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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Is an architect and has developed a multifaceted activity encompassing professional practice, 
academic teaching, architecture criticism, exhibition curatorship and publishing. 
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Relatório do Juri 2017

1  Apreciação do vencedor 
Appreciation of the winner

13 - 13.1
Pedro Frade - Vencedor | Winner
Francisco Aires Mateus - Orientador | Tutor

Casa, cozinha, horto , em Alcácer do Sal 
House, kitchen, garden, in Alcácer do SaL

Trata-se de um trabalho objetivamente competente 
revelando um excelente domínio das ferramentas da 
arquitetura, desde o desenho à visualização de espaços, 
maquetes, protótipos, com particular destaque para a 
escrita, transparecendo o elevado nível de investigação 
teórica que o sustenta.
O projeto faz um uso operativo da história da cidade 
islâmica, das suas tipologias e construções, propondo 
uma nova roupagem “perversão positiva” desse legado, 
através de espaços formalmente muito bem resolvidos e 
propositadamente simples que desafiam o contexto, que 
se abrem a usos complexos, a programas indefinidos, a 
diferentes formas de apropriação e interpretações.
É precisamente a articulação clara e profícua entre a 
investigação teórica e a concretização projetual, que 
confere a este trabalho o seu carácter de exceção.

It is an objectively competent work revealing an excellent 
mastery of the tools of architecture, from the drawing 
to the visualization of spaces, models, prototypes, with 
particular emphasis on writing, showing the high level of 
theoretical research that supports it.
The project makes an operational use of the history 
of the Islamic city, its typologies and constructions, 
proposing a new “positive perversion” of this legacy, 
through formally very well resolved and purposely simple 
spaces that defy the context, which open to complex 
uses, To indefinite programs, to different forms of 
appropriation and interpretations.
It is precisely the clear and fruitful articulation between 
the theoretical investigation and the projectual realization, 
which gives this work its exceptional character.

Juri Report 2017

2  Apreciação das menções honrosas
Appreciation of honorable mentions

14 – 2.1
João Machado - Menção Honrosa | Honorable 
Mention
André Cerejeira Fontes - Orientador | Tutor

(Re)vitalizar a Favela de Heliópolis, São Paulo, Brasil
(Re)vitalize Heliópolis Slums, São Paulo, Brazil.

O projeto enquadra-se muito bem nos temas de 
relevância da atualidade da arquitetura.
Neste projeto a favela não é vista como um tecido a 
erradicar, mas sim como um tecido a aproveitar, com 
potencial de densidade, vizinhança e auto-suficiência 
procurando uma formulação quase que exaustiva para a 
construção de um novo tecido através de intervenções 
que potenciam as qualidades latentes no tecido 
existente.
O projeto demonstra a capacidade de a arquitetura 
encontrar estímulo em domínios que à partida não lhe 
pertencem.

The project fits well in the themes of relevance of the 
current architecture.
In this project, the favela is not seen as a fabric to 
eradicate, but rather as a fabric to be harnessed, with 
potential density, neighborhood and self-sufficiency, 
seeking an almost exhaustive formulation for the 
construction of a new tissue through interventions that 
enhance the qualities Existing tissue.
The project demonstrates the ability of architecture to 
find stimulus in domains that do not belong to it.

23 - 4.1
Diogo Veiga - Menção Honrosa | Honorable Mention
Helder Casal Ribeiro - Orientador | Tutor

Powerful Spaces
Powerful Spaces

De entre os projetos que trabalham a escala objetual 
este é claramente o melhor resolvido e mais consistente, 
conseguindo uma silhueta impactante, espaços 
complexos e bem desenvolvidos.
A dimensão objetual é simultaneamente a força e 

fraqueza deste projeto. Se por um lado oferece a mais 
valia de um novo ícone à cidade, por outro parece 
cingir-se à ideia de desempenhar o seu papel apenas 
pela dimensão.
É um projeto provocador, que o consegue por ser 
muito bem desenhado, pela coerência fantástica entre 
a escala da inserção urbana e a escala do tijolo, e 
por não deixar dúvidas relativamente ao domínio dos 
instrumentos de projeto.

Of the projects that work on the objective scale this is 
clearly the best solved and most consistent, achieving a 
striking silhouette, complex and well developed spaces.
The object dimension is both the strength and weakness 
of this project. If on the one hand it offers the added 
value of a new icon to the city, on the other hand it 
seems to be limited to the idea of playing its role only by 
the dimension.
It is a provocative project that achieves it by being very 
well designed, by the fantastic coherence between the 
scale of the urban insertion and the scale of the brick, 
and by not leaving doubts as to the mastery of the 
instruments of design.

33 – 4.2
Inês Loureiro - Menção Honrosa | Honorable Mention
Nuno Brandão - Orientador | Tutor

Colectivo Social Evolutivo - 3 Obras, 1 Projecto
Collective Social Incremental - 3 Works, 1 Project

A grande força deste trabalho está num método de 
investigação muito claro, bem comunicado e atrativo.
Faz uma excelente reinterpretação histórica, trabalhada 
dentro da tradição disciplinar da arquitetura e usada no 
sentido operativo do projeto.
Momentos há, porém, em que a investigação acaba por 
ser demasiadamente formal no modo como importa o 
estudo para o projeto.

The great strength of this work lies in a very clear, well-
communicated and attractive research method.
It makes an excellent historical reinterpretation, worked 
within the disciplinary tradition of architecture and used in 
the operational sense of the project.
There are moments, however, when research turns out to 
be too formal in the way the study informs the project.

10 - 4.3

Ana Pinheiro - Menção Honrosa | Honorable Mention
Ana Alves Costa - Orientador | Tutor

Um exercício de Composição em Marco de Canaveses
A Composition Exercize in Marco de Canaveses

O projeto consiste numa tipologia surpreendente e 
inusitada que resulta duma abordagem atípica a uma 
infraestrutura industrial, desenvolvendo uma “arquitetura 
de catálogo qualificada” com novas atividades e 
programas, sem nunca abdicar da dimensão utilitária e 
pragmática inerente à indústria.
O trabalho transparece uma ingenuidade propositada 
que transparece tanto no programa como no desenho, 
apresentando uma resposta simultaneamente 
pragmática e delicada, procurando a convergência 
entre a construção espontânea e a intencionalidade 
arquitetónica.

The project consists of a surprising and unusual 
typology that results from an atypical approach to an 
industrial infrastructure, developing a “qualified catalog 
architecture” with new activities and programs, without 
ever giving up the utilitarian and pragmatic dimension 
inherent in the industry.
The work shows a purposeful ingenuity that transpires 
both in the program and in the drawing, presenting a 
simultaneous pragmatic and delicate response, seeking 
the convergence between spontaneous construction 
and architectural intentionality.

64 – 9.1
Miguel Frazão - Menção Honrosa | Honorable Mention
Paulo Providência - Orientador | Tutor

Reconstrução Crítica do Anfiteatro Romano de 
Conímbriga
Critic Reconstruction of the Roman Amphiteater of 
Conímbriga

O projeto apresenta um bom cruzamento entre 
a arquitetura contemporânea e a preservação do 
património histórico, convidando a olhar para o 
património não como artefacto arqueológico mas 
sim como alvo de uma utilização real, em que o valor 
histórico surge aliado à coerência e contemporaneidade 
do programa.
Neste projeto o aluno trata o legado histórico de forma 
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landscape in a Same reading.
The proposal involves a multiplicity of formal, 
metaphorical and programmatic interventions, all of 
which are very competent, which seek to articulate a 
response to a wider area of the territory, a highly complex 
enclave that may be too broad to reach the interventions 
that are proposed. Yet the project achieves a strategic 
dimension and responds consistently to the specificities 
of the place and to the construction of an identity.

8 - 11.6
Luis Silvestre - Menção Honrosa | Honorable Mention
Miguel Baptista-Bastos - Orientador | Tutor

A Metamorfose Sobre o Tejo - A Gare do Ocidente em 
Alcântara
Tagus’ Metamorphose - Alcântara’s Gare of the Occident

Projeto especulativo, desafiador e arriscado, a que 
o aluno consegue corresponder. Nos painéis há um 
lado de excesso e liberdade que sugere uma forte 
determinação em encontrar algo de desconhecido.
O projeto remete para situações que são históricas na 
arquitetura moderna e arquiteturas utópicas sem deixar 
de inventar um território novo, lidando com a ponte 
como se fosse uma pré-existência e trabalhando com 
ela sem qualquer receio.
É muito interessante a forma como transforma uma 
infraestrutura mono-funcional num programa útil e válido, 
com uma lógia multifuncional e uma nova apropriação.

Speculative, challenging and risky project, to which 
the student can match. In the panels there is a 
side of excess and freedom that suggests a strong 
determination to find something unknown.
The project refers to situations that are historic in 
modern architecture and utopian architectures while 
still inventing a new territory, dealing with the bridge 
as if it were a pre-existence and working with it 
without any fear.
It is very interesting how it transforms a single-functional 
infrastructure into a useful and valid program with a 
multifunctional logic and a new appropriation.

