing area. Above all, it is a stopping area; one of contemplation and absorption of the landscape 
and its intrinsic stimuli.

Marina Almeida - Finalista | Nominee

Maria Manuel Oliveira - Orientador | Tutor

HABITAR SEM VER - A AMPLIAÇÃO SENSORIAL AO LONGO DE UM PERSURSO ENTRE 
O LARGO CONDESSA DO JUNCAL E A VEIGA DE CREIXOMIL

INHABIT WITHOUT SEEING - A SENSORY AMPLIFICATION ALONG A PATH BETWEEN 
THE LARGO CONDESSA DO JUNCAL AND VEIGA DE CREIXOMIL 

2.1
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Habitar sem ver: a amplificação sensorial ao longo de um percurso entre o Largo Condessa do 
Juncal e a Veiga de Creixomil é um trabalho que reflete sobre os sentidos do homem, sobre a 
paisagem e sobre o habitar, sem ver. É, através do exercício de projeto, um estudo do modo 
como os sentidos e a sua assimilação podem influenciar a estratégia de intervenção, concetual 
e morfologicamente.
O projeto traduz-se, portanto, no desenho de um percurso na cidade de Guimarães que faz a 
ligação entre uma zona de caráter urbano e consolidado e uma zona de atividade agrícola, o 
centro da cidade e Veiga de Creixomil, respetivamente. 
Mais do que uma união destas duas formas de ocupação, o percurso é um elemento gerador de 
sensações a quem o percorre, essenciais ao entendimento do território, através dos sentidos. 
Aliado ao seu desenho, surge um conjunto de intervenções pontuais onde a principal premissa 
se prende à amplificação da informação sensorial irradiada nos espaços em que se inserem, de 
modo a ser percecionada por quem não vê.
Trata-se de um trabalho que pretende ingressar num universo onde os sentidos possuem um 
papel preponderante, quer na seleção dos lugares a intervir, quer na elaboração do desenho de 
projeto. É uma reflexão sobre o que é perceber, sem ver. 

Planta, cota 168. Dotado de uma forma alusiva ao gramofone, funciona como um periscópio , não em termos visuais, mas auditivos. 
Se o túnel nos oferece o silêncio, o periscópio proporciona o ruído, provocando um desequilíbrio intencional na perceção da dimensão 
sonora do lugar.

Floor Plan, height 168. Featuring a shape that alludes to a gramophone, it functions as a periscope, not visually, but auditorily. If 
the tunnel provides us with silence, then the periscope provides the noise, resulting in an intentional disequilibrium regarding the 
understanding of the place’s sonorous dimension. 

“Habitar sem ver” (“To inhabit without seeing”) studies the matters that relate to the senses, the 
landscape and dwelling, without seeing. It is a reflection that intertwines these three concepts, 
moving away from the sense of sight. This intersection happens through the design of a 
route within the city of Guimarães that connects two ways of occupying the territory: a quite 
consolidated urban area – the city centre – and an area of very peculiar agricultural aptitude – 
Veiga de Creixomil. More than a line connecting several spots, the route constitutes an element 
that generates sensations in those that go through it, adapting to the pre-existences.
Together with its design, comes a set of interventions in which the main premise is connected 
to the will of amplifying the sensory information irradiated in the spaces they are part of. They 
constitute spots imbued with meaning and characteristics that are available to be explored 
within the sense of that amplification. 
Only like this can we discover the place that we see, without seeing it.

Corte AA’, BB’ e CC’, Periscópio.

AA’, BB’ and CC’ sections, Periscope.

Finalista | Nominee  - Marina Almeida - marina_almeida25@hotmail.com
com orientação de | mentored by Maria Manuel Oliveira - monicaalcino@gmail.com

HABITAR SEM VER 

INHABIT WITHOUT SEEING2.1 2
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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
Cheila Oliveira - Finalista | Nominee

Francisco Peixoto Alves - Orientador | Tutor

INNOVATION AND CREATIVE HUB 
INNOVATION AND CREATIVE HUB 

3.1

Axonometria, Performing Arts Center (PAC)

Axonometry, Performing Arts Center (PAC)
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Assente na temática e perspectiva da cidade criativa, desenvolvemos um innovation and 
creative hub, como factor introdutor de uma nova dimensão na cidade de Aveiro, visando a 
interligação da cultura (cidade histórica) e do conhecimento (campus universitário) por via de 
um programa inovador e criativo. O innovation and creative hub acontece ao longo de um 
percurso que inicialmente se traduz numa linha recta e acaba contorcida e sinuosa, procurando 
um espaço próprio, acomodando-se à estrutura que a acolhe, criando um percurso de novos 
momentos onde as pessoas e as ideias se encontram. O sistema é composto por um conjunto 
de construções agregadas a este percurso com programas simbióticos que funcionam como 
motores que acionam todos os restantes mecanismos. 
Para explorar a continuidade conceptual do projecto, desenvolvemos um edifício, o Performing 
Arts Center, onde esse percurso de momentos também acontece e rasga o edifício, atraindo 
informalmente as pessoas para o interior.

Based on the theme and perspective of the creative city, we have developed an innovation 
and creative hub, as an introductory factor for a new dimension of the city of Aveiro, which 
aims at linking culture (historical city) and knowledge (university campus) through an innovative 
and creative programme. The innovation and creative hub develops along a path that initially 
starts as a straight line and ends in a winding and twisted line which tries to find its own space, 
accommodating itself to the structure that supports it, creating a path with new moments, 
where people and ideas come together. The system is made up of a set of constructions, 
aggregated to this path with symbiotic programmes, that function with engines that trigger the 
remaining mechanisms. In order to explore
the conceptual continuity of the project, we developed a building, the Performing Arts Center, 
where the path through moments comes through and rips through the building, attracting, in an 
informal way, the people to the inside of the building.

Planta, Performing Arts Center (PAC)
Plan, Performing Arts Center (PAC)

Finalista | Nominee  - Cheila Oliveira - pedrovilapouca@gmail.com
com orientação de | mentored by Francisco Peixoto Alves - monicaalcino@gmail.com

INNOVATION AND CREATIVE HUB 
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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
David Monteiro - Vencedor | Winner

Helder Casal Ribeiro - Orientador | Tutor

DA GÉNESE DO LUGAR AO PROJECTO - UMA BIBLIOTECA PARA PISPALA

GENESIS OF A PLACE TOWARDS THE PROJECT - LIBRARY FOR PISPALA 

Mariana Barreira - Menção Honrosa | Honorable Mention

Marco Ginoulhiac - Orientador | Tutor 

UM PROJECTO PARA UM CAMINHO - AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS ESCUTEIROS 
DO GRUPO LAC-BLEU, LA TOUR-DE-PEILZ, SUIÇA

A PROJECT FOT A PATH - EXPANSION OF THE HEADQUARTERS OF LAC-BLEU 
SCOUTS  GROUP, IN TOUR-DE-PEILZ, SWITZERLAND

Ricardo Amaral - Finalista | Nominee

Graça Ragazzi - Orientador | Tutor

ARQUITECTURA & CERÂMICA - O ESPAÇO DA TRADIÇÃO MURAL NA  
CONTEMPORANEIDADE

ARCHITECTURE & CERAMICS - THE SPACE OF MURAL TRADITION IN 
CONTEMPORANEITY 

4.1

4.2

4.3
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O lugar e a paisagem confundem-se incessantemente. Ambos são parte activa de uma relação 
de simbiose, um não se pode desmembrar do outro, uma vez que os dois estão associados 
por imagens e por sentimentos que transportam quem os habita para um contexto singular, em 
que o lugar faz parte da paisagem e em que a paisagem não seria a mesma sem aquele lugar. 
Situada entre dois dos maiores lagos da Finlândia central, a área de Pispala assume-se como 
um dos mais interessantes lugares da cidade de Tampere pela exclusividade da sua condição, 
que faz entrever dois lagos distintos, separados topograficamente por uma colina, o que 
constitui um acontecimento único no panorama da paisagem finlandesa.
Utilizou-se o programa como pretexto para um tema de projecto, definindo-se que a proposta 
deveria acolher e consequentemente ser concebida numa constante relação entre este 
e a envolvente. Assumiu-se que a definição comum de biblioteca, que habita os nossos 
subconscientes, deveria ser transcendida de forma a ser criada uma nova tensão, uma nova 
intensidade que transformasse o edifício em algo distinto.

Alçados. Vista Sul. 
Elevations. View of the southern side.

Pispala it is known for its lakes, for its saunas. For the potential it holds. It is important to 
understand the site’s influence in a way the building is taking advantage of all its qualities. 
Pispala area, with a substantial slope and settled in the middle of two lakes, is a terrific example 
of Finland’s overwhelming landscapes. It is clear, that the main goal in this project is the 
replication of the site’s essence into the design. In the end, this library is a key part of Pispala’s 
overview. A gathering point. An icon. A rock settled between two lakes.
The proposed building is high enough so the two lakes can be observed. As the site is 
occupied by a consistent number of trees the building is placed in such a way it vanishes in the 
middle of the wooden landscape, resembling almost a large rock in the middle of a forest. The 
essence for the interior spaces, as well as the final form of the building, are a consequence of 
these sensations that interior and exterior share. 

Aproximacão ao Projecto, Implantacão.
Project Close-up, Layout.

Finalista | Nominee  - David Monteiro - pedrovilapouca@gmail.com
com orientação de | mentored by Helder Casal Ribeiro - monicaalcino@gmail.com

DA GÉNESE DO LUGAR AO PROJECTO  
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O desenvolvimento de um projecto para um cliente escuteiro exige o entendimento da sua 
visão relativamente ao espaço natural e à maneira de interagir com o mesmo. O programa 
cingia-se, inicialmente, à construção de uma nova sala de aulas, ampliando a sede do grupo 
escuteiro de La Tour-se-Peilz, Suíça. Contudo, rapidamente se adaptou o mesmo às vivências 
do grupo e ao modo de apropriação do espaço natural.
A resposta evoluiu num percurso que une dois edifícios, fundindo uma actividade escuteira 
- a marcha, com o projecto de arquitectura. Um dos edifícios representa a efemeridade do 
pioneirismo - técnica de construção adoptada pelos escuteiros - enquanto que o outro adopta 
o mesmo princípio estrutural embora de carácter permanente. Este corresponde à desejada 
sala de aulas em La Tour-se-Peilz. O outro materializa-se numa estrutura desenhada para 
abrigo dos próprios escuteiros no final da marcha, em Dent de Lys, a 2014m de altitude. 

Através do jogo da marcha, usada como ritual de passagem de escalão, o escuteiro liga sensorialmente a sede em La Malègue 
a um novo lugar, na montanha.
By means of the Jogo da Marcha (hiking game), used as a rite of passage, the scout makes a sensory connection between the 
La Malègue headquarters and a new place, in the mountain.

The development of a project for a scouting client involves an understanding of its vision of the 
natural space and how they interact with it. The program was initialy focused on constructing 
a new classroom to amplify the Scouts headquarters of La Tour-de-Peilz, Switzerland. 
However, the program quickly adapted itself to the scouts way of living/playing in the terrain.
The response evolved into a hike that links two objects, merging architecture with scouts 
activities and unique way of using Nature. One of the buildings represents the ephemeral 
way of scout construction - pioneering - while the other adopts the same basic structural 
principles, even though it aims for permanence. The latter is the desired classroom for the 
younger scouts in La Malègue. The former, is placed at the end of the walk, a shelter built by 
the the scouts themselves for short staying in the Bernese Alps, at 2014m high.