24 - 13.3

descomplexada, fazendo a sua reposição através duma 
reinterpretação especulativa que opta por reintroduzir a 
monumentalidade sem mimetizar, refletido por exemplo 
na escolha duma construção em madeira, tirando 
partido do da sua leveza e reversibilidade.

The project presents a good cross between 
contemporary architecture and the preservation of 
historical heritage, inviting to look at the heritage not as 
an archaeological artefact but as a target for a real use, 
in which historical value arises along with the coherence 
and contemporaneity of the program.
In this project the student treats the historical legacy 
in an simple way, replacing it with a speculative 
reinterpretation that chooses to reintroduce 
monumentality without mimicking, reflected for 
example in the choice of a wooden construction, taking 
advantage of its lightness and reversibility.

28 - 11.3
André Pires - Menção Honrosa | Honorable Mention
Nuno Mateus - Orientador | Tutor

A Evidência do Natural - A propósito do Parque Natural 
do Rio Seco
The Evidence of Natural - Regarding Rio Seco Natural Park

Trata-se do projeto que mais procura a leitura do lugar, 
passando por uma reflexão sobre a condição paisagem, 
geologia, topografia, revelando uma investigação a várias 
escalas e uma particular sensibilidade para as escalas 
mais próximas, conseguindo a fusão de arquitetura e 
paisagem numa mesma leitura.
A proposta passa por uma multiplicidade de intervenções 
formais, metafóricas, programáticas, todas elas muito 
competentes, que procuram articular uma resposta a uma 
área mais alargada do território, um enclave altamente 
complexo, eventualmente demasiadamente abrangente 
para o alcance das intervenções que são propostas, não 
obstando o projeto a conseguir uma dimensão estratégica 
e responder de forma consistente às especificidades do 
lugar e construção duma identidade.

It is the project that seeks reading of the place, reflecting 
on the landscape, geology, topography, revealing an 
investigation at various scales and a particular sensitivity to 
the nearest scales, achieving the fusion of architecture and 

Andrea Toccolini - Menção Honrosa | Honorable Mention
Manuel Aires Mateus - Orientador | Tutor

Continuità
Continuitá

Continuitá é um projeto de uma absoluta 
contemporaneidade e originalidade, passando pela 
reinterpretação de referências que remetem para 
tempos imemoriais 
Apesar do projeto demonstrar alguma inconsistência nas 
referências adotadas, consegue surpreender-nos com uma 
tipologia nova, sem referência histórica direta, dotada de 
um programa aberto a diversas utilizações.
O projeto topograficamente o enquadramento do existente, 
com muita sensibilidade, criando um anfiteatro invertido e 
uma arcada sobre a paisagem que assume a condição do 
limite, numa leitura cuidada do desenvolvimento da cidade 
e do território e numa mediação muito interessante entre a 
zona urbana e zona rural.

Continuitá is a project of absolute contemporaneity 
and originality, going through the reinterpretation of 
references that lead us to immemorial times
Although the project shows some inconsistency in 
the references adopted, it can surprise us with a new 
typology, without direct historical reference, endowed 
with a program open to several uses.
The project topographically the framework of the 
existing, with great sensitivity, creating an inverted 
amphitheater and an arcade over the landscape that 
assumes the condition of the boundary, a careful reading 
of the development of the city and territory and in a very 
interesting mediation between the urban area rural.

25 - 13.4
Raquel Vicente - Menção Honrosa | Honorable Mention
Inês Lobo - Orientador | Tutor

Atlas do sado
Sado Atlas

Este trabalho parte de uma investigação singular, com a tónica 
no processo e não na necessidade de chegar a um projeto.
O projeto procura entender o território a uma escala alargada 
e para isso vai incidindo sobre diversos pontos de interesse, 
de forma muito bem documentada e apresentada.

São apresentadas ideias fortes e desafiantes tais como a 
necessidade de comunicar a investigação à comunidade, 
ou a ideia de que o património não é meramente uma 
estrutura material mas sim uma estrutura de experiências 
passível de ser reativada, neste caso através de um atlas 
que recorre à linha inativada de caminho de ferro.

This work is based on a singular investigation, with the 
emphasis on the process and not on the need to reach 
a project.
The project seeks to understand the territory on a wide 
scale and for this it focuses on several points in a very 
well documented and presented way.
Strong and challenging ideas are presented such as the 
need to communicate research to the community, or the 
idea that heritage is not merely a material structure but a 
structure of experiences that can be reactivated, in this 
case through an atlas that A railway line ... inactivated!

65 - 18.1
Isabel Loureiro - Menção Honrosa | Honorable Mention
Pedro Matos Gameiro - Orientador | Tutor

O Mosteiro Cartusiano de Santa Maria Scala Coeli
The Carthusian Monastery of Santa Maria Scala Coeli

Dentro da lógica da reabilitação do património, este projeto 
apresenta um estudo histórico muito pertinente a partir duma 
investigação aprofundada sobre o universo não só do edifício 
como do funcionamento e da Ordem dos Cartuxos.
O projeto soube assinalar o ponto nevrálgico da questão 
- a entrada - respondendo com grande sensibilidade 
e presença histórica, revelando-se no entanto pouco 
aprofundado no que toca à escala de pormenor e 
desenvolvimento de espaço.

Within the logic of heritage rehabilitation, this project 
presents a very pertinent historical study based on an 
in-depth investigation into the universe not only of the 
building but also of the Order of the Carthusians.
The project was able to point out the neuralgic 
point of the question - the entrance - responding 
with great sensitivity and historical presence, 
becoming inconclusive as far as space and detail are 
concerned.
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ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA - DEP. ARQUITETURA E URBANISMO
GALLAECIA HIGHER SCHOOL - DEPT. ARCHITECTURE AND URBANISM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVERSIDADE DO ALGARVE - FACULDADE DE CIÈNCIAS E TECNOLOGIAS
UNIVERSITY OF ALGARVE - FACULTY OF SCIENCES AND TECHNOLOGIES
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A Escola Superior Gallaecia (ESG) É 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

Ludmila Castro Fiorito - Finalista | Nominee
Gilberto Duarte Carlos - Orientador | Tutor

REINTERPRETAÇÃO DE PROGRAMA HABITACIONAL VERNÁCULO - APLICAÇÃO DE 
ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS NA GALIZA MERIDIONAL

THE REINTERPRETATION OF THE VERNACULAR HOUSING PROGRAM - SUSTAINABLE 
STRATEGIES FOR SOUTH GALICIA

1.1

O contexto geográfico é determinante para a arquitectura vernácula, condicionando as suas características 
fundamentais. Este projeto, localizado no Sul da Galiza, encontra-se implantado num terreno de pendente 
acentuada, organizado em sistema de bancal e socalco, de cujo desnível o projeto beneficia.

The geographical context is essential for vernacular architecture, and thus conditioning its fundamental 
characteristics. This project, in the south of Galicia, is located in a terrain with  
a steep slope, organized in a terrace system, of whose unevenness the project benefits from. 
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O principal objectivo deste Projecto consiste no desenvolvimento de um programa 
habitacional a partir da aplicação de um conceito de sustentabilidade multidisciplinar. 
A perspectiva adoptada considera o desenvolvimento sustentável como aquele que 
satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer as das sociedades futuras, 
utilizando estratégias que possibilitem a utilização inteligente dos recursos disponíveis.
Tendo como referência a arquitectura vernácula pré-industrial, procurou-se observar 
como se pode estabelecer um diálogo entre obra e contexto, que respeite a sua 
dimensão cultural, económica e ambiental. A pesquisa realizada baseia-se na análise de 
um conjunto de obras objectivamente inspiradas na arquitectura vernácula da Galiza. 
Obras que reinterpretaram de forma critica os princípios formais e processuais da 
construção vernácula. É este precisamente o motivo deste projecto: a aplicação prática 
de uma reflexão científica, que refuta a cópia e valoriza os métodos.

This project’s fundamental objective is the dewvelopment of a housing program based 
on the application of a multidisciplinary sustainability concept.
The adopted perspective considers sustainable development as one that meets the 
needs of the present, without compromising those of future societies, using strategies 
that promote the intelligent use of available resorts. 
Pre-industrial vernacular architecture was used as a reference, in order to establish a 
respectful relationship between intervention and context, in a cultural, economic and 
environmental dimension.The present research is based on the analysis of a set of 
houses, objectively inspired in the vernacular heritage of Galicia. These cases reinterpret 
in a critical way the formal and procedural principals of the vernacular construction. This 
was precisely the main objective of the Project: the practical application of a scientific 
reflection, which refutes the copy and values the methodologies.

Finalista | Nominee  - Ludmila Fiorito - ludcastro8@gmail.com
com orientação de | mentored by Gilberto Duarte Carlos - gilbertocarlos@esg.pt

REINTERPRETAÇÃO DE PROGRAMA HABITACIONAL VERNÁCULO  
THE REINTERPRETATION OF THE VERNACULAR HOUSING PROGRAM1.1 1

A importância da cultura vinícola está bem expressa na consolidação da paisagem da região. A utilização da vegetação como 
complemento de intervenção foi fundamental para gerir a exposição solar da proposta. Enquanto a fachada Sul utiliza um 
alpendre, que surge do prolongamento da cobertura, a fachada Este utiliza um espaço de transição adossado, que recorre a 
uma vegetação de folha caduca. 