Maquete da Intervenção.
Model of the Intervention.

Finalista | Nominee  - Mariana Barreira - mariana.lr.barreira@gmail.com
com orientação de | mentored by Marco Ginoulhiac - monicaalcino@gmail.com
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A cerâmica mural tem, em Portugal, uma longa tradição que está inevitavelmente associada à 
história da azulejaria.
Apesar da sua história, o Porto carece de um espaço integralmente dedicado à preservação 
e divulgação desta arte, numa altura em que o interesse internacional pela azulejaria da 
cidade é crescente; numa altura, também, em que o Porto renova a sua imagem gráfica 
mostrando o azulejo como símbolo da cidade, e o Museu Nacional do Azulejo em Lisboa 
prepara a candidatura para o integrar no Património da Humanidade da UNESCO. 
Apropriando-nos então das palavras do historiador Fausto Martins na conclusão do seu livro 
Azulejaria Portuense, questionámos: «se o azulejo é signo identificativo, se é marca que nos 
distingue (...) qual tem sido e qual é a estima do Porto pelo azulejo?».
O projecto desenvolvido pretende dar uma resposta prática a este problema, através de um 
edifício que reúne espaços de aprendizagem, trabalho e investigação.  

No alçado da Avenida Rodrigues de Freitas (em 
baixo), a torção do gaveto procura uma relação de 
continuidade entre o edifício da Biblioteca Municipal e 
o palacete do século XIX. No alçado da Rua Visconde 
de Bóbeda (em cima), a diferenciação material do rés-
do-chão dá seguimento ao muro e à base de pedra do 
edifício da contrastaria, contribuindo para o desenho 
da rua e da entrada.

In the elevation towards the Rodrigues de Freitas 
avenue (below), the torsion of the street corner looks 
for a relationship of continuity between the building 
of the Municipal Library and the nineteenth century 
mansion. In the elevation towards the Visconde de 
Bóbeda street (above), the material differentiation of 
the ground floor provides continuity to the wall and 
the stone basement of the building of the assayer, 
contributing for the design of the street and the 
entryway.

The traditional ceramic tiles [azulejos] are one of the main elements in the definition of 
Portuguese culture.
Despite its history, Porto lacks a place fully dedicated to the preservation and disclosure of 
this art, at a time in which the international interest for the city ceramics is increasing; also, 
at a time in which Porto renews its official image showing the traditional tiles as a symbol for 
the city, and in which the application is running for them to become part of UNESCO’s World 
Heritage. Taking in the words of historical researcher Fausto Martins in the conclusion of his 
book Azulejaria Portuense, we wondered: «if traditional tiles are part of our identity, if they are a 
symbol that distinguishes us (...) what is and has been Porto’s esteem to this art?».
The project that we developed aims to provide a practical answer to this question by 
proposing a building that gathers places for learning, work and research. 

Por se tratar da sala de recepção do edifício, o átrio 
destaca-se dos restantes espaços e anuncia o próprio 
programa do edifício, através das peças cerâmicas 
combinadas em padrão que constituem o pavimento.  
O brilho e a cor proporcionados pela cerâmica 
complementam a sobriedade do betão que compõe as 
paredes, estabelecendo-se, de modo contemporâneo, 
uma mesma relação de complementaridade já 
conseguida entre o azulejo e o granito nas construções 
tradicionais do Porto. O desenho do átrio dá assim 
resposta a uma necessidade espacial, ao mesmo 
tempo que faz referência à cerâmica da cidade, 
contendo em si mesmo as várias camadas históricas 
que caracterizam a evolução desta arte.
Given the fact that it is the building’s reception area, 

the lobby stands out from the remaining spaces 
and present us with the building’s programme itself, 
through the pattern ceramic ti les that constitute 
the pavement.  The glitter and colour the ceramics 
provide are complementary to the concrete wall’s 
sobriety, establishing, in a contemporary manner, 
a relationship of complementarity similar to the 
one already achieved between the wall ti les and 
and granite in Oporto’s traditional constructions. 
The lobby’s design, thus, replies to a special need 
at the same time it alludes to the city’s ceramics, 
containing in itself the various historical layers that 
characterize the evolution of this art.

Finalista | Nominee  - Ricardo Amaral - ricardojvamaral@hotmail.com
com orientação de | mentored by Graça Ragazzi - monicaalcino@gmail.com
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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
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O CHEIO E O VAZIO - A CONSTRUÇÃO DA CIDADE

MASS AND VOID - THE CONSTRUCTION OF THE CITY
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Intervenção no Parque das Camélias: Planta de implantação, perfis e arranjos exteriores.
Intervention in Parque das Camélias: Intervention plan, elevations and exterior layouts.

Este estudo parte de uma interrogação/inquietação: a existência de um 
vazio de grandes dimensões numa área consolidada da cidade. Seria este 
um fenómeno aleatório ou existiria uma lógica que relacionando-o com 
outros vazios na cidade, definiria a sua estrutura física? Na resposta a 
esta pergunta aplicou-se, um conceito da geografia urbana desenvolvido 
por M.R.G. Conzen, em Inglaterra, a partir dos anos 60. Esta interrogação 
de base não tem apenas um propósito analítico visando, pelo contrário, 
ser um dos elementos de suporte de uma proposta arquitetónica. Para 
o desenvolvimento desta proposta era fundamental compreender ‘onde 
estamos a trabalhar’, procurando sempre uma compreensão mais alargada 
do lugar a intervir (Parque das Camélias). 
Dessa forma apreende-se não só o lugar como também tudo o que o 
rodeia e a sua participação na história urbana da cidade. O conceito de 
cintura periférica, anteriormente aplicado em várias cidades em diferentes 
continentes foi aqui aplicado à cidade do Porto, com o objectivo de 
compreender a sua estrutura física. 

This study is part of an interrogation/concern: a large void located within 
the city’s consolidated area. Could this be a random phenomenon or was 
there any logic that, connecting it to other voids inside the city, would 
define its physical structure? In the reply to this question, we applied a 
concept of urban geography developed by M.R.G. Conzen, in the UK, 
in the 60s. This core interrogation doesn’t have an analytical purpose 
alone; it aims to be, on the contrary, one of the supporting elements of an 
architectonic project. In order to develop this project, it was fundamental 
to understand ‘the place in which we work’, always seeking a broader 
understanding of the intervention site (Parque das Camélias). That way, we 
apprehend not only the place but also all that surrounds it and its role in the 
city’s urban history. The concept of peripheral ring, previously implemented 
in several cities in different continents, was put into place in Oporto with 
the objective of understanding its physical structure.

Finalista | Nominee  - Marta Barbosa - marta.trigueira.arq@gmail.com
com orientação de | mentored by Vítor Araújo de Oliveira - monicaalcino@gmail.com
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Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS, AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

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

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

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

Diretores de Curso
Directors of the school 
Teresa Portela Marques e Maria José Curado
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PARQUE AGRÍCOLA DE AVINTES - CONTRIBUTO PARA A PROMOÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA VERDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA  
AVINTES AGRICULTURAL PARK - CONTRIBUTION FOR THE PROMOTION OF 
GREEN INFRASTRUCTURE OF CITY HALL OF VILA NOVA DE GAIA

6.1

Áreas produtivas de utilização comunitária, tais como hortas, pomares e áreas 
para produção de madeira. Productive areas of community use, such as vegetable 
gardens, orchards and areas for wood production.

Zona de clareira com vista para o pontão de observação do rio Douro.
Clearing area overlooking the observation pontoon of the Douro river.
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Ao longo dos milénios, o Homem tendeu a fixar-se próximo de grandes rios, em regiões agrícolas férteis, 
construindo assim a paisagem que se encontra em constante transformação. 
Contudo, o aumento da população e o desenvolvimento das cidades, decorrentes da Revolução 
Industrial, foram descaracterizando o território e alterando a dinâmica e funcionamento dos sistemas 
agrícolas. Assim, com a necessidade de uma adaptação à realidade atual, a agricultura foi integrando a 
paisagem urbana, isto é, foi surgindo em espaço urbano sob diferentes formas. 
Através do estudo de temáticas como a infraestrutura verde, a agricultura urbana e sistemas produtivos, 
o presente trabalho apresenta a proposta de um Parque Agrícola no Areinho de Avintes, combinando 
atividades de usos múltiplos, valorizando e protegendo a paisagem e os seus recursos naturais. 
Nesse sentido, pretende-se recuperar o carácter da paisagem rural e o sistema de produção agrícola 
integrando-os numa infraestrutura verde. 
Desta forma, através da requalificação ribeirinha, prevê-se a transformação numa paisagem urbana 
contínua e produtiva, ao mesmo tempo que se consideram as componentes estéticas, ecológicas, 
funcionais e de organização espacial.

Plano Geral - Parque Agrícola de Avintes
Master Plan – Avintes Agricultural Park

Finalista | Nominee  - Iara Ferreira - pedrovilapouca@gmail.com
com orientação de | mentored by Paulo Farinha Marques - monicaalcino@gmail.com

PARQUE AGRÍCOLA DE AVINTES 

AVINTES AGRICULTURAL PARK6.1 6

Over the last millenniums, men usually settled near great rivers, in fertile lands, shaping a constantly 
changing landscape. 
However, population growth and urban development, caused in part by the Industrial Revolution, 
transformed the territory, changed the dynamic and best practices of the agricultural industry. With the need 
to adapt to the reality present in our days, agriculture became part of the urban landscape, visible in our 
cities in a range of different settings. 
By analyzing issues like urban agriculture, green infrastructures and production systems, this paper presents 
a proposal for an Agricultural Park at Areinho de Avintes. This park will combine multiple applications and 
purposes, enriching and protecting landscape and its natural resources. 
The aim of the project is to restore the characteristics of a rural landscape and the agricultural production 
system, bounded by a sustainable infrastructure. 
By going ahead with the requalification works described in this paper, it is expected a transformation to a 
productive and continuous urban landscape, at the same time that aspects like aesthetic, ecologic operative 
and spatial organization components are taking into consideration.
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Escola Superior Artística do Porto
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

Superior Artistic School of Porto
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

Diretor de Departamento de Arquitectura
Director of the Department
Susana Milão

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

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

Diretor / Coordenador do Curso
Director / Course Coordinator
Paolo Marcolin
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MUSEU PORTUGAL NO ATLÂNTICO - UM PERCURSO SOBRE A HISTÓRIA

PORTUGAL MUSEUM IN ATLANTIC SEA - A JOURNEY OVER HISTORY
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O Museu Portugal no Atlântico, no Cabo Espichel, é uma evocação da História dos Descobrimentos.
Resulta da interpretação da história do Cabo, do reconhecimento do seu valor humano e patrimonial, 
da sua singularidade, e da vastidão de referências que oferece. Usa essas referências para 
materializar sensações, complementos à história que vai sendo contada pelos pavilhões. História já 
contada de diversas maneiras, mas nunca desta em específico. Desde o ponto de chegada, mais 
próximo do Santuário, até ao ponto final, o mar, o museu vai-se espraiando e procurando os locais 
que possam exprimir as sensações presentes nessa história, onde nascem as construções, umas 
mais simples, outras mais elaboradas, que representem o próprio percurso dos Descobrimentos. 
Apesar de diluído pelo Cabo, o museu tem que ser uno, perceptível e coerente. Tem de respeitar 
a envolvente e cingir-se à própria dimensão, sem exageros desnecessários, mas simultaneamente 
com o arrojo que certos momentos impõem. 

A journey and a series of expository platforms. One motive - the evoking of the Atlantic’s authority 
over our country’s history. Portugal no Atlantico.
It is also the result of the interpretation of the story of Cabo, the acknowlegdment of its human and 
patrimonial value, of its singularity, and the sheer range of references it offers.
From the beggining, closer to the Sanctuary, to the date of the final edification, the museum 
stretches and searches for the sites that by their  situation, exposition and relation with the sea 
and with the scarps, can be made of constructions, some simpler, and other more elaborate, that 
represent the journey of the Discoveries itself.
In spite of the being diluted by the Cape it must be one, noticeable and coherent. Without 
unnecessary and futile exagerations, but simultaniously with the boldness that some moments 
so require.

Finalista | Nominee  - José Silva - zepeppesilva@hotmail.com
com orientação de | mentored by Fátima Fernades - monicaalcino@gmail.com
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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
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REGENERAR O CENTRO URBANO TRADICIONAL - A AGREGAÇÃO FUNCIONAL NO 
CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARIA DA FEIRA

REGENERATING THE TRADITIONAL URBAN CENTER - THE FUNCTIONAL  
AGGREGATION IN THE HISTORIC CENTER OF SANTA MARIA DA FEIRA 

8.1

Axonometria Explodida do Edifício
Exploded Axonometric Diagram

Maquete do Edifício 1
Architectural Model, building 1
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Proposta de quarteirão
Block proposal

Partindo do debate sobre a regeneração dos Centros Históricos (C. H.), 
o projeto desenvolvido configura um ensaio de regeneração do C. H. de 
Stª Maria da Feira, numa óptica de resolução por via da refuncionalização 
dos espaços da zona, refazendo o mix funcional através da introdução de 
uma programática que possa introduzir uma nova dinâmica vivencial. A 
estratégia de intervenção desenvolve-se em três escalas: Reorganização 
da Rua, Regeneração do Quarteirão e Reabilitação do Edifício. A 
refuncionalização da Rua tem como público-alvo novos residentes jovens 
e a fixação dos jovens locais, criando uma oferta de habitação mínima. 
Criando âncoras comerciais, temos como alvo os residentes e os turistas. 
Desta forma, a habitação e o comércio assumem-se como os grandes 
fatores de vertebração de toda a estrutura do C. H. A Regeneração do 
Quarteirão, como o projecto exemplo, assenta na distribuição de pequenas 
oficinas e lojas ao longo do “percurso start up” e uma livraria com 
restauração. O “percurso liberdade” promove zonas de interacção social 
dos habitantes em articulação com o Rio Cáster. O projecto para o Edifício 
do Séc. XVIII, integra restauração no piso térreo e habitação jovem nos 
pisos superiores. Concretizamos assim, uma proposta de regeneração de 
um C. H. por via da habitação e reorganização do mix funcional.

Starting from the debate on the regeneration of Historic Centers, the developed 
Project was a test of regeneration of the Historic Center of Stª Maria da Feira, 
aiming a resolution through the refunctionalization of the spaces in the area, 
reworking the functional mix through the introduction of a program that can 
introduce a new experiential dynamic.
The intervention strategy is developed in three scales: Reorganization of the 
Street, Regeneration of the Block and Rehabilitation of the Building. The 
refunctionalization of the Street has as a target new young residents and the 
establishment of local youths, creating a minimum housing offer. By creating 
commercial anchors, we target residents and tourists. In this way, housing 
and commerce are assumed as the great factors of connectivity in the entire 
structure of the Historic Center. The Regeneration of the Block, like the example 
project, is based on the distribution of small workshops and shops along 
the “startup route” and a bookstore with a restaurant. The “freedom route” 
promotes zones of social interaction between the inhabitants in articulation 
with the Cáster River. The project for the building of the 18th century includes 
restaurants on the ground floor and youth housing on the upper floors.
In conclusion, is proposed a regeneration project of the Historic Center 
through housing and reorganization of the functional mix.

Finalista | Nominee  - Bruno Alves - pedrovilapouca@gmail.com
com orientação de | mentored by Francisco Peixoto Alves - monicaalcino@gmail.com
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Universidade Católica Portuguesa
CENTRO REGIONAL DA BEIRAS

Portuguese Catholic University
BEIRAS REGIONAL CLUSTER

“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.

“At Universidade Católica, we highlight a strong practical and project component: We put project 
practice at the core of our training. A solid training in preservation and rehabilitation: our syllabus 
allows for students to leave school prepared for the country’s needs in the sphere of building 
preservation and rehabilitation. The only workshop-school in the country: Viseu Estaleiro-Escola 
(workshop-school) allows for students to, during their academic training, put forth projects that are 
developed up to a practical context, to accompany the construction and to work closely with the 
business sector. A one-of-a-kind proposition within the Portuguese landscape. Opportunities of on-
site extracurricular training: we foster several initiatives, such as Terra Amada (Beloved Earth), that 
allow for our students to have a comprehensive complementary training on-site.”

Presidente do Centro Regional das Beiras, Viseu / Beiras 
Regional Center Chancellor: 
Prof.Dr. Aires  Pereira do Couto
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HABITAÇÃO INTERGERACIONAL NAS AVENIDAS NOVAS EM LISBOA - VIVÊNCIA E 
PARTILHA DE ESPAÇOS

INTERGENERATIONAL HOUSING IN NEW AVENUES IN LISBON - LIVING AND SPACE 
SHARING  
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Interior de Apartamento
Apartment Interior
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A proposta centra-se na problemática de melhorar a cidade existente e de que modo a 
arquitetura pode contribuir para noções como cidade, sociedade, espaço público e habitação. 
O caso de estudo foi a freguesia das Avenidas Novas em Lisboa, enquadrado no projeto 
“O Nosso Km2” proposto pela Fundação Calouste Gulbenkian (FCG, 2015). A compreensão 
de uma cidade consolidada é fundamental para solucionar os seus problemas, criando 
diferentes vivências através de novos percursos/rampas, ligações, conexões, espaços 
públicos e edifícios. A análise da evolução desta área da cidade ao longo do tempo e de 
intervenções marcantes na malha urbana permitiu identificar a barreira ferroviária da Linha de 
Sintra como desafio fulcral da intervenção. Para unir o território urbano, propõem-se pontes 
pedonais e cicláveis que sobre passam a linha férrea e fomentam as ligações físicas, a fusão 
cultural e a socioeconómica no quotidiano dos seus residentes. Sendo o envelhecimento 
populacional uma realidade das cidades de hoje será importante contribuir com novas 
acessibilidades e lógicas de uso dos espaços, numa linha conceptual global, desde o espaço 
urbano até aos edifícios. A proposta pretende ter transparência e fluidez de percursos, onde 
o espaço social coletivo convive e penetra nos espaços privados, criando de modo natural 
novas perceções sensoriais, preceptivas e experienciais na paisagem urbana.

Proposta Urbana / Urban Proposal

The proposal of solving problems of an existing city and a way of construction can contribute 
to the notions of city, society, public space and housing. The case study for the Town of 
New Avenues in Lisbon, framed in the project “O Nosso Km2” proposed by the Calouste 
Gulbenkian Foundation (FCG, 2015). The understanding of a consolidated city is fundamental 
to solve its problems, creating different experiences through new routes / ramps, connections, 
public spaces and buildings. The analysis of the evolution of this area of   the city over time and 
of the outstanding interventions in the urban area allowed to identify a railroad barrier of the 
Sintra Line as a central challenge of the intervention. For an urban territory, a pedestrian and 
cyclable point of view is a railway line and foment as a physical element, a cultural fusion and 
a socioeconomic condition in the daily life of the residents. Being the population aging in a 
reality of the cities of today will be important to contribute with new accessibilities and logics 
of use of the spaces, in a global conceptual line, from the urban space to the buildings. A 
proposal for transparency and fluidity of journeys, where the collective social space coexists 
and penetrates private spaces, creating in a natural way new sensory perceptions, precepts 
and experiences in the urban landscape.

Finalista | Nominee  - Lídio de Sousa - pedrovilapouca@gmail.com
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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 Alcoa é um rio integrado num território sucessivamente transformado ao longo dos 
séculos. Estas metamorfoses ocorreram mais significativamente no território do rio a partir da 
zona urbana de Alcobaça, outrora ocupado pela Lagoa da Pederneira. O presente trabalho 
apresenta uma proposta para o espaço da antiga Lagoa. O projecto é constituído por três 
operações interligadas mas distintas, segundo as diferentes realidades físicas do lugar. 
Na planície aluvial propõe-se uma ciclovia, associada a circuitos alternativos, que potencie a 
visita deste território. 
No vale da “garganta”, transição entre a zona urbana e os campos agrícolas, surge o programa do Parque 
Verde. Inicialmente no desenho do Parque repartiu-se o vale em quatro zonas, com características 
próprias que resultaram em diferentes propostas programáticas: a clareira, a ilha, o jardim e o terreiro.
Por fim, associado a estes objectivos, propõe-se redesenhar a porta norte da cidade, 
dignificando a principal estrada de ligação ao mar. 

A intensão de dignificar a principal “porta” norte da cidade de Alcobaça foi o ponto de partida para uma 
reflexão sobre o vale - a “garganta” - do rio Alcoa. Este vale define-se como “quadro vegetal”, transitório entre o 
perímetro urbano e os campos agrícolas da antiga Lagoa. 

The Alcoa river is located in a in a very rich and diversified territory transformed by many natural or 
human-induced factors through the centuries. These metamorphoses were more intense on the 
part of the river located on the urban zone of Alcobaça city until the mouth of it.
The aim of this work is to present a new conception of the old Lagoon area, valuing the landscape 
stablishing a relation between the old area and the city of Alcobaça. This project is formed by 
three connected but distinct parts according to each of the different geographic areas.
In the beginning, the design of the Park had the valley was divided in four parts. Having each one 
of them with its characteristics, it resulted in different program propositions: a clearing, an island, 
a garden and a front yard.

The intention of dignifying the main northern “door” to the city of Alcobaça was the starting point for a reflection 
regarding the valley - the “throat” - of the Alcoa river. This valley is defined as a “vegetal composition”, a transition 
between the urban perimeter and the agricultural fields of the old Lagoa.