The significance of the wine culture is well expressed in the consolidation of the landscape of the region. The use of vegetation 
as a complement of intervention was fundamental to manage the sun exposure of the proposal. While the south façade uses a 
porch, which arises from the extension of the roof, the east façade uses an adjoining transition space, with deciduous vegetation.

A tecnologia aplicada pretende uma resolução pragmática. Assim, o granito e a madeira assumem natural protagonismo estrutural 
nas diversas componentes arquitetónicas. Utilizam-se materiais quase sem revestimentos, que cumprem uma determinada função, 
de acordo com as suas principais características.

The applied technology is intended for a pragmatic solution. Thus, granite and wood assume a natural structural role within the 
various architectural components. Materials are used without almost any coatings, and fulfilling a certain function according to 
their main characteristics.

Relativamente ao programa, adotou-se uma interpretação evolutiva da casa vernácula, diferenciando 4 sectores relacionados 
com as suas atividades básicas: área de convívio, área intima, espaço de labor e área de higiene.

Regarding the program, an evolutionary interpretation of the vernacular house was adopted, differentiating 4 sectors related to its 
basic activities: living area, intimate area, working space, and hygiene area.
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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
João Machado - Menção Honrosa | Honorable Mention
André Cerejeira Fontes - Orientador | Tutor

(RE)VITALIZAR A FAVELA DE HELIÓPOLIS, SÃO PAULO, BRASIL

(RE)VITALIZE HELIÓPOLIS SLUMS, SÃO PAULO, BRAZIL

2.1

Fotografias da maquete da Favela de Heliópolis e de duas das quatros 
construções físicas (Casas 1A|Casas 2B)

Photographs of the model of the favela of Heliópolis and two of the four 
physical constructions (Houses 1A | Houses 2B)

Solução de Urbanização | Principio de Intervenção – Qualificação da 
Estrutura Urbana e da Qualidade do Habitar

Photographs of the model of the favela of Heliópolis and two of the four 
physical constructions (Houses 1A Urbanization Solution | Principle of 
Intervention - Qualification of the Urban Structure and the Quality of Dwelling
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Heliópolis é uma das maiores favelas do Brasil e a maior da Cidade de São Paulo. Uma estrutura 
urbana criada com muita luta e sacrifício, expõe os seus prós e contras. Uma comunidade unida e 
lutadora, com um modo de viver e uma arquitectura peculiar e autoconstruída, mas que devido ao 
seu não planeamento apresenta uma série de problemas.
O objetivo é manter a estrutura urbana existente com pequenas adições (Edíficios|Espaço Público), 
qualificando a estrutura urbana e a qualidade das habitações. 
Deste modo, são realizadas pequenas intervenções físicas com impacto urbano (Pátio| Nova 
Tipologia de Habitação| Novos Espaços Públicos| Espaços livres| Equipamentos) e com impacto 
na qualidade de habitar (Luz| Ventilação| Infraestrutura básica) e um Manual Técnico de Apoio à 
Autoconstrução com melhorias às casas existentes e com novas soluções habitacionais. Demolindo 
o mínimo de moradias e a permanência nas suas habitações autoconstruídas, criadas com muita 
devoção, sofrimento e luta. 

Heliopolis is one of the largest favelas in Brazil and the largest of the City of Sao Paulo. An 
urban structure created with much struggle and sacrifice, exposes its own pros and cons. This 
is a tight knit and spirited community, that has a peculiar self-constructed architecture and way 
of living, but which presents a series of problems due to a lack of planning. 
The purpose is to maintain the existing urban structure with small additions (Buildings|Public 
Space), qualifying the urban structure and the habitations quality.
This way, small physical interventions are made with an urban impact (Patio| New Type of 
Habitation| New Public Spaces| Free Spaces| Equipment) and with an impact in habitation 
quality (Light/Ventilation/Basic Infrastructure) and a Technical Manual of Support to Self-
Construction with the improvements to the existing houses and with new habitation solutions. 
Demolishing the minimum of houses and the permanence of the self-built inhabitations, which 
were created with much devotion, suffering and struggle. 

Menção Honrosa | Honorable Mention - João Machado - arq.joaomachado@outlook.pt
com orientação de | mentored by André Cerejeira Fontes - afontes@imago.com.pt

2.1 2

Fotografias da maquete da Favela de Heliópolis e de duas das quatros construções físicas (Casas 1A|Casas 2B)

Photographs of the model of the favela of Heliópolis and two of the four physical constructions (Houses 1A | Houses 2B)

Benefícios da Qualificação da Estrutura Urbana e da Qualidade do Habitar

Benefits of Qualifying the Urban Structure and the Quality of Living

(RE)VITALIZAR A FAVELA DE HELIÓPOLIS, SÃO PAULO, BRASIL   
(RE)VITALIZE HELIÓPOLIS SLUMS, SÃO PAULO, BRAZIL
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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 (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 
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
Elsa Sousa - Finalista | Nominee
Ricardo Caetano de Freitas - Orientador | Tutor

ARQUITECTURA PARASITA 
ARCHITECTURE PARASITE 

3.1

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

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

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

Finalista | Nominee  - Elsa Sousa - elsa.sousa23@gmail.com
com orientação de | mentored by Ricardo Freitas - ricardofreitas.arq@gmail.com

ARQUITECTURA PARASITA

ARCHITECTURE PARASITE3.1 3

Programa: O novo programa, visa criar uma plataforma para celebrar a criatividade e inovação artística no campo da 
música, através de palestras, workshops, estúdios, eventos inovadores e festivais. A este programa associa-se ainda a 
rádio universitária promovendo o ambiente criativo e experimental que se procura para este espaço e, simultaneamente 
promovendo conexões e novas relações para a cidade.

Program: The new program celebrates the creativity and artistic inovation in the music field, through talks, workshops, 
studios, inovative events and festivals. The program also associates de university radio, promoting the creative and 
experimental environment that we look for the space and, new conncetions and relations for the city.

Estratégia: A proposta aposta num programa cultural diversificado que funciona como rede integrada, composta por 
diferentes programas que se materializa através do resgate de edifícios obsoletos e degradados, em pausa portanto, 
reciclando-os e introduzindo os novos programas para a cidade e, incorporando também programas e actividades já 
existentes potenciando o seu valor na leitura global da cidade.

Strategy: The proposal is based on a diverse cultural program, that translates on a integrated network, wich rescues obsolete 
buildings, in pause, recycling them and introducing new programs into the city, and it also incorporates existing programs 
and activities, enhancing its value in the global read of the city.
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Universidade do Porto
FACULDADE DE ARQUITECTURA

University of Porto
FACULTY OF ARCHITECTURE

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

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

Diretor do Curso de Arquitectura
Diretor of the School of Architecture
Francisco Barata Fernandes

4
Diogo Veiga - Menção Honrosa | Honorable Mention
Helder Casal Ribeiro - Orientador | Tutor

POWERFUL SPACES 
POWERFUL SPACES

Inês Loureiro - Menção Honrosa | Honorable Mention
Nuno Brandão - Orientador | Tutor 

COLECTIVO SOCIAL EVOLUTIVO - 3 OBRAS, 1 PROJECTO 

COLLECTIVE SOCIAL INCREMENTAL - 3 WORKS, 1 PROJECT 

Ana Pinheiro - Menção Honrosa | Honorable Mention
Ana Alves Costa - Orientador | Tutor

A PEDREIRA - UM EXERCÍCIO DE COMPOSIÇÃO EM MARCO 
DE CANAVESES

THE QUARRY - COMPOSITION EXERCISE IN MARCO DE CANAVESES 

4.1

4.2

4.3
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Pelo significado paisagístico do Zürichsee, o edifício da Fundação emerge como um espaço 
representativo da identidade corporativa do grupo KIBAG, produtor de betão de cariz emblemático 
em territórios helvéticos. Em virtude da sua posição limite ao largo da marina de Tiefenbrunnen em 
Zurique, o edifício pretende assumir uma presença de excepção dialogante com a horizontalidade do 
Zürichsee e a frente urbana contínua de baixa densidade.
A sequência espacial que organiza a Fundação KIBAG surge como reflexo da interpretação do 
lugar - um espaço de carácter e identidade específicos criado distintamente para estabelecer a 
mediação entre cidade e edifício. Enquanto centro de formação para os trabalhadores do grupo 
KIBAG e núcleo de conferências e exposições aberto à cidade, o programa proposto distingue-se 
expressamente tanto em dimensão como em natureza. Para a sua definição como um todo coerente 
será determinante a clareza das formas e as superfícies de betão aparente que destacam a harmonia 
dos agregados extraídos da vasta extensão de água, que determinam na ligeireza e transparência do 
vidro os elementos tectónicos que constroem associações entre espaço, lugar e seu significado. 