Finalista | Nominee  - João Cordeiro - joao_cordeiro90@hotmail.com
com orientação de | mentored by Carlos Martins - monicaalcino@gmail.com
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A proposta pretende perceber e relacionar diferentes infra-estruturas e espaços lançados no Vale 
de Campanhã- as ruas de saída da cidade; as alamedas e o caminho-de-ferro; a Via de Cintura 
Interna, os seus nós e viadutos; as linhas de metro, e o plano em torno do Estádio do Dragão –, 
qualificando ainda os interstícios remanescentes dessa mesma evolução –as “ilhas”, os terrenos 
baldios, as antigas quintas, e as ruínas industriais. 
O projecto oferece uma nova centralidade e novos factores urbanos à zona Oriental do Porto, 
tendo como objecto central o edifício do antigo Matadouro e a sua envolvente urbana. São 
abordadas duas escalas distintas, porém, que se completam. A primeira, referente a uma 
abordagem mais urbana, procura intervir a nível estratégico no território que envolve o antigo 
edifício industrial. A segunda, relativa ao Matadouro, propõe uma hipótese programática, tendo 
como base o tema de preservação e transmissão da memória industrial. 

Análise do Território - Sobreposição das principais infra-estruturas. Territory Analysis  - Overlap of the main infrastructur.

The aim of the proposition is to connect different infrastructures and the existing spaces in Vale de 
Campanhã, the exit street of the city; the Circunvalação highway; the lanes, the railway, its bridges 
and stations; Cintura Interna Way with its knots and overpasses; the subway railways, and the 
new Estadio do Dragao surrounding area. The main idea is qualifying the remaining gaps of that 
evolution: the courtyards, the “islands”, the uncultivated lands, and old farms and the industry ruins. 
In a practical study, the aim is offering a new centralization and new urban factors to the Western 
Porto city area, having the old Slaughterhouse central building as a main target of this work as well 
as its urban surroundings. There are two scales studied, and however different, they complete each 
other. The first scale, which is a more urbanistic approach, looks forward to engage the territory that 
surrounds the old industrial building in a strategic way, improving the organization of this zone. The 
second scale, which is related to the Slaughterhouse, suggests a programmatic possibility, since the 
base of the subject is to preserve and transmit the industrial heritage

Fotomontagens.  Photo Montage.

Corte  Construtivo.  Construtive Section.
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Art University of Coimbra 
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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 specific 
pedagogical practice in the country’s Central Region. It is EUAC’s intention to stand as an heir 
to the beaux arts in Portugal, the ultimate stronghold of such a tradition, by integrating several 
artistic expressions, from ceramics to painting and sculpture, including as well other ancillary areas 
whose domain of expertise is connected with technology, such as Architecture and different types 
of Design. The quality of EUAC’s education is evident in the renowned excellence and prominence 
of its graduates who, in addition to being respected by their peers, occupy various positions of 
increasing relevance, representativeness, and responsibility in public and private bodies, entities, and 
companies, at the highest level. 

Diretora da EUAC
Director of USCA
Anabela Ramos
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A intenção foi conceber o volume principal de 
distribuição do hotel sem ocultar as verdadeiras 
origens da obra autentica, mantendo sempre 
presente a época no qual foi construído e 
as fortes influencias de grandes mestres da 
arquitectura moderna que nele se reflectem.

The intention was that of designing the hotel’s 
main distribution volume without hiding the true 
origins of the original building, always aware of 
the epoch for which it was built and the strong 
influence of great masters of modern architecture 
that is reflected in it.

Fabiola Jennings - Finalista | Nominee

Rui Lacerda - Orientador | Tutor
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A proposta consiste na reabilitação do Hotel Humboldt, implantado a 2150 metros de altitude 
sobre o nível do mar na montanha Ávila, Caracas, Venezuela. Este é um dos maiores pontos de 
interesse na cidade de Caracas.
A ideia de projecto surge do problema de este se encontrar afastado da cidade e não ter 
qualquer programa que desperte interesse, sendo este o principal factor do encerramento do 
hotel. Desta maneira manifesta-se a necessidade de introduzir um programa que em primeira 
instância complete o hotel sem dissuadir a sua essência 
Na linguagem exterior do hotel pretende-se criar um novo volume de acesso para 
o teleférico onde seja claro que o ponto principal de acesso e que este se relacione mais com 
o conjunto. Com o objectivo conceber o volume principal de distribuição do hotel sem ocultar 
as verdadeiras origens da obra.

The proposal for the master thesis of architecture consist in the rehabilitation of Hotel 
Humboldt, constructed 2150 meters over the sea level in the mountain Avila, Caracas, 
Venezuela. Is one of the major points of interest in the city. 
The idea in a inner language arises from the problem of having it away from the city and to not 
have any program to arouse people´s attention. In this way it was found a manifest that was 
needed to add new programe that will complete the hotel without taking away the essence and 
the value of the hotel. 
Looking to the outside of the building, it is propose to create a new volume of access from the 
cable car to the main space of the hotel, where it will be clear the main access and at the same 
it will be relate to all the set. In other way, design the main volume of the hotel without hiding 
the true origins of the authentic work.

Outside, the tower’s façade 
was covered with a skin that 
aims to attach the “icon” (which 
the hotel is, in itself) with the 
“hamaca” (a reference from this 
country, which is one of the 
most traditional elements that 
descend from its indigenous 
people), thus trying to achieve 
some kind of harmony between 
modernity and tradition.

No exterior, adaptou-se à 
fachada da torre uma pele 
que procura unir o “ícone” 
(que é o próprio hotel) com a 
“hamaca” (referência do país 
sendo esta, um dos elementos 
mais tradicionais descendente 
dos indígenas), tentando assim 
chegar a uma harmonia entre a 
modernidade e a tradição.

Finalista | Nominee  - Fabiola Jennings - fabiolajennings26@gmail.com
com orientação de | mentored by Rui Lacerda- monicaalcino@gmail.com
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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
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Chau Doc, cidade fronteira com o Camboja, banhada pelo 
rio Bassac, em crescente desenvolvimento, proporcionado 
pelo desenvolvimento das Industrias e pela cultura 
Ocidental, afastando-se das margens, onde se localizam as 
comunidades dos pescadores que vivem ainda de acordo 
com as influências do seu próprio povo. 
Pobres, sem meios e com poucos conhecimentos, habitam 
em casas que se apoiam em estacas numa procura por 
sobreviver à constante subida dos níveis das águas. 
Sem saneamento, casas de banho e com reduzidos 
recursos, vivem sem condições e sem o conforto que 
garantam uma melhor qualidade de vida. 

Chau Doc, a city by the Cambodian border, bathed by the 
river Bassac, in constant development provided by the 
industrial growth and western culture, moving away from 
the riverbanks where the fishing communities that still live 
accordingly to their own people’s influences live. 
Poor, without means and with little knowledge, they dwell 
houses that stand on palisades in a struggle to survive the 
constant rise of the water level. 
Without sanitation, toilets and with limited resources, they 
live without the basic requirements and the comfort that 
would guarantee a better quality of life.

A proposta procura desenvolver um modelo habitacional desenhado segundo o ponto de vista 
económico e sustentável, de construção simples e com cariz auto-suficiente, onde a habitação 
consegue funcionar com o mínimo, sem utilização de electricidade ou geradores, inspirada nos 
conhecimentos das gerações passadas. Chau Doc, localizado no sul do Vietname, nasce na 
bifurcação dos rios Bassac e Mekong, reconhecido pelas paisagens de casas palafitas, soluções 
precárias para a ocorrência de inundações e elevada degradação das margens, consequência da 
subida do nível das águas do rio, onde é visível a necessidade urgente de criar uma solução que 
procure melhorar as condições de vida dos habitantes e do local. O Bambu, típico das paisagens 
Vietnamitas, assume-se como o material principal da proposta, fácil de trabalhar, acessível, com 
boa resistência térmica, o que torna a casa sustentável e de fácil manutenção, desenhada para 
ser construída pelo próprio habitante, garantindo uma casa para todos. 

The project intends to develop a dwelling model that is designed in an economic and sustainable 
perspective, simple to build and self-sufficient, in which the household can function with the 
bare minimum, without the use of electricity or generators, inspired on the knowledge of past 
generations. Chau Doc, located in southern Vietnam, is born in the embranchment of the Bassac 
and Mekong rivers, and is known for its blockhouses, precarious solutions for the event of flooding 
and riverbank degradation, consequence of the river level rise, in which there is a visible urgent 
need of creating a solution that aims to improve the living conditions of the site and its inhabitants. 
Bamboo, representative of Vietnamese landscapes, becomes the project’s main component, 
easy-to-work, accessible, with good heat resistance, which makes the house sustainable and 
easy to maintain, designed to be built by its owner, ensuring housing for everyone. 
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A Faculdade de Arquitetura (FA) é herdeira do ensino da Arquitetura que se iniciou na Academia 
de Belas Artes de Lisboa (1836). A partir da integração do departamento de Arquitetura da Escola 
Superior de Belas Artes de Lisboa na universidade em 1979, a FA foi evoluindo, primeiro com um 
curso de licenciatura em Arquitetura com três especializações, para depois acolher o Design, avançar 
para a criação de Mestrados e Doutoramentos, e finalmente integrar-se nos princípios de Bolonha. 
Hoje, para além de oferecer todos os graus de formação nas Disciplinas que leciona, que incluem 
doutoramentos em Arquitetura, Urbanismo e Design, licenciatura em Design, mestrados em Design 
de Produto, Comunicação e Moda e mestrado integrado em Arquitetura com especialização em 
Arquitetura, Urbanismo e Interiores, tem um ativo Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo 
e Design (CIAUD). É na sua história e diversidade que a FA aposta na diferenciação como escola de 
Projeto aberta às diversas tendências e perspetivas de conhecimentos e práticas. 

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

Diretor do Curso de Arquitectura
Diretor of the School of Architecture
Michel Toussaint Alves Pereira
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By means of defending the theory in which ruins should not be 
rehabilitated and based on the eighteenth century notion that 
Piranesi, Panini and others stood by, an intention of preserving most 
ruins arises, so that, in a poetic and melancholic way, there is still a 
chance to remember.

Ao defender a teoria de que a ruína não deveria ser objeto de 
reforma ou reabilitação e apoiando o pensamento defendido no séc. 
XVIII por Piranesi, Panini ou outros, pretende-se preservar a maior 
parte das estruturas em ruína, para que de uma forma poética e 
melancólica, continue a existir a possibilidade de rememorar.

Banhada pelas margens do Guadiana e localizada no Alto Alentejo, surge como um testemunho 
do passado a Fortaleza de Juromenha. Trata-se de um legado de valores patrimoniais e identitários 
inquestionáveis senão uma praça-forte de um dos sistemas defensivos mais importantes do distrito 
de Évora e de defesa a Lisboa. Hoje, longe do seu auge, encontra-se em ruínas.
Vista da sua localização excêntrica, acredita-se que a sua integração num percurso ou numa rota 
cultural seja fundamental para suspender o presente estado de degradação da fortaleza, que se 
vem agravando com o passar do tempo. Adotando-se por suporte da proposta uma estrutura física 
excepcionalmente característica, parte-se do pressuposto de que O Imaginário do Lugar recolha 
ali valor suficiente para funcionar como pretexto catalisador de uma renovação arquitetónica. 
Baseados na reflexão sobre o passado, presente e futuro, pretende-se intervir num património, que 
há muito tempo em abandono, necessita de intervenção física no sentido da sua reabilitação.

Surrounded by the Guadiana River and located in the heart of Alto Alentejo, Juromenha Fortress 
appears as a testimony of the past. It is a legacy of unquestionable cultural heritage and identity 
values - a stronghold of one of the most important defensive systems of Évora district and 
Lisbon. Today, far from its zenith, lies in ruins. 
From the perspective of its eccentric location in the country, we believe that it is essential its 
integration into a cultural route to suspend the nowadays degradation of the fortress, which over 
time has been getting worse. Underlying on the reflection of the past, present and future, we intend 
to make an intervention in a heritage, which is abandoned for a long time and requires physical 
intervention for its rehabilitation. From the assumption of the imaginary of the place, we will adopt 
strong enough physical structure to act as a catalyst guise for the architectural renovation.

Finalista | Nominee  - Ana Domenti - anadomenti@gmail.com
com orientação de | mentored by Daniel Santos de Jesus- monicaalcino@gmail.com
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A descoberta deste lugar é um momento que vem acrescido de uma complexidade que não se 
prende apenas com as suas características locais, mas a um espectro muito mais abrangente. 
As tercenas do Marquês são o produto de uma história que se desenvolve em Lisboa, mais 
especificamente em Santos-o-Velho.
Grande parte do projecto foca-se principalmente, na reabilitação das Tercenas do Marquês, e 
adjacentes tercenas, que são o mote da nossa intervenção, assim como os novos edifícios que 
adicionamos. Ainda é feita um conjunto de operações nos patamares do Palácio Marquês de Pombal.
A nossa proposta de requalificação, tanto das tercenas como da sua área confinante, define-se por 
uma solução, que procura acima de tudo, criar um conjunto urbano multidisciplinar com capacidade 
de polarizar aquela zona de Santos, que, como sabemos, encontra-se muito degrada e com um 
elevado número de edifícios devolutos. 

Fotos do Conjunto das Tercenas.
Cafetaria e Jardim do Palácio Marquês de Pombal.

Pictures of the Tercenas Ensemble.
Cafe and Garden of the Marquês de Pombal Palace.

Fotomontagem Espaço Expositivo Tercenas.
Planta da Intervenção nas Tercenas.

Photomontage of the Tercenas Exhibiton Space.
Tercenas Intervention Plan.

The discovery of this place is a moment that comes increased by a complexity that is not only linked 
with their local characteristics, but a much broader spectrum. The Tercenas do Marquês are the 
product of a story that develops in Lisbon, more specifically in Santos-o-Velho. 
Much of the project focuses mainly on the rehabilitation of Tercenas, which are the theme of our 
intervention. as well as new buildings added. Also  to this, we add another set of Tercenas that were 
discovered along a process of analysis and design at the same time, these are adjacent to the former 
Tercenas, located more specifically in the Corredor da Torrinha.
Our proposal for the rehabilitation of both the Tercenas and its area confining, sets- by a solution that 
seeks, above all, create a multidisciplinary urban area with capacity to polarize that area of   Santos, 
which as we know is very degraded, and with a high number of empty buildings.

Finalista | Nominee  - David Delgado - davidcardosodelgado@gmail.com
com orientação de | mentored by António Pacheco- monicaalcino@gmail.com
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Localizado na zona da Boavista em Lisboa, o Palácio Almada Carvalhais é um edifício do 
século XVI que ilustra de forma clara a maneira como as camadas do tempo se sobrepõem 
nas arquitecturas. Pioneiro no Renascimento em Portugal, o palácio sofreu, ao longo dos seus 
séculos de existência, profundas alterações, chegando até nós como um reflexo dos tempos 
passados, espelhando simultaneamente ideias renascentistas e barrocas fruto da grande 
intervenção que sofreu no século XVIII.
Perseguindo a narrativa histórica de um lugar definido por dois palácios e um terceiro edifício 
que os unia, a primeira premissa do projecto foi redesenhar as formas de separação/ligação, 
devolvendo dois (perdidos) jardins interiores à fruição pública e organizando as formas da 
sua articulação. Assim, ao nível do desenho do espaço, propõe-se que este novo lugar se 
organize em três partes distintas acompanhando as lógicas da pré-existência: a reabilitação 
do Palácio Almada Carvalhais; o desenho dos novos jardins; e por último, associado a estes 
novos espaços verdes, propôs-se o desenho de um novo edifício.

Located in the Boavista district of Lisbon, the Almada Carvalhais Palace was built in 
the sixteenth century and it clearly shows how time layers overlap in architecture. As 
a Renaissance pioneer in Portugal, the palace suffered profound changes throughout 
the centuries, presenting itself to us nowadays as a reflection of past times, mirroring 
simultaneously the Renaissance and Baroque ideas incorporated  in major interventions that 
took place in the eighteenth century, before and after the earthquake.
Going through the historical narrative of the place, that is defined by two palaces and a third 
building that connected them, the first premise of the project was to define a strategy of 
separation / connection, redesigning the two lost gardens for public enjoyment. Thus, the 
design of this new place is organized into three distinct parts, according to the pre-existence’s 
logic: the rehabilitation of Almada Carvalhais Palace; the redesign of the new gardens; and 
finally, associated with these new green spaces, the design of a new architectural piece.

Maqueta. Model.

Planta ao nivel terreo e cortes, onde se pode ver a ligação e simuntanea separação dos dois Jardins.
Ground floor plan and sections, in which it is possible to observe the separation of the two Gardens.

Finalista | Nominee  - Joana Anacleto - joana.anacleto91@gmail.com
com orientação de | mentored by José Aguiar- monicaalcino@gmail.com
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A premissa do projecto, para além da re-integração de 
algum do património construído numa nova vivência 
de Hakozaki, assenta no reconhecimento de duas 
temporalidades diferentes no mesmo edifício, cada 
uma com o seu método construtivo.

Este edifício, um centro comunitário, é constituído por 
partes permanentes que para além da estrutura base 
e da cobertura compreendem os volumes em betão 
da biblioteca e dos sentou; e por partes temporárias, 
cuja construção e desmantelamento não afectam 
directamente esta estrutura base e cujo desenho é 
mais leve e abstracto.

As técnicas de construção, os materiais empregues e 
o tipo de espacialidade invocada são interpretações 
da arquitectura japonesa, sendo a elevação do solo, a 
dissolução interior/exterior e o jogo de penumbra/luz 
algumas das características mais evidenciadas. 

The project’s premise, besides the re-integration of 
some of the built patrimony in a new experience of 
Hakozaki, is based on the acknowledgement of two 
different epochs in the same building, each with its own 
constructive method. 

This building, a community centre, is constituted by 
permanent components that, besides the base-structure 
and the roof, encompass the concrete volumes of the 
library and the sentou; and by temporary components, 
whose construction and dismantling do not directly 
affect this base-structure and whose design is lighter 
and more abstract. 

The construction techniques, the materials used and the 
type of spatiality alluded are interpretations of Japanese 
architecture, with the elevation from the ground, the 
interior/exterior dissoluteness and the dark/light game 
being some of the more highlighted characteristics.

Planta da cobertura (cima), Alçado Nordeste e Sudeste (centro) e Corte (baixo).
Roofing plan (top), North-eastern and South-eastern Elevations (center) and Section (bottom).

A questão do tempo é um dos objectos de estudo mais relevantes na teoria da arquitectura 
contemporânea. 
No Japão, embora a importância da sustentabilidade seja reconhecida, as circunstâncias são 
distintas das do mundo ocidental. A influência do Budismo Zen e do Shindoísmo, bem como 
a tradição da construção em madeira e a frequente ocorrência de terramotos contribuem para 
que os edifícios sejam vistos como objectos temporários.
A re-localização e abandono do campus universitário de Hakozaki apresentaram-se como uma 
oportunidade para investigar este tema.
A premissa do projecto, para além da re-integração de algum do património construído, 
assenta no reconhecimento de duas temporalidades diferentes no mesmo edifício.
Este edifício, um centro comunitário, é constituído por partes permanentes que para além da 
estrutura base e da cobertura compreendem os volumes em betão da biblioteca e dos sentou; 
e por partes temporárias, cuja construção e desmantelamento são independentes e cujo 
desenho é mais leve e abstracto.

Time, as an object of study, is assuming a gradually more significant role in architectural 
theory. 
In Japan, although the importance of sustainability is well acknowledged, the circumstances 
are rather different. The influence of Zen Buddhism and Shintoism, the tradition of wood 
in construction along with the frequency of earthquakes culminate in the interpretation of 
buildings as temporary objects. 
The moving of Hakozaki’s university campus and the vacancy of its buildings presented itself 
as an opportunity to study this matter further.
Thus, this project’s main goals were the partial re-integration of the built heritage and the 
acknowledgment of two kinds of temporality in the same building.
This new building, a community centre, is formed by permanent parts that include not only the 
base structure and the roof but also the concrete boxes of the library and the sentou; and by 
temporary parts, more abstract and light in design and which assembly and dismantling don’t 
interfere with the main structure.

Finalista | Nominee  - Mariana Gonçalves - marianapedrogoncalves@gmail.com
com orientação de | mentored by António Santos - monicaalcino@gmail.com
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O exercício de intervenção debruça-se simbolicamente na zona do Vale de Santos e Água 
sobre Água ganha forma através do desenvolvimento prático de uma proposta contemporânea 
que reclama o seu lugar enquanto marco na fachada ribeirinha, apresentando ainda assim, 
uma arquitectura relacional, de partilha e cruzamento. Inicia-se assim o estudo da água 
enquanto elemento preponderante na formação de espaço público e desenvolvimento das 
cidades, explorando o potencial e vertentes relacionais deste elemento na arquitetura.
Uma área entre a linha de comboio e o rio, à margem de uma cidade consolidada, que 
resulta do afastamento da linha de costa para a instalação de infraestruturas portuárias e 
posterior alargamento viário e ferroviário. Apesar de privilegiada pela sua localização, foi 
sendo conduzida ao abandono pelo declínio das atividades portuárias transformando-se num 
perpétuo espaço expectante. Desta forma, a primeira vontade, foi a de transformar o espaço 
num grande terraço coloquial - um espaço de índole pública e de relação entre as pessoas, 
Lisboa e o Tejo - contíguo a um equipamento público plurivalente que oferecesse a viabilidade 
de nos relacionarmos corpo-a-corpo com o rio. Neste sentido, as piscinas desportivas e 
lúdicas, emergem como programa congruente, ideólogo e pragmático.

A primeira vontade, foi a de transformar o espaço num grande terraço coloquial - um espaço de índole pública e de relação entre as pessoas - 
contíguo a um equipamento público plurivalente.

The intervention exercise focus symbolically  in Santo’s Valley and “Water over Water” takes its 
shape through the practical development of a contemporary proposal which claims its place 
as a mark in the riverside facade, introducing as well, an relational architecture. Thus, it begins 
the study of water as a main element to the creation of public space and cities development, 
exploring the potencial of this element in architecture.
An area between the railway line and the river, apart from a compact city, that results from 
the alienation of the coast line to the settlement of port infrastructures and the posterior 
enlargement of those same structures. Although its privileged location, it was left abandoned 
because of the decay of port activities, transforming this place in a everlasting expectant 
place. Ergo, the first intention was to transform this place in a big informal square - a public 
space, that enhances the relationship between the city and the river, and it’s people - a a 
public and multivalent equipment that offers us a chance to relate body-to-body with the 
river. and the sentou; and by temporary parts, more abstract and light in design and which 
assembly and dismantling don’t interfere with the main structure.