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

Menção Honrosa | Honorable Mention - Diogo Veiga - dveigadiogo@gmail.com
com orientação de | mentored by Helder Casal Ribeiro - hribeiro@arq.up.pt

POWERFUL SPACES  

POWERFUL SPACES4.1 4

Marina de Tiefenbrunnen, Zurique

Tiefenbrunnen Marina, Zürich 

Cafetaria, piso 4. Diagrama programático

Cafeteria, floor 4. Programmatic diagram
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O projecto localiza-se nas Fontainhas, na cidade do Porto, delimitado pelo Rio Douro, um 
viaduto automóvel e por ilhas em degradação. Perante um programa variado, de um Centro 
Cultural, uma Residência de Estudantes, Habitação Colectiva e Comércio, com 29000m2, 
optou-se por desenhar um edifício multifuncional, onde através de um único gesto se 
respondesse a vários problemas, incluindo não só todo o programa no mesmo volume, como 
uma atitude urbana de união dos dois conjuntos de edificado existentes. A escala da proposta 
sugeriu o estudo da Unidade de Habitação de Le Corbusier, do Robin Hood Gardens de Alison 
e Peter Smithson e do Gallaratese de Aldo Rossi. Todos assentes em terrenos planos, ao 
contrário do projecto nas Fontainhas, condicionado pela escarpa íngreme onde se implanta, 
num contexto urbano denso e degradado. A continuidade da cota superior da Alameda das 
Fontainhas, manteve-se com a libertação da cobertura em pilotis, onde se resolve o acesso 
ao edifício e se mantém o miradouro. A questão social foi basilar na mistura programática 
no edifício. Perante a degradação das ilhas, despoletou a vontade de misturar habitação de 
custos e áreas controladas com habitação colectiva. A ideia surge da vontade da habitação 
social perder o carácter pejorativo, numa tentativa de unificação da habitação num Novo 
Social, numa mistura de classes no mesmo espaço ou edifício.  
The project is located in “Fontainhas”, in the city of Porto, delimited by Douro River, an 

automobile viaduct and neighbourhood in degradation. Faced with a varied program, a Cultural 
Center, a Student Residence, Collective Housing and Commerce, with 29000m2, it was 
decided to design a multifunctional building where, through a single gesture, several problems 
would be solved, including not only the entire program in the same volume, as an urban 
attitude of union of the two existing buildings. The scale of the project suggested the study of 
the Unité d’Habitation of Le Corbusier, Robin Hood Gardens of Alison and Peter Smithson, and 
Gallaratese of Aldo Rossi. All based on a plan land, except the Fontainhas project, conditioned 
by the abrupt cliff where it’s implanted, in a dense and degraded urban context. The continuity 
of “Alameda das Fontainhas” was possible with the liberation of the roof in pilotis, where the 
access to the building is resolved and the viewpoint is maintained. The social question was 
central in the programmatic blending in the building. Faced with the degradation of the social 
housing, it emerged the desire of merge lower cost and small areas with collective housing. 
The idea arises from the purpose of social housing losing the pejorative character, in an 
attempt to unify the housing in a New Social, in a union of social classes in the same space or 
building.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Inês Loureiro - inesploureiro@hotmail.com
com orientação de | mentored by Nuno Brandão - nuno@brandaocosta.com

COLECTIVO SOCIAL EVOLUTIVO 

COLLECTIVE SOCIAL INCREMENTAL4.2 4

Projecto nas Fontainhas 

Fontainhas Project
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Este projecto é uma composição.Trata-se de um complexo industrial para a pedreira da 
empresa Granidense, na forma de um estudo prévio e condicionado pelo aparecimento de 
circunstâncias da esfera do real que determinaram limites desde o momento inicial. A tarefa 
da apreensão das questões do quotidiano formou parte da investigação teórica para adquirir 
os conhecimentos necessários e projectar com inteligência prática os elementos funcionais 
do programa, um vez que não se trata de um programa habitual. Os elementos do programa 
são de uma extensão considerável, está dividido essencialmente num pavilhão principal com 
três oficinas de trabalho, dois armazéns e um volume administrativo.
O projecto foi desenhado para competir com os pavilhões encomendados por catálogo 
que nos assombram o território. Neste sentido, a relação entre funcionalidade/economia 
de recursos determinou os contornos do projecto. O objectivo desta proposta passou por 
mostrar que a arquitecture serve todas as actividades humanas, não só casas, escolas ou 
museus, mesmo quando é pensada para ser temporária.

I consider the project a composition, it’s an industrial complex and it represent a previous study 
for infrastructures to the quarry of Granidense’s company, that provided real data where the 
study was developed. The task of seizing the everyday issues of the quarries formed part of the 
theoretical research to acquire the necessary knowledge to design with practical intelligence 
the functional elements of the program, since the program is quite unusual. The program’s 
components have a considerable extension, it is divided in a main pavilion with 3 workspaces, 
2 warehouses and the management volume.
The project was designed to compete with the pavilions ordered by catalog that haunt the 
territory. In this sense, the relationship between functionality / economy resources determined 
the design outlines. My main goal whit this proposition was to show that architecture help to 
serve all human activities, not just houses, schools or museums, even when it’s temporary.

Menção Honrosa | Honorable Mention - ana.isabel.pinheiro@hotmail.com
com orientação de | mentored by Ana Alves Costa - anaalvescosta@yahoo.com

A PEDREIRA  

THE QUARRY4.3 4

Planta implantação do projecto na pedreira.

Site Plan

Fotomontagem pavilhão principal 2

Pavillion 2 render image
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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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MUSEU REAL COMPANHIA VINÍCOLA - INTERVENÇÃO NO QUARTEIRÃO 
DA REAL COMPANHIA VINÍCOLA

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

5.1

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

Exterior view - southeast, Entrance zone stairs to South courtyard´s museum, Exterior view - Southwest
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A intervenção neste quarteirão teve como ponto de partida a reabilitação das preexistências 
da Real Vinícola, em consonância com a construção de edificado novo para receber um 
programa museológico que integre exposições de arte contemporânea e a colecção 
permanente referente à memória da Real Companhia Vinícola. O programa museológico 
pressupõe uma nova tipologia, que relacione as actividades do programa com os elementos 
formais preexistentes. É tido em conta o enquadramento do novo edifício com a preservação 
da memória do que ali funcionou e do qual restam alguns elementos arquitectónicos que são 
incluídos no projecto, estabelecendo uma relação entre o contemporâneo e o edifício industrial 
do final do Séc. XIX.
A abordagem projectual consistiu no relacionamento das preexistências e dos novos 
elementos, sendo o diálogo e comunicação feitos através dos seguintes princípios: 
ocupação perimetral nos limites do quarteirão e dos edifícios existentes; a cada volume a 
sua função; enquadramento formal e de escala das novas volumetrias ao referenciarem-se 
nas preexistências, reinterpretando-as por afinidade de escala, originam homogeneidade 
morfológica na sua unidade urbana (quarteirão).

The intervention in this block had as starting point the rehabilitation of the existing buildings of 
the Royal Wine Company, in consonance with the construction of new building, to receive a 
museum program that integrates exhibitions of contemporary art and the permanent collection, 
related to the memory of the Royal Wine Company. The museum program presupposes a new 
typology that relates its activities to the existing elements. The framing of the new building 
takes in consideration the preservation of the memory of the former activity, of which remain 
some architectural elements that are included in the project, establishing a relation between the 
contemporary and the industrial building of the end of the 19th century. 
The project’s approach consisted in the relationship of the preexistence and the new elements, 
being the dialogue and communication made through the following principles: 
. Perimeter occupation in the limits of the block and of the existing buildings; 
. To each volume its function; 
. Formal and scale framework of the new volumes refering to the preexistence, reinterpreting 
them by affinity of scale, originates morphological homogeneity in its urban unit (block).

Aluno | Student - Telmo Silva - telfas@gmail.com
com orientação de | mentored by Guilherme Machado Vaz - monicaalcino@gmail.com

MUSEU REAL COMPANHIA VINÍCOLA  
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Planta piso térreo, Planta piso -1

Ground floor plan, Level -1

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

West elevation, Longitudinal section, North elevation, South elevation, East Elevation
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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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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O MONTE DO CONVENTO  
PROPOSED INTERVENTION FOR MONTE DO CONVENTO

6.1

Esta região é caracterizada pelo clima quente e seco, assim numa propriedade onde o programa de 
intervenção se reflete em elevadas necessidades de água para a rega, uma das linhas orientadoras da 
proposta visa a adoção de soluções de projeto que otimizem a gestão da água disponível. O primeiro 
exemplo é o desenho da alameda de entrada, entre outros caminhos, cujas pendentes visam direcionar  
as águas superficiais para pontos estratégicos, como por exemplo a charca localizada no referido  
Jardim de Recreio.