The first desire was to turn the space into a large colloquial terrace - a space of public character and of relationship between people - 
adjacent to a multivalent public infrastructure.

Finalista | Nominee  - Miguel Cavaleiro - miguelferreiracavaleiro@gmail.com
com orientação de | mentored by Miguel Baptista-Bastos - monicaalcino@gmail.com
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A Ilha de Moçambique, património mundial da UNESCO, vê traduzido no seu conjunto urbano e 
arquitectónico, as tradições dos seus habitantes. A escassez de recursos, a extrema pobreza e a 
crescente sobre-exploração dos recursos naturais comprometem a continuidade das mesmas.
Partindo de uma iniciativa real, propõe-se a reconversão do Antigo Arsenal e Capitania para 
o Centro de Conservação do Património Marinho. A concepção do projecto é pensada como 
um acto que visa consolidar e valorizar as qualidades presentes no sítio, bem como, a tradição 
e memória social dos seus habitantes, aproveitando as carências e necessidades locais para 
construir oportunidades reais.
O Centro organiza-se em torno de três pátios: o da construção e o do restauro das 
embarcações e o do Centro de Investigação. Procura-se, nestes, a recriação de atmosferas 
reconhecíveis na Ilha, descobertas através de percursos sensoriais que celebram a relação 
entre o meio construído e a paisagem.

Esquiços de processo como método de 
especulação de ambientes que se pretende propor.

Sketches of the process as a means of speculating 
ambiences that the author intends to propose.

Corte. Section.

Planta. Plant.

The Island of Mozambique, UNESCO World Heritage Site, has expressed in its urban fabric 
and architecture the traditions of its people. The resource scarcity, extreme poverty and natural 
resources depletion keep these traditions losing continuity.
The project is a conversion of the buildings of the Old Arsenal to the Conservation Centre of 
Marine Heritage. The main idea of the proposal is related to the consolidation and recovery not 
only of the natural qualities of the site but, above all, of the tradition and social memory of its 
inhabitants, by taking the local needs to build real opportunities.
It’s structured through three main courtyards program: patio construction of vessels, the 
restoration of vessels and the Heritage Marine Research Centre. The design looks for a recreation 
of recognizable atmospheres on the island, discovered through sensory pathways that celebrate 
the relationship between the built environment and landscape. 

Finalista | Nominee  - Sara Sadrudin - sara.sadrudin@gmail.com
com orientação de | mentored by Pedro Ravara - monicaalcino@gmail.com
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Universidade de Lisboa
INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

University of Lisbon
HIGHER TECHNICAL INSTITUTE

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

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

Diretor do Conselho Científico
Director of the Scienteific Board
Teresa Heitor
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Axonometria Explodida: Distribuição Funcional.
Exploded axonometric: Functional Distribution.

Esquema Conceptual da Proposta: O Percurso como premissa de desenvolvimento. 
Conceptual Scheme of the Project: The Route as a premise of development. 

O projeto realizado refere-se a um equipamento a localizar no Parque Eduardo 
VII de Inglaterra em Lisboa destinado a funcionar como Centro de Congressos, 
resultado da reconversão do Pavilhão Carlos Lopes.  O tema foi selecionado 
em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), procurando 
simultaneamente dar resposta a um programa arquitectónico configura como 
uma oportunidade para repensar o Parque Eduardo VII.
A abordagem adoptada foi de encontro às premissas e programa estabelecido 
pela CML, explorando novas hipóteses de implantação e de desenho. O 
equipamento, pela sua dimensão e impacto na cidade, obriga a uma revisão 
extensa do Parque e das suas ligações com a cidade. O redesenho do 
espaço público envolvente torna-se intrínseco ao desenho do novo Centro 
de Congressos. O novo centro de congressos surge como forma de ligar 
os espaços e as principais artérias do parque, e para tal, foi pensado como 
espaço percorrível, afastando-se da ideia pura de objecto arquitectónico. 
A ideia de percurso de espaços públicos torna-se premissa para o desenho do 
conjunto edificado – uma sucessão de praças e espaços de estar que sirvam e 
desenhem o centro de congressos, transformando-se simultaneamente numa 
forma de atravessamento do parque. É um projeto que afasta a ideia dominante 
de mega estrutura arquitectónica, em que o conjunto edificado se afirma como 
mega estrutura urbana, numa simbiose entre espaços públicos e espaços 
construídos. O Centro de Congressos vive para o Parque Eduardo VII e o 
Parque Eduardo VII vive para o Centro de Congressos.

The project refers to a public building to be located in Parque Eduardo VII de 
Inglaterra in Lisbon, intended to work as a Congress Centre, as a result of the 
conversion of Pavilhão Carlos Lopes. The theme was selected in coordination 
with the Lisbon City Council, while trying to respond to an architectural program 
with relevance in the context of the current urban dynamics of Lisbon. Apart 
from the design of a complex building, this is also an opportunity to rethink 
Parque Eduardo VII as one of the central areas of Lisbon.
The idea of a path formed by public spaces, becomes premise to the design 
of the buildings – a succession of squares and public spaces that serve and 
configure the Congress Centre, becoming simultaneously a way of crossing 
the park. It is a project that refuses the dominant idea of mega architectural 
structure, striving to become a mega urban structure, a symbiosis between 
public spaces and built spaces.

Finalista | Nominee  - Nuno Nascimento - nunobnascimento@gmail.com
com orientação de | mentored by Carlos Cruz - monicaalcino@gmail.com
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Universidade Autónoma de Lisboa
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA

Autonomous University of Lisbon
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

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

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

Diretor do Conselho Pedagógico
Director of the Pedagogical Board
Ricardo Carvalho
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Numa primeira operação, o projeto propõe pensar, a partir da reutilização do património militar da 
Trafaria, a valorização do território através da integração de um sistema capaz de criar toda uma 
dinâmica na Vila. Pretende-se coser as estruturas através da artéria principal, a Estrada Militar,  
que parte da cota mais baixa, junto ao rio, e sobe até ao cume das arribas, cerca de 90m de alt.
A segunda operação, mais detalhada, baseia-se na reabilitação da antiga bateria da Raposeira 
para acomodar o Museu Horizonte Portugal – onde contém grande parte do espólio fotográfico 
de Duarte Belo - com a introdução de dois volumes enterrados que se lançam para o Atlântico. 
Desta operação surge também a criação de um novo edifício silo - Arquivo e Centro de 
Investigação - funcionando como peça infraestrutural, que nos transfere de uma cota muito alta 
para o sopé da arriba, por forma a coligar-se com o restante percurso.

Silo [Arquivo e Centro de Investigação]
Interior da cafetaria/livraria, com vista para o horizonte de Lisboa.

As a first operation the project intends to think, by re-using the military heritage of Trafaria, the 
enhancement of the region, integrating a system capable of creating an entire new dynamic in the 
village. It is intended to sew the structures through a main artery - the Military Road - which starts 
at a lower level, by the river and ascends to the peak of the cliffs, at about 90m tall.
The second operation, more detailed, is based on the rehabilitation of the old Raposeira’s Coastal 
Battery to accommodate the Horizonte Portugal Museum - which contains a large part of the 
photographic estate of Duarte Belo - by introducing two volumes buried who cast themselves into 
the Atlantic. This operation also comes the creation of a new silo building - Archive and Research 
Centre - acting as an infrastructural piece that moves us from a very high level to the foothills, in 
order to connect with the projects remaining path.

Silo [Archive and Research Center]
Café/book store interior, with a view over Lisbon’s horizon.

Finalista | Nominee  - Inês Serrano - inesoserrano@gmail.com
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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

O estado geral de abandono e as condições de aguas e solos levaram 
a uma planificação faseada da intervenção:
Fase 1 | Remoções, escavações e preparação do terreno 
Fase 2 | Pano de fitorremediação 
Fase 3 | Cração de um circuito de tratamento das aguas.

The general state of abandonment and the condition of the waters and 
soils led to a staged planning of the intervention:
Stage 1 | Removals, excavations e terrain preparation 
Stage 2 | Phytoremediation membrane 
Stage 3 | Development of a water treatment circuit.

Matteo De Angelis - Finalista | Nominee

Pedro Arsénio - Orientador | Tutor

RESTAURO ECOLÓGICO E REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA DE ÁREAS INDUSTRIAIS-
CASO DE ESTUDO DA LUSALITE E COMPLEXO GIST-BROCADES NA CRUZ QUEBRADA  

ECOLOGICAL RESTORATION AND ECONOMIC REVITALIZATION OF INDUSTRIAL  
AREAS - THE CASE STUDY OF LUSALITE AND GIST-BROCADES COMPLEX IN CRUZ  
QUEBRADA 

16.1
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Nos séculos XVIII-XIX Cruz Quebrada foi uma zona de praia muito procurada pela aristocracia lisboeta, devido sobretudo à sua proximidade 
e sossego. Deixou de sê-lo quando, à custa dos residuos vertidos no rio Jamor pelas indústrias que aí surgiram nos anos 30.

In the eighteenth and nineteenth centuries, Cruz Quebrada was a beach area much sought after by Lisbon’s aristocrats, mostly due to its 
vicinity and quietness. It stopped being so when the industries that flourished in the area in the 30s started dumping waste into the Jamor river.

O sistema da mobilidade prevê a pedonalização de toda a área de projeto, sendo acessível só a pedestres, bicicletas e autocarros eléctricos 
(para consentir a conexão com a estação do comboio). Esta transformação é feita através da supressão da Avenida Ferreira Godinho e da 
reabertura do antigo túnel do Ramal do Estádio Nacional, que permitirá o atravessamento por debaixo da Avenida Marginal.

The mobility system foresees the pedestrianization of the whole of the project’s area, being only accessible to pedestrians, bicycles and 
electric buses (to allow for the connection to the train station). This transformation happens through the elimination of the Ferreira Godinho 
avenue and the reopening of the old tunnel of the Estádio Nacional branch line, which will allow for the crossing underneath the Marginal 
avenue. The internal bike path system intends to work in connectivity with the existing cycle paths, aiming to have a cycle connection 
between Lisbon and Cascais.

Os complexos fabris Lusalite e Gist-Brocades foram deixados ao abandono 
no fim dos anos ’90, quando as atividades produtivas que neles se 
desenvolviam foram deslocadas para áreas mais afastadas dos centros 
urbanos. O projeto de revitalização da zona na qual se encontram as suas 
instalações faz parte de uma discussão mais ampla sobre o futuro das 
antigas áreas de produção.
O projeto pretende retomar o contexto histórico da Cruz Quebrada como 
ponto de partida, sendo as consequências negativas da atividade industrial 
no solo e nas águas consideradas como oportunidades para um novo início. 
A revitalização da área passará, consequentemente, pela restauração 
ecológica do sistema fluvial da foz do rio Jamor, e pela construção 
duma piscina natural e de uma serie de espaços públicos, sendo estes 
elementos motores de diferentes atividades, capazes de gerar novos fluxos 
económicos ligados à produção de bens monetariamente inquantificáveis, 
dos quais o lazer, a cultura ou a natureza.

The industrial complexes of Lusalite and Gist-Brocades were left to 
dereliction at the end of the past century, after the displacement of 
their activities to other areas, far from urban cores. The project for the 
revitalization of the site occupied by their settlements is part of a bigger 
discussion about the future of former industrial areas. The idea of the project 
is to start from the historical context of Cruz Quebrada, being the negative 
consequences of the past industrial activities on water and soil considered 
as a planning opportunity.
The revitalization of the area will pass, then, through the ecological 
restoration of the riverine ecosystem of Jamor river, together with the set 
of a natural pool and several public spaces. They will work as a motor for 
different activities, being able to generate new economies linked to the 
production of monetarily uncountable goods, like leisure, culture or nature.

Finalista | Nominee  - Matteo De Angelis - matthewdeangelis.pga@gmail.com
com orientação de | mentored by Pedro Arsénio - monicaalcino@gmail.com

RESTAURO ECOLÓGICO E REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA DE ÁREAS INDUSTRIAIS

ECOLOGICAL RESTORATION AND ECONOMIC REVITALIZATION OF INDUSTRIAL AREAS16.1 16
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Universidade Lusíada de Lisboa 
FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Lusíada University of Lisbon
FACULTY OF ARCHITECTURE AND ARTS

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

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

Diretor / Representante do Conselho Científico
Diretor / Representative of the Scientific Board 
Horácio Manuel Pereira Bonifácio
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Rui Rosalino - Finalista | Nominee

Fernando Hipólito - Orientador | Tutor

ALCÂNTARA - HOSTEL & CO-WORK  

ALCÂNTARA - HOSTEL & CO-WORK

17.1

Co-Work: Piso Térreo (+0m)
Co-Work: Ground Floor Plan (+0m)
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A principal e mais afirmante posição quanto à relação entre dormida/trabalho remonta para o 
passado industrial de Alcântara como conglomerado de fábricas e casas de operários fabris: 
a mesma identidade que o edifício pré-existente. Consequentemente, a principal preocupação 
neste lugar foi a presença asfixiante da grande e alta volumetria edificada que condiciona 
a ventilação e iluminação. Deste modo foi importante criar um vazio/distanciamento entre 
programas. Mas, para evitar a alienação de ambos, o passo seguinte foi garantir os pontos/
espaços de conexão usando percursos fluídos e envolventes. Este processo simula uma 
espécie de dança de atração e repulsão entre volumes, garantindo a independência de cada 
unidade assim como a ventilação/iluminação: usando uma praceta coberta que divide e liga 
simultaneamente ambas unidades.

Planta Piso 3 (+12m). Corte Longitudinal
Floor Plan 3 (+12m). Longitudinal Section

The main defining posture of this relation between sleeping/working remounts to the industrial 
past of Alcântara as a conglomerate of industrial workers housing and factories: the same 
nature of the preexisting building.
Therefore the most concerning problem in this site was the asphyxiating presence of large and 
tall buildings which prevented ventilation and natural illumination. In that regard the principle 
was to create a void/distance between programs. But, to avoid alienation of both, the next 
step was to assure connection points/spaces using fluid and involving routes. This process 
simulated a dance-like act of attraction and repulsion between volumes which grantee the 
independence of each unit as well as ventilation/illumination: using the public covered square 
that divides and connects both units.

Hostel: Secção Transversal
Hostel: Section

Finalista | Nominee  - Rui Rosalino - pedrovilapouca@gmail.com
com orientação de | mentored by Fernando Hipólito - monicaalcino@gmail.com

ALCÂNTARA 

ALCÂNTARA17.1 17
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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

18
Cláudia Nunes - Finalista | Nominee

João Sequeira - Orientador | Tutor

EDIFÍCIO EXPOSITIVO TEMPORÁRIO UTILIZANDO LÓGICAS PARAMÉTRICAS 

TEMPORARY EXPOSITIVE BUILDING USING PARAMETRIC LOGICS

18.1

Estrutura paramétrica e materialidade do pavilhão museológico 
Estrutura paramétrica e materialidade do pavilhão museológico 
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A arquitectura museológica em Lisboa carece de uma revitalização, 
existe a necessidade de repensar a concepção das estruturas de 
modo a responder às actuais contingências da cidade. Assim sendo, é 
inevitável contornar os conceitos tradicionais aplicando novas ideologias 
e métodos de elaboração arquitectónica. A teoria da Nova Museologia 
vem desmistificar algumas das adversidades existentes e com base nas 
suas premissas foi possível estruturar um método capaz de solucionar 
a problemática. Os sistemas adaptáveis, aliados aos sistemas digitais, 
surgem como consequência da investigação, promovendo a inovação. 
A rede está dispersa pelas Sete Colinas, com um espaço expositivo em 

cada um desses pontos.

The architecture in Lisbon lacks of a revitalization. It’s necessary to 
rethink the conception of the structures in order to answer to the current 
contingencies of the city. Therefore, it is inevitable to contour the traditional 
concepts applying new ideologies and methods of architecture elaboration. 
The theory of the New Museologia comes to demystify some of the existing 
adversities and on the basis of its premises was possible to structuralize a 
method capable to solve the problematic. The adaptable systems, allies to 
the digital systems, appear as consequence of the investigation, promoting 
the innovation. The net is dispersed on the Seven Hills, with a exposition 
space in each one of these points.

Adaptabilidade do pavilhão museológico aos espaços.
Adaptability of the museum pavilion to different spaces.

Finalista | Nominee  - Claúdia Nunes - pedrovilapouca@gmail.com
com orientação de | mentored by João Sequeira - monicaalcino@gmail.com

A ARQUITECTURA MUSEOLÓGICA EM LISBOA CARECE DE UMA REVITALIZAÇÃO 

THE ARCHITECTURE IN LISBON LACKS OF A REVITALIZATION18.1 18
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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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André Martins - Finalista | Nominee

José Neves - Orientador | Tutor

A CIDADE E A MÚSICA - ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL  

CITY AND MUSIC - NATIONAL CONSERVATORY MUSIC SCHOOL 

Sara Lopes - Menção Honrosa | Honorable Mention

Bernardo Miranda - Orientador | Tutor

O LUGAR DA MÚSICA NO BAIRRO ALTO - PROPOSTA DE REABILITAÇÃO E AMPLI-
AÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DO CONSERVATÓRIO NACIONAL

CITY AND MUSIC - THE NATIONAL MUSIC CONSERVATORY SCHOOL  

19.1

19.2
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Como intervenção principal, no edifício pré-existente, propõe-se reconstituir a planta 
quadrangular original do pátio - antigo cláustro - como recreio da escola.
O pátio - antigo cláustro - abrigado entre o átrio da escola e a sala de convívio, 
reconfigura-se através de um novo corpo e abre-se para o recreio exterior, a cidade e o rio. 

As the main intervention, in the pre-existing building, we propose the reconstruction of 
the patio’s (the old cloister) original square plan as the school’s playground area.
The patio - old cloister - sheltered between the school’s lobby and living room, is 
reconfigured through a new body and opens up to the exterior playground, the city and the 
river.

Os espaços dedicados ao ensino da 
música - salas de aula, de ensaio, 
audições, etc. - organizam-se nos 
pisos em torno de um novo pátio 
da música, contraponto do antigo 
cláustro. Nos pisos inferiores os 
espaços públicos de apresentação 
(Auditório, Sala de conferências e 
estúdios de gravação articulam-se 
com o largo pombalino reabilitado 
através do nobre Foyer abobadado.

A Escola de Música do Conservatório de Lisboa Nacional é o resultado 
de múltiplas transformações que o antigo Convento dos Caetanos sofreu 
desde a sua fundação, no Século XVII. Situado no Bairro Alto este conjunto 
edificado acompanha uma transição de cotas entre a Rua de o Século 
e a Rua dos Caetanos, em condição de domínio sobre a topografia, 
à semelhança de outros edifícios notáveis da cidade.  Por um lado, o 
edifício actualmente encontra-se degradado e inadequado ao uso a que é 
destinado, por outro lado, os espaços urbanos que o envolvem encontram-
se por sedimentar. 
O programa prevê a reconstituição da escola de música, integrando o 
ensino básico e secundário unificado, entre o 5º e o 12º ano.
Procurando-se conferir uma nova unidade ao construído e, 
simultaneamente, clarificar a relação urbana e funcional deste com a 
cidade envolvente o projecto desenvolve-se em três frentes estratégicas: A 
intervenção no edifício pré-existente, a ampliação do edifício pré-existente 
com a introdução de novos elementos e a requalificação dos espaços 
urbanos envolventes. 

The National Conservatory Music School of Lisbon is the result of the many 
transformations the old Convento dos Caetanos (Caetanos Monastery) has 
gone through since its foundation, in the 17th Century. Located in Bairro 
Alto, this built ensemble accompanies the transition between two heights, 
amidst Rua do Século and Rua dos Caetanos, in a dominant role over the 
topography, similar to what happens with other of the city’s remarkable 
buildings.  On one hand, the building is currently degraded and unfit for the 
use it’s destined to; on the other, the urban spaces that surround it are yet 
to be consolidated. 
The programme foresees the restoration of the music school, integrating 
unified primary and secondary education, between the 5th and 12th grades.
Seeking to grant the built ensemble with a new unity and, simultaneously, 
shed some light upon its urban and functional relationship with the 
surrounding city, the project is developed over three strategic fronts: The 
intervention upon the pre-existing building, the expansion of the pre-
existing building while introducing new elements, and the rehabilitation of 
the surrounding urban spaces. 

The spaces dedicated to music 
teaching - classrooms, rehearsal 
rooms, audition rooms, etc. - are 
organized throughout the floors around 
a new music patio, a counterpoint of 
the old cloister. In the lower floors, the 
public presentation spaces (Auditory, 
Conference Room and recording 
studios) are articulated with the 
rehabilitated Pombalino square by 
means of the vaulted noble foyer.

Finalista | Nominee  - André Martins - andresalgueiromartins@gmail.com
com orientação de | mentored by José Neves - monicaalcino@gmail.com

A CIDADE E A MÚSICA 

CITY AND MUSIC19.1 19
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Caderno de esquiços.
Sketchbook.

Corte Transversal.

Transversal Section.

Este projecto tem como exercício a remodelação e ampliação dos edifícios 
existentes do Conservatório Nacional de Música de Lisboa. 
Situado no Bairro Alto a intervenção estende-se, a nascente, desde a Rua 
dos Caetanos até à Rua de O Século, a poente. Compreende o edifício do 
conservatório, o edifício da Rua de O Século, os muros de suporte, a “rotunda” 
e as ruas envolventes. 
O programa do conservatório de música estabelece três premissas de 
organização, privado, semi-privado e publico. O edifício existente do 
conservatório acolhe o programa privado, a escola. O edifício novo acolhe 
programa semi-privado, salas de espectáculo. E o edifício da Rua de O Século 
acolhe o programa público, o Museu.
Como desenvolvimento de um projecto formal é dado destaque à inclusão dos 
edifícios existentes, de carácter relevante para o bairro, através da construção 
de um novo edifício que não só liga estes corpos como os revitaliza e renova as 
suas principais funções como escola de música.