This region is characterized by hot and dry climate, so in a property where the intervention program 
is reflected in high water requirements for irrigation, one of the guidelines of the proposal aims at the 
adoption of design solutions that optimize the management of available water.  The first example is the 
design of the entrance avenue, among other paths, in which slopes aim to direct the surface waters to 
strategic points, such as the pond located in the Recreation Garden.
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Através do presente trabalho procurou-se elaborar uma proposta para o “Monte do Convento”, 
em Alvito. Esta propriedade tem a particularidade de acolher um convento franciscano.
Pretende-se a sua transformação num espaço de produção vinícola capaz de receber público 
e realizar eventos, principalmente relacionados com o Enoturismo. 
Numa região caracterizada pelo clima quente e seco e numa propriedade onde o programa 
de intervenção se reflete em elevadas necessidades de água para a rega, uma das linhas 
orientadoras da proposta visa a adoção de soluções de projeto que otimizem a gestão da 
água disponível. Procurou-se também aliar a componente produtiva à recreativa, tirando 
partido dos elementos pré-existentes para este efeito. As soluções de projeto utilizadas, tanto 
ao nível construtivo como do uso da vegetação, pretendem atingir uma proposta inspirada na 
imagem da paisagem alentejana, procurando também recuperar o valor que a propriedade terá 
tido em tempos de anteriores ocupações.

The  current  work  presents  a  proposal  for  “Monte  do Convento”,  in  Alvito.  This  property 
has the peculiarity of hosting a monastery. The main objective is to transform this space into a 
wine productive property able to host public events, related mainly around Enotoursim.
In a region marked by warm and dry climate, together with the fact of having a program highly 
dependent on water abundance, one of the most important project guidelines  was to adopt 
constructive solutions that optimize water management. It was also part of this project’s 
approach to ally the agricultural component with a recreational one.
All project solutions, try to achieve an intervention proposal inspired by the surrounding 
landscape, and also to restore the value that the property once had.
The concept of the Park Library follows the intention of other park-libraries located in Latin 
America (particularly in Colombia and Brazil), functioning not only as a reading space, but 
combines community and cultural functions. Hence, the proposal is a “shifting” project, 
transmitting various sensations and the element of surprise as one travels through the spaces.

Finalista | Nominee  - Beatriz Truta - beatriztruta93@gmail.com
com orientação de | mentored by Teresa Marques - teresamarques@fc.up.pt
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A intervenção na propriedade, visa então a sua transformação num espaço dedicado ao Enoturismo, onde a componente 
produtiva terá o papel principal. No entanto, esta componente será complementada por soluções de projeto capazes de 
aliar a visita e a estadia no próprio espaço. Em consequência das linhas orientadoras destaca-se a manutenção dos olivais 
pré-existentes e da sua métrica de plantação. Para as grandes parcelas de prado espontâneo prevê-se a plantação de 12 
hectares de vinha. Entre os dois Olivais e o Convento será dedicada uma área exclusiva para a componente recreativa, o 
Jardim de Recreio, ponto de partida para as visitas à propriedade.

The proposal, aims to transform the property into a space dedicated to wine tourism, where the productive component will 
play the main role. However, it will be complemented by landscape architecture solutions able to combine recreational and 
accommodation in the same space. As a result of the program guidelines, the maintenance of the pre-existing olive groves 
and their planting metrics stands out. For the large parcels of spontaneous meadow is foreseen its future occupation with 
12 hectares of vineyard. Between the two olive groves and the monastery there will be an exclusive area for recreational 
activities, the Recreation Garden, starting point for guided tours to the property.

Na envolvente do convento, que será recuperado para ficar parecido com as características originais mas adaptado para 
as suas novas funções, surgirá um Jardim de Recreio desenhado por percursos de água onde o aproveitamento das águas 
da chuva se articulará com as fontes e nascentes existentes, procurando uma linguagem comum. É também a partir deste 
local que partem várias opções de percursos, que se desenvolvem ao longo da propriedade, permitindo a fusão entre a 
componente recreativa e a produtiva.

The area around the monastery, which will be recovered to be similar to its original characteristics but adapted for its new 
functions, will arise the Recreation Garden designed by water paths where the use of the rainwater will articulate with the 
existing sources and springs, looking for a new common language. This will also be the point of start of several routes, that 
develop throughout the property, allowing the fusion between recreational and productive components.
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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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REABILITAÇÃO DO MOSTEIRO DE S ALVADOR DE GRIJÓ

7.1

Axonometria do Novo Volume e Maqueta do Conjunto

Axonometry of the New Volume and Model of the Set
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A origem, o desenvolvimento e a visibilidade da Freguesia de Grijó, Vila 
Nova de Gaia, deve-se ao conjunto monástico que é estimado, protegido 
e glorificado pela comunidade, que usufrui dos seus espaços públicos 
exteriores e interiores. As várias intervenções construtivas de que o mosteiro 
foi alvo, expõem um edifício desgastado fragmentado, onde a sua cerca 
já não lhe pertence, revelando falhas e desaparecimento de elementos 
construtivos e eixos de ligação e planos de consolidação recentes, 
não pensados e não conciliados com a pré-existência. A proposta de 
reabilitação, com um novo programa, através das respostas às dúvidas 
encontradas durante a organização de ideias e conceitos e a realização 
do projecto final, fomentou conhecimentos, interesses e curiosidades 
numa intervenção que visa interligar da melhor forma o pré-existente ao 
novo programa e respectivas funcionalidades e missões. Previamente 
a uma adição ou subtração no mosteiro, há que reconhecer o valor de 
cada espaço e avaliar qual a capacidade e potencialidade para albergar e 
associar novos elementos do tempo presente, sem descaracterizar ou criar 
discordâncias entre o antigo e o recente. 
Os novos elementos inseridos no existente, fora ou dentro dos espaços 
do mosteiro, que adaptam, reutilizam e asseguram as necessidades e 
funcionalidades do novo programa, são reversíveis, permitem a manutenção 
de grande parte da área do existente e orientam-se pelos limites originados 
pela malha do conjunto.

Grijo’s parish in Vila Nova de Gaia owns its visibility, origin and development 
to its monastic set that is cherished, protected and glorified by the 
community that enjoy its public interior and exterior spaces.
The various interventions that this monastery has gone through, expose 
a fragmented and worn out hedge that reveals flaws and missing pieces 
of its constructive elements, axis of connections and recent setting plans, 
not thought through and not sunk into its pre existence. The proposal 
to rehabilitate, with a new programme, from the answers found to the 
questions asked, during this process of organising ideas and concepts to 
the final projects, has fermented acknowledgement, interests and curiosities 
that intent to connect the new programme and its own missions and 
features. Before taking or adding anything from the monastery we need to 
recognise its value and assess its potential and capacity to host new present 
elements that won’t create disagreements between the old and the new 
making it lose its identity. The new elements inserted inside and outside of 
the monastery, that adapt, reutilise and reassure the needs and features of 
the new programme are reversible, and allow the maintenance of big part of 
the existent area and are guided by the past originated limits.

Finalista | Nominee  - Helena Raimundo - raimundo_helena@hotmail.com
com orientação de | mentored by João Carreira - jcarreiralda@sapo.pt
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Previamente a uma adição ou subtração 
no mosteiro, há que reconhecer o valor de 
cada espaço e avaliar qual a capacidade 
e potencialidade para albergar e associar 
novos elementos do tempo presente, sem 
descaracterizar ou criar discordâncias entre 
o antigo e o recente. Os novos elementos 
inseridos no existente, fora ou dentro 
dos espaços do mosteiro, que adaptam, 
reutilizam e asseguram as necessidades 
e funcionalidades do novo programa, 
são reversíveis, permitem a manutenção 
de grande parte da área do existente e 
orientam-se pelos limites originados pela 
malha do conjunto. O projecto de intervenção 
e os novos materiais interagem e salientam 
as pedras que elevam e ornamentam o 
mosteiro. Saber a natureza dos materiais 
é importante pois possibilita uma melhor e 
benéfica intervenção.

Prior to an addition or subtraction in the 
monastery, it is necessary to recognize 
the value of each space and to evaluate 
the capacity and potentiality to host and 
associate new elements of the present 
time, without characterizing or creating 
disagreements between the old and the 
new. The new elements inserted in the 
existing, outside or within the spaces of 
the monastery, which adapt, reuse and 
ensure the needs and functionalities of 
the new program, are reversible, allow the 
maintenance of a large part of the existing 
area and are guided by the limits originated 
by the mesh of the set. The intervention 
project and the new materials interact 
and highlight the stones that elevate and 
ornament the monastery. Knowing the nature 
of materials is important because it enables a 
better and beneficial intervention.
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Universidade Lusíada do Porto
FACULDADE DE ARQUITETURA E ARTES

Lusíada University of Oporto
FACULTY OF ARCHITECTURE AND ARTS

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

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

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

8
Joana Vieira - Finalista | Nominee
Francisco Peixoto Alves - Orientador | Tutor

SISTEMA DE QUARTEIRÕES PERMEÁVEIS PARA A HUMANIZAÇÃO  
DO CENTRO HISTÓRICO

PERMEABLE BLOCK SYSTEM TO HUMANIZE THE HISTORIC CENTRE 

8.1

Para vencer a topografia acentuada criamos desníveis inspirados nas vinhas, características 
da cultura e identidade local, é nestes desníveis que serão introduzidas novas funções que 
irão apoiar e dinamizar a função habitacional.

In order to overcome the accentuated topography, we have created gradients inspired by the 
vineyards, characteristic of the culture and identity of the place. It is in these gradients that 
the new functions will be introduced which will help to dynamise its residential function.
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Sob a temática da humanização dos espaços públicos, desenvolvemos 
um “sistema de quarteirões permeáveis” como suporte da estratégia 
para a regeneração do Centro Histórico de Amarante. Desenvolveu-se 
uma malha pedonal que conecta a maioria dos quarteirões e introduz 
novos programas que potenciam novas vivências nos seus interiores: café 
concerto comunitário, pracetas, zona de desportos radicais, jardim de 
infância, centro de dia e hortas comunitárias. Estes programas permitem 
o convívio entre diferentes faixas etárias, gerando novas dinâmicas nos 
espaços públicos e modernizando a imagem da cidade. Gera-se uma 
nova identidade, sempre na lógica da proximidade/comunidade na 
articulação entre os espaços público e os espaços privados. O quarteirão 
intervencionado no âmbito de projeto foi o “quarteirão da biblioteca”, onde 
se consolidou a sua forma com a introdução de um novo edifício (café 
concerto comunitário, de apoio às bandas locais). Este equipamento será 
o responsável por atrair moradores e visitantes, promovendo a leitura 
e sessões de projeção (em articulação com a biblioteca - situada no 
quarteirão vizinho) e exposições (em articulação com o Museu Amadeu de 
Sousa Cardoso e com a Casa Amarela). A intervenção devido ao desnível 
muito acentuado teve como referência as vinhas locais, nomeadamente os 
seus socalcos. Algo que permitiu tirar partido das coberturas para jardins 
temáticos e prolongar as novas funções para o exterior.

Under the theme of the humanization of public spaces, we have developed a 
“system of permeable blocks” which support the strategy for regenerating the 
Historic Centre of Amarante.
A pedestrian mesh network has been developed which connects the majority 
of blocks and introduces new programmes which optimize new perceptions 
of their interiors: community concert café, small squares, radical sports zone, 
nursery school, day centre and community gardens. These programmes permit 
interaction between different age groups, generating new dynamics in public 
spaces and modernizing the image of the town. A new identity is generated, 
always within the logic of proximity/community in the connection between 
public spaces and private spaces. Within the scope of this project the block 
that received the intervention was the “library block”, where its form was 
consolidated with the introduction of a new building (community concert café, 
supporting local bands). This equipment will be responsible for attracting local 
residents and visitors, promoting reading and film sessions (in conjunction with 
the library- situated in the neighbouring block) and exhibitions (in conjunction 
with the Amadeu de Sousa Museum and the Casa Amarela).Due to the steep 
gradient, the intervention took as a reference the local vineyards, namely their 
terraces. This permitted us to take advantage of the coverings to make themed 
gardens and prolong the new functions into the exterior.

Finalista | Nominee  - Joana Vieira - joanarpvieira92@gmail.com
com orientação de | mentored by Francisco Peixoto Alves - peixotoalves@por.ulusiada.pt

SISTEMA DE QUARTEIRÕES PERMEÁVEIS PARA A HUMANIZAÇÃO DO CENTRO 

PERMEABLE BLOCK SYSTEM TO HUMANIZE THE HISTORIC CENTER8.1 8

O edificado proposto consolida o quarteirão com um volume que cria 
um percurso de exposições que se prolonga desde a Casa Amarela 
no Quarteirão adjacente. São criadas permeabilidade e percursos 
que tornam as deslocações mais lentas, permitindo que o utilizador 
permaneça mais tempo nos espaços para ver e ter impressões.

The proposed development consolidates the block with a volume which 
creates a route of exhibitions which stretch from the Casa Amarela in 
the adjacent block. Permeability and routes are created which make the 
movement slower, permitting the user to spend more time in the spaces 
in order to look and have impressions. 
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Universidade de Coimbra 
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - DEP. ARQUITETURA  

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

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

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

Diretor e Professor Auxiliar do Departamento de Arquitectura
Director and Assistant Professor of the Department of Architecture
Jorge Figueira

 

Miguel Frazão - Menção Honrosa | Honorable Mention
Paulo Providência - Orientador | Tutor

RECONSTRUÇÃO CRÍTICA DO ANFITEATRO ROMANO DE CONIMBRIGA

CRITIC RECONSTRUCTION OF THE ROMAN AMPHITHEATER OF CONIMBRIGA

Esta nova estrutura é composta por dois volumes: o primeiro assente sobre o podium da arena, 
moldado diretamente no terreno, constitui a ima cavea; o segundo, que constitui a media cavea e 
a summa cavea, está assente sobre a ima cavea e sobre as abóbadas romanas existentes.Sobre 
a ima cavea apoia-se uma estrutura leve em madeira, formada pelo conjunto da media cavea e 
da summa cavea, separada, no entanto, por um perfil metálico, que cria uma linha de sombra, 
separando duas materialidades distintas (a pedra e a madeira).

This new structure is composed of two volumes: the first is settled on the podium of the arena, 
molded directly on the ground, constituing the ima cavea; The second, which constitutes the 
media cavea and the summa cavea, is placed on ima cavea and on the existing Roman vaults.  
A light structure of wood is positioned on the ima cavea, formed by the set of the media cavea 
and summa cavea, separated, however, by a metallic profile, which creates a shadow line, 
separating two distinct materialities (stone and wood).

10
10.1
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É na aldeia de Condeixa-a-Velha onde estão localizadas as ruínas do 
Anfiteatro Romano de Conimbriga. Estas, compostas por dois conjuntos 
de três abóbadas em cada extremo do eixo maior, implantam-se numa 
bacia topográfica com uma pendente de 15 metros em relação ao topo do 
planalto. A proposta assenta sobre as ruínas, criando uma nova volumetria 
que interpreta o antigo anfiteatro. Esta nova estrutura vem resolver vários 
problemas do sítio arqueológico, tais como: recuperar o perímetro da 
muralha augusta, o que dá outras leituras a Conimbriga; reforçar o antigo 
percurso de ligação pela costa a Lisboa; criar um equipamento urbano que 
permite a realização de espetáculos de vários tipos; permitir uma leitura 
mais clara sobre os processos de apropriação do anfiteatro após o século 
IV, através da construção de habitações sobre o edifício. Para além disso, 
este projeto justifica-se pela necessidade de uma melhor articulação dos 
percursos de visita integrando Condeixa-a-Velha. Este novo edifício, que 
interpreta a ruína e a implantação excecional do antigo anfiteatro romano 
de Conimbriga, para além de ter autonomia própria, insere-se numa 
estratégia global de intervenção no sítio arqueológico.

It is in the village of Condeixa-a-Velha where the ruins of the Roman 
Amphitheatre of Conimbriga are located. These, consisting of two sets of 
three vaults at each end of the major axis, are implanted in a topographic 
bowl with a slope of 15 meters from the top of the plateau. The proposal 
of the Critical Reconstruction of the Roman Amphitheatre of Conimbriga 
is based on the ruins, creating a new volumetry that interprets the 
ancient amphitheater. This new structure solves several problems of 
the archaeological site, such as: retrieving the perimeter of the august 
walls, which gives other viewing points of Conimbriga; strengthen the 
connection route along the coast to Lisbon; create an urban equipment 
that allows the realization of shows of various types; allow a clearer reading 
on the amphitheater appropriation processes after the fourth century, 
through the construction of dwellings on the building. Furthermore, this 
project is justified by the necessity of a better articulation of visit courses 
integrating Condeixa-a-Velha. This new building, which interprets the ruin 
and the exceptional implementation of the ancient Roman Amphitheater 
of Conimbriga, besides having its own autonomy, is part of a global 
intervention strategy in the archaeological site.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Miguel Frazão - migfrazao2003@gmail.com
com orientação de | mentored by Paulo Providência - al935101458@gmail.com

RECONSTRUÇÃO CRÍTICA DO ANFITEATRO ROMANO DE CONIMBRIGA

CRITIC RECONSTRUCTION OF THE ROMAN AMPHITHEATER OF CONIMBRIGA10.1 10

O projeto consiste numa reconstrução crítica, ação instrumental no relacionamento com o património, que pretende: 
recuperar o perímetro da muralha augustana; recuperar a área da cidade no Período Augustano; reforçar o percurso de 
ligação pela costa a Lisboa; criar um equipamento urbano que permite a realização de espetáculos de vários tipos como 
define a Carta de Verona; permitir uma leitura mais clara sobre os processos de apropriação do anfiteatro após o século IV, 
através da construção de habitações sobre o edifício a oeste e a norte.