This project has as its main goal the remodeling and expansion of the Lisbon’s 
National Music Conservatoire’s two preexisting buildings. 
Located in Bairro Alto, this intervention extends from Rua dos Caetanos, in the 
East, to Rua de O Século, in the West. Being the conservatoire’s main building 
constituted by the one in Rua de O Século, its retaining walls, the “roundabout” 
and all the surrounding streets. 
The music conservatoire’s program establishes three main organization 
premises, a private, semi-private and a public area. Thereby the preexisting 
building houses the private areas of the program, being that the school. The 
new proposed building houses the semi-private areas, which are the concert 
halls. And lastly, the building near Rua de O Século, in which is developed the 
public program.
The existing conservatorium’s building maintains all its main aspects and tries to 
reorganize itself so the new spaces can fit with the proposed program. 

Finalista | Nominee  - Sara Lopes - sas-lopes@hotmail.com
com orientação de | mentored by Bernardo Miranda - monicaalcino@gmail.com

O LUGAR DA MÚSICA NO BAIRRO ALTO

CITY AND MUSIC19.2 19
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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

20
João Tobias - Menção Honrosa | Honorable Mention

Daniel Ferreira - Orientador | Tutor

EQUIPAMENTO CULTURAL NO GRILO - A CIDADE: UMA FORMA DE TEMPO VOLÁTIL 

CULTURAL CENTRE IN GRILO - THE CITY: A VOLATILE TIME FRAME

20.1

Exploded axonometric. 
Below, the spaces of artistic production. 
Above, the exhibition spaces.

Axonometria explodida. 
Em baixo, os espaços de produção 
artística. 
Acima,os espaços de exposição.
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Sala de intervenção. Conceito de 
tempo retido através da luz indireta 
que elimina referências à forma 
temporal do mundo exterior.

Intervention room. Concept of time 
retained through the indirect light 
that eliminates references to the 
exterior world’s time frame.

“ (...) las obras de arte son experimentales, y las experiencias de éstas no se basan en una 
esencia que se encuentra en las obras en sí, sino en una opción activada por los usuários.“  
(Eliasson,Olafur 2009)

O lugar do Grilo, na zona oriental ribeirinha de Lisboa, foi selecionado por se tratar de um troço 
de cidade descontinuado com necessidades urgentes. A sobreposição de infra-estruturas 
e edifícios de diferentes gerações definem um espaço onde a ausência de planeamento e 
a perda de função de muitos destes componentes manifestam um conjunto obsoleto. A 
barreira física constituída pela linha férrea, o conjunto de edifícios fabris devolutos e ocupações 
clandestinas na aproximação da cidade à linha férrea, bem como os sucessivos aterros 
do Porto são catalisadores do afastamento entre a cidade e o rio. Através de um centro 
cultural contemporâneo, a intervenção propõe uma regeneração do lugar por meio de um 
atravessamento transversal ao rio, fundindo a cidade com a zona ribeirinha através de um 
percurso pedonal de abrandamento do ritmo urbano onde a experimentação da obra de arte pelo 
homem urbano dá sentido ao conceito interventivo da arte contemporânea. 

Focused on the eastern part of the riverfront in Lisbon, the Grilo’s place, was selected because it 
is a discontinued part of the city, with urgent needs. The overlay of infrastructure and buildings of 
different generations define a space where the absence of planning and loss of function of many 
of these components manifest an obsolete set. The physical barrier of the railway line, the number 
of unoccupied industrial buildings and underground occupations on the bound line of the railway 
and the construction of the Lisbon harbor are the main reasons of distance between the city and 
the river. Through a contemporary cultural center, the intervention proposes a regeneration of the 
place by a public crossing, merging the city with the riverfront with a slower course than the urban 
speed, where the interaction with the art works by the visitor gives sense to the interventionist 
concept of contemporary art.

Finalista | Nominee  - João Tobias - joao.g.tobias@gmail.com
com orientação de | mentored by Daniel Ferreira - monicaalcino@gmail.com
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Universidade do Algarve
FACULDADE DE CIÈNCIAS E TECNOLOGIAS

University of Algarve
FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGIES

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

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

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

Diana Ferreira - Finalista | Nominee

Desidério Batista - Orientador | Tutor

RECUPERAÇÃO PAISAGISTA - REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO E PRESERVAÇÃO DO 
SISTEMA DUNAR 

LANDSCAPE RECOVERY - DUNE SYSTEM PRESERVATION AND ACCESS ROUTE  
REHABILITATION  

Pormenor do Jardim dunar.
Detail of the dune Garden.

22
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A proposta de intervenção desenvolvida no âmbito do Estágio pretende 
a recuperação paisagística e valorização ambiental da faixa costeira 
compreendida entre o Parque de Campismo Baleal COOP e a praia. O projeto 
de paisagem elaborado procura conciliar a recuperação do sistema dunar 
com a utilização da praia por um público vasto e diversificado: banhistas, 
excursionistas, desportistas, etc. 
A intervenção revela-se importante na medida em que esta é uma praia com 
excelentes condições para a prática do surf, sendo por isso muito solicitada, 
com uma paisagem única com um cordão dunar extenso que deve ser “salvo” 
da degradação humana. Com efeito, o principal objetivo da intervenção 
é a recuperação do sistema dunar de forma a travar a sua degradação, 
conciliando o uso humano com a preservação do sistema natural que se 
assume na paisagem com tanta força. Assim, o conceito e ideia que sustenta 
o projeto é “Desenhar com a Natureza” formaliza-se através de um desenho 
de base que assenta na sustentabilidade e valorização do sistema natural, 
optando por materiais leves que respeitem a ecologia do lugar.

The Portuguese coast line is a very rich and important area about what 
concerns to landscape, biological and geomorphological conditions but it also 
shows signs of degradation due to overocupation, tourism and urbanization.
The west coast where the study area is located-Praia do Baleal, Peniche- is 
no excepcion. The intervention proposal pretends to recover and value the 
coast lign between park and the beach. The landscape project pretends to 
conceel the dunar system with the beach dynamic use by several people: 
swimmers, tourists, athlets, etc. 
The main goal is to recover the dune system and stop its degradation 
by articulating it with human action and use, respecting the nature of the 
landscape.
The concept behind the project is “to draw with nature”, so the main draws 
show and pretend to value the natural system and use light materials that 
respect the ecology of the place.

Perspetiva do Jardim dunar.

Perspective view of the dune Garden.

Corte do jardim dunar e da praça do areal.

Section of the dune garden and the Areal square.

Finalista | Nominee  - Diana Ferreira - diana_cf28@hotmail.com
com orientação de | mentored by Desidério Batista - monicaalcino@gmail.com
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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
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O CASO DE QUINTANILHA - PROJECTO DE REABILITAÇÃO DOS EDÍFICIOS RURAIS 
EM XISTO, NO PARQUE NATURAL DE MONTESINHO 

QUINTANILHA CASE STUDY - REHABILITATION PROJECT OF SHALE RURAL BUILDINGS 
AT THE MONTESINHO NATURAL PARK

23.1

Esquiços Introdutórios. Introduction sketches.
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A presente Dissertação tem como principal problemática a reabilitação de edifícios em Pedra 
Xisto no espaço Rural do Nordeste Transmontano de Portugal, pretendendo-se assim produzir 
matéria capaz levar à melhoria dos processos de construção e de reabilitação destes espaços, 
cujo estado de conservação é, em grande parte dos casos, preocupante, e tudo devido ao seu 
estado de degradação ou a más intervenções de reabilitação sofridas. 
Assim sendo e para efeitos de estudo e execução de projecto, foi escolhida a aldeia de 
Quintanilha situada no conselho de Bragança, Nordeste Transmontano Português, inserida no 
Parque Natural de Montesinho. 
Procura-se assim, enaltecer as características e técnicas construtivas deste tipo de arquitectura 
vernacular, procurando contribuir para a salvaguarda das mesmas e por meio da proposta de 
projecto, a criação de espaços destinados a Turismo de habitação e de Albergue, espaços que 
visam dinamizar e melhorar a qualidade de acolhimento a todos aqueles que procuram pelas 
mais variadas razoes visitar a aldeia de Quintanilha. 

The main problematic issue of this dissertation is the rehabilitation of buildings in Schist Stone 

Esquiços Introdutórios. Introduction sketches.

Levantamentos do Original Existente Assessment of the Existing Original.

in the Rural area of the northeastern Tramontane of Portugal, intending thus to produce matter 
that is capable to bring the improvement in the construction processes and rehabilitation of these 
areas, whose condition is in most cases, a matter quite concerning, and all because of its poor 
state of repair or the bad rehabilitation interventions it undergone. 
Therefore and for the purpose of study an project management, the village of Quintanilha located 
on the council of Bragança was chosen, Northeast Tramontane Portuguese, inserted in the 
Natural Park of Montesinho.
Thus looking to extol the construction features and techniques of this type of vernacular 
architecture, seeking to contribute to the protection thereof and though the project proposal, 
create spaces for Tourism housing an Hostel, spaces that aim to streamline and improve the 
quality of hosting to all those looking for a variety of reasons to visit the village of Quintanilha. 

Maquete Vista Topo. Model Top View.

Finalista | Nominee  - João Leopoldo - joao_leopoldo_91@hotmail.com
com orientação de | mentored by Luís Conceição - monicaalcino@gmail.com
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EDIÇÕES SCOPIO

O universo de interesse da scopio Editons_ é, em termos gerais, o da Arquitectura, Arte e 
Imagem (AAI) e, em termos específicos, o da Fotografia Documental e Artística relacionada 
com Arquitectura, Cidade e Território.

Neste contexto, a Arquitectura é entendida de uma forma abrangente, como uma prática 
e disciplina que opera, por um lado, no espaço real, influenciando a nossa experiência 
perceptiva e explorando novos códigos e formas espaciais e, por outro lado, que opera 
dentro de sistemas maiores: sócio - cultural, técnico, político e histórico.

SCOPIO EDITIONS

The universe of interest of scopio Editions generically, that of Architecture, Art and Image 
(AAI) and, specifically, that of Documental and Artistic Photography related with Architecture, 
City and Territory.

In this context, Architecture is understood as a broad subject and practice interested 
in, on the one hand, the real space and its experiences, exploring new spatial forms and 
architectural codes and, on the other hand, in how architecture operates within larger 
systems:  socio-cultural, technical, and historical systems.

COLECÇÃO TEACHING

Teaching é o suporte de divulgação para projectos ligadas ao universo da Arquitectura, Arte 
e Imagem (AAI) considerados de interesse significativo, quer do ponto de vista pedagógico 
como artístico, e que tenham sido desenvolvidos no âmbito do ensino.

A colecção, aberta a diversos trabalhos académicos, publica textos críticos sobre o 
conjunto de trabalhos apresentados e dá a conhecer projectos de Arquitectura, Arte e 
Design realizados num contexto de aprendizagem. 

TEACHING COLLECTION

Teaching collection is the publishing media for noteworthy projects linked to the universe 
of of Architectue, Art and Image (AAI), from either a pedagogical or an artistic point of view, 
which have been developed in a teaching context.

The collection, open to various academic works, publishes critical text on the body of 
work presented and makes known Architecture, Art and Design projects undertaken in the 
context of teaching and learning.