The Project consists in a critic reconstruction, instrumental measure in the relation with the patrimony, which intends in: 
recover the perimeter of the augustanian wall; recover the area of the city in the Augustan Period; strengthen the connection 
route along the coast to Lisbon; create an urban equipment that allows the performance of shows of various types as defined 
by the Verona Charter; to allow a clearer reading of the processes of appropriation of the amphitheater after the fourth 
century, through the construction of houses on top of the building at west and at north.
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Universidade da Beira Interior 
DEP. DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITECTURA  

University of Beira Interior 
DEPT. OF ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEER

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

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

Diretor do Curso de Arquitectura
Director of Architecture Degree
Miguel Santiago

12
Gonçalo Rego - Finalista | Nominee
Ana Maria Martins - Orientador | Tutor

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA: INTERPRETAÇÃO E MEMÓRIA  
DO PATRIMÓNIO - PROPOSTA DE UM CENTRO DE VISITANTES PARA CROMELEQUE DOS 
ALMENDRES – ÉVORA

CONTEMPORARY ARCHITECTURE: INTERPRETATION AND MEMORY OF HERITAGE  
PROPOSAL FOR A VISITOR CENTER FOR ALMENDRES CROMLECH – ÉVORA  

12.1

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

The model - As materialization of the proposal was crucial to understanding the relationship between 
volume measurement of the building proposed, the existing context and the archaeological monument.
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O projeto surge com o intuito de salvaguardar a memória do Cromeleque dos Almendres, 
acreditando que o centro de visitantes é uma mais-valia para a preservação do património.
A proposta foi pensada para que os visitantes não tivessem contato imediato com o 
Cromeleque criando uma proposta abaixo da cota mais elevada. A volumetria foi elaborada 
de modo a que tivesse uma presença subtil mas afirmativa, com o intuito de desvendar 
progressivamente a proposta causando curiosidade e deslumbramento. É uma proposta plena 
de dialéticas: austeridade/calor, curiosidade/conhecimento, contemporaneidade dos materiais 
(betão branco) /passado arqueológico (pedra), esquiço/proposta, inserção/maquete.  
A ideia base do projeto está no confronto entre o Cromeleque e a natureza na qual se insere: 
destacando-se um volume central da proposta, que penetra na área visual do Cromeleque 
dos Almendres, e que possui uma inclinação alinhada com o eixo de simetria, permitindo a 
transição entre o espaço exterior/interior e a distribuição interior do projeto. 

The project is in the interests of protecting the memory of Almendres Cromlech, believing that the 
visitors center is an asset for the preservation of heritage.
The proposal was designed so that visitors don’t have immediate contact with the Cromeleque 
creating a proposal below the higher. Volumetry was drafted so that it had a subtle presence but 
yes, with the intention of uncovering progressively the motion causing curiosity and fascination. It 
is a proposal full of dialectical: austerity/heat, curiosity/knowledge, contemporaneity of materials 
(concrete) /past archaeological value (stone), outline/proposal, insertion/model.
The basic idea of the project is in the confrontation between the Cromlech and the nature in 
which you enter: highlighting a central volume of the proposal, which penetrates the visual area 
of Almendres Cromlech, and which has a slope aligned with the axis of symmetry, allowing the 
transition between the outer space/pool and the distribution inside the project.

Finalista | Nominee  - Gonçalo Rego - goncalo_rego_69@hotmail.com
com orientação de | mentored by Ana Maria Martins - amtfm.ubi@gmail.com

ARQUITECTURA CONTEMPORÂNEA: INTERPRETAÇÃO E MEMÓRIA DO PATRIMÓNIO

CONTEMPORARY ARCHITECTURE: INTERPRETATION AND MEMORY OF HERITAGE12.1 12

Inserção no terreno - A proposta encontra-se semienterrada, transmitindo a sensação que o volume esta contido no terreno, 
tornando-se parte dele. Devido ao clima do Alentejo, com temperaturas diariamente altas na época do verão optou-se por 
enterrar o edifício, como sucedia com as próprias Antas, beneficiando das qualidades naturais da área, em que o ganho de 
calor (durante o dia) é libertado no período da noite.

Insertion in the ground - The proposal is semi-subterranean, conveying the impression that the volume is contained on the 
ground, becoming part of it. Due to the climate of Alentejo, with daily temperatures high in the summer season we opted to 
bury the building, as they did with their own tapirs, benefiting from the natural qualities of the area, in which the gain of heat 
(during the day) is released during the night.

Centro de Visitantes relação interior/exterior - A ideia base do projeto está no confronto entre o Cromeleque e a natureza na 
qual se insere: destacando-se um volume central da proposta, que penetra na área visual do Cromeleque dos Almendres, 
e que possui uma inclinação alinhada com o eixo de simetria, permitindo a transição entre o espaço exterior/interior e a 
distribuição interior do projeto que se materializa pela exceção no desenho escultórico da escada. 

Visitors Center for indoor/outdoor - The basic idea of the project is in the confrontation between the almendres and the nature 
in which you enter: highlighting a central volume of the proposal, which penetrates the visual area of Almendres Cromlech, 
and which has a slope aligned with the axis of symmetry, allowing the transition between the outer space/pool and the 
distribution inside the project that is materialized by the exception in the design of sculptural staircase.
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Universidade de Lisboa
FACULDADE DE ARQUITECTURA

University of Lisbon 
FACULTY OF ARCHITECTURE13

Rita Gomes - Finalista | Nominee
Pedro Januário - Orientador | Tutor

PELO CAMINHO DO 28

TRAM 28

Patrícia Sousa - Finalista | Nominee
Carlos Lameiro - Orientador | Tutor

ARQUEOLOGIA OPERATIVA NA CORDOARIA

OPERATIVE ARCHEOLOGY IN CORDOARIA

André Pires - Menção Honrosa | Honorable Mention
Nuno Mateus - Orientador | Tutor

A EVIDÊNCIA DO NATURAL - A PROPÓSITO DO PARQUE NATURAL DO RIO SECO

THE EVIDENCE OF NATURAL - REGARDING RIO SECO NATURAL PARK

...

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

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

Diretor of the School of Architecture
Michel Toussaint Alves Pereira

13.1

13.2

13.3
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Universidade de Lisboa
FACULDADE DE ARQUITECTURA

University of Lisbon 
FACULTY OF ARCHITECTURE13

Marcelo Cardia - Finalista | Nominee
Jorge Firmino Nunes - Orientador | Tutor

LIMITE COMO MEMÓRIA

LIMIT AS MEMORY

Afonso Silva - Finalista | Nomineen
José Aguiar - Orientador | Tutor

REGENERAÇÃO URBANA DA FRENTE RIBEIRINHA DE SANTOS

URBAN REGENERATION OF SANTOS WATER FRONT 

...cont.

Luis Silvestre - Menção Honrosa | Honorable Mention
Miguel Baptista-Bastos - Orientador | Tutor

METAMORFOSE SOBRE O TEJO - A GARE DO OCIDENTE EM ALCÂNTARA 

TEJO’S METAMORPHOSE - ALCÂNTARA’S GARE OF THE OCCIDENT

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

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

Diretor of the School of Architecture
Michel Toussaint Alves Pereira
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13.5

13.6
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Lisboa, cidade histórica, conta a ligação que possui entre as várias partes que a constituem 
com o seu suporte de singular topografia. Por entre o construído, os percursos enlaçam-se no 
território, formando jogo sensorial de espaços, ora comprimidos ora desafogados, representado 
num trajecto em particular: o do eléctrico 28. Este articula lugares, memórias, tecidos urbanos 
e relevos distintos, porque é de articulações que fala a cidade. Pretende-se assim construir 
discurso crítico a propósito dos espaços vazios da envolvente do eléctrico, amarrando-os ao seu 
caminho. Tais lugares esquecidos constituem oportunidade de serem pontuados por realizações 
arquitectónicas, integrando a cidade consolidada.
Reconhece-se um vazio em particular, que usufrui da proximidade de ruínas de Teatro Romano. 
Neste espaço é desenhado um Centro de Arqueologia, procurando estabelecer diálogo com o 
meio urbano onde se insere, dando a conhecer as distintas camadas de história ali sobrepostas.

Lisbon, historic city, tells the story of the connection between its numerous parts and support 
of singular topography. Amongst the built spaces, its paths intersect in the territory, creating an 
either compressed or decompressed sensory game of spaces, that represent a particular route: 
tram 28. It articulates places, memories, urban fabric and distinct relief, revealing a city made of 
articulations. ‘On the 28 way’ ambitions to elaborate a critical speech regarding the urban voids 
surrounding the tramway, tying them to its path. Such forgotten places pose the opportunity to 
be punctuated by architecture realizations, becoming, thus, a part of the consolidated city.
One void in particular, which benefits from the proximity of the Roman Theatre ruins, is 
relevant to the current work. This space suggests the possibility of drawing an Archaeological 
Investigation Centre, in an attempt to establish a dialogue with its urban surroundings, while 
revealing the distinctive layers of history overlapped. 

Finalista | Nominee  - Rita Gomes - varelagomesrita@gmail.com
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13.1 PELO CAMINHO DO 28 

TRAM 28 13

Para o Centro de Arqueologia projectou-se “embasamento” em lioz, “escavado” pontualmente tendo em vista revelar dois 
pátios e escadaria pública (elemento de passagem e permanência). Surge ainda outro volume, em betão aparente vermelho, 
que se assemelha a mais um telhado pertencente à colina do Castelo. Tal aspecto, porventura dicotómico, tanto de 
integração, através da cor e da morfologia do seu topo, como de conflito através da rudeza da textura do material, acaba 
por representar o seu papel mediador.

For the Archaeological Centre, a ponctualy excavated lioz plinth was designed in order to reveal two patios and a public stair 
(passage and permanence element). Another volume appears, in red concrete, which looked like a typical roof of the Castle 
hill. This dichotomous aspect, both of integration, through the color and morphology of its top, and of conflict through the 
roughness of the texture of the material, ends up representing its mediating role.

O auditório acaba por ser a peça central do volume vermelho, por servir de mediador iconográfico da envolvente, mas ainda 
por confrontar a sua elevação e balanço ao Teatro Romano, ali ao lado, que se adapta à topografia.  O volume monolítico é 
contraposto pelo seu interior de cariz orgânico, realizando-se dicotomia interior/exterior através de aspectos morfológicos e 
cromáticos intervenientes no espaço.  

The auditorium is the main element of the red volume due to its iconographic mediating role of the place, but also to confront its 
elevation and balance with the Roman Theatre nearby, which adapts to the topography. The monolithic volume is opposed by its 
organic interior, in an interior/exterior dichotomy trough morphological and chromatic aspects.
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A proposta urbana caracteriza-se pela integração do contexto cultural de Belém com a frente 
ribeirinha. A intervenção baseia-se no conceito de Arqueologia Operativa ao evidenciar camadas 
ocultas da cidade, e encontra enfoque na Fábrica Nacional da Cordoaria. 
A proposta de reabilitação da Cordoaria visa, através de uma “arqueologia operativa”, enaltecer a 
memória do edifício como antigo cais. Este conceito estende-se ao presentificar a existência do 
caneiro do Rio Seco, que passa obliquamente por debaixo da Cordoaria.
A estratégia projectual para o Museu de Arqueologia passou pela delimitação de uma malha, 
como uma escavação arqueológica, e por entender quais as ruínas primordiais; marcar o 
território para o descobrir. O novo edificado funde-se mas não interfere fisicamente com as 
pré-existências; a perspectiva é sempre controlada e confere, juntamente com os jogos de luz, 
uma experiência sensível. Sobre os volumes, que resultaram de “escavações”, pousa um volume 
linear, o Museu, conceptualmente a cobertura do espaço arqueológico. A marcação muito forte 
das métricas evoca a essência da Cordoaria.
Exteriormente o edifício é um bloco de carácter etéreo, revestido a lioz, pedra usada nas 
cantarias da Fábrica, porém o seu interior é em betão aparente, de aspecto rude como se o 
lugar tivesse sido escavado.
As memórias do lugar e da cidade de Lisboa foram os pressupostos de base.

The urban proposal is distinguished by integrating the cultural context from Belém with the 
waterfront area. The intervention is based on the concept of Operative Archaeology, disclosing the 
city’s hidden layers and aiming focus into Fábrica Nacional da Cordoaria.
The rehabilitation proposal for Cordoaria, through the “operative archaeology”, means to magnify 
the memory of the building as an old peer, revealing the walls. The concept extends, emphasising 
the presence of the Rio Seco watercourse, which slantly crosses its way under Cordoaria.
The project strategy for Museu de Arqueologia began by designing a limit – defined by the 
metrics of the building – as it happens during excavation and understand which ruins were 
part of the initial construction. The new building merges with the site, not physically interfering 
with the pre-stock. The perspective is controlled and together with the light games, turns into a 
sensible and pleasant experience. On the top of these volumes, a result from the excavation, we 
may find a linear volume where Museu is located. Conceptually, this volume is the roofing of the 
archaeological site.
Cordoaria, called the ‘tape-measure’ building, is clearly brought to our minds by the strong 
metrics mark-up and the repetitive continuous spaces.
From the outside, the building appears as a block with an Ethereal personality, coated with limestone, 
used in the Freestone of the Fabric. The inside is all in concrete, hard, as if the place was excavated. 
The memories of the location and the city Lisbon were ultimately the assumptions to build this story. 
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13.2 ARQUEOLOGIA OPERATIVA NA CORDOARIA

OPERATIVE ARCHEOLOGY IN CORDOARIA 13

Projecto do novo Museu Nacional de Arqueologia - Luz e Materialidade

The project of new National Archaeological Museum - Light and Materiality
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A revelação do Rio Seco constitui a premissa para compreender e repensar todo o seu território 
de influência. Suporte à fruição do sistema natural, o vale assume-se na qualidade de lugar 
privilegiado na articulação entre o Parque de Monsanto e a margem ribeirinha. Propõe-se, 
assim, a criação de um Parque Natural, integrando e completando o corredor iniciado por 
Gonçalo Ribeiro Telles. Através de uma leitura crítica e selectiva da realidade, procura-se num 
troço da encosta poente do vale do Rio Seco, marcada por vestígios de um passado em que 
o rio acompanhou o desmonte das paredes de calcário, sugestões que desencadeiem uma 
construção cultural - portanto arquitectónica - em torno deste lugar. Com o rio emerge o 
imaginário da água. Os banhos, à semelhança dos que se faziam junto da ribeira e nos tanques, 
ocupam os vazios escavados nas pedreiras. A recuperação dos caminhos que ligavam as 
pedreiras ao topo dos Fornos de Cal, enquadra os novos espaços de água. Activa-se a memória 
e integra-se no Parque a dimensão da História. Enigmático e praticamente invisível em toda a 
sua extensão, o Rio Seco é sugerido, pontualmente, por espaços que atribuem ao curso de 
água significado arquitectónico. A partir de um primeiro arco multiplicam-se as passagens. A 
ponte sobre o rio transforma-se na ponte sobre o Parque, no ex-líbris da transição entre este 
e a cidade. No redesenho do vale, descaracterizado pelo excesso de construção, propõe-se 
erradicar o espaço edificado, definindo o limite entre este e a cidade apenas com ‘espaço 
geológico’. A materialização deste ‘limite geológico habitado’ acolhe na ambiguidade da sua 
espessura um lugar designado ao imponderável, ao mesmo tempo que procura celebrar a 
continuidade das encostas de calcário. Os projectos que formam o Parque, e que dele tomam 
forma, surgem da constatação de algo que sempre existiu. São como que um convite a ver a 
cidade e o território a partir da evidência da sua dimensão natural.

Menção Honrosa | Honorable Mention  - André Pires - andre.pires_92@hotmail.com
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13.3

The revelation of Rio Seco is the premise to understand and rethink the surrounding territory. 
Support for the fruition of the natural system, the valley assumes itself as a privileged place in the 
articulation of the Monsanto Park and the riverfront. Thus is proposed the creation of a Natural 
Park, integrating and completing the green corridor initiated by Gonçalo Ribeiro Telles. Through a 
critical and selective reading of reality, one pursues, in a section of the west slope of the Rio Seco 
valley, marked by traces of a past in which the river accompanied the dismantling of limestone 
walls, suggestions that trigger a cultural construction - therefore architectural - around this place. 
With the river emerges the imaginary of water. The baths, in resemblance to those taken by the 
waterline and inside the water tanks, occupy the voids lefts by the extinct quarries. The retrieving 
of the paths which connected the quarries to the top of the Lime Kilns, frames the new water 
spaces. Memory is activated and History is integrated in the Park. Enigmatic and practically 
invisible throughout its extension, Rio Seco is suggested by spaces that assign the water course 
architectural meaning. From a first arch, others multiply.The bridge over the river becomes the 
bridge over the Park, the ex-líbris of the transition between the last and the city. In the rethinking 
of the valley, currently demeaned by excess of construction, one proposes to eradicate built 
space from its margins, defining the limit between this and the city only with ‘geological space’. 
The materialization of this ‘geological inhabited limit’ harbors in the ambiguity of its thickness a 
place designated to the imponderable, at the same time it seeks to celebrate the continuity of 
the limestone slope. The projects that form the Park, and from which take form, rise from the 
confirmation of something that always existed. They are like an invitation to see the city and the 
territory from the evidence of its natural dimension.

A EVIDÊNCIA DO NATURAL 

THE EVIDENCE OF NATURAL 13

Enigmático e praticamente invisível em toda a sua extensão, o Rio Seco é sugerido, pontualmente, por espaços que atribuem ao 
curso de água significado arquitectónico. A partir de um primeiro arco multiplicam-se as passagens. A ponte sobre o rio transforma-
se na ponte sobre o Parque, no ex-líbris da transição entre este e a cidade.

Enigmatic and practically invisible throughout its extension, Rio Seco is suggested by spaces that assign the watercourse architectural 
meaning. From a first arch, others multiply. The bridge over the river becomes the bridge over the Park, the ex-líbris of the transition 
between the last and the city.



64 65

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

Finalista | Nominee  - Marcelo Cardia - marcelo.a.cardia@gmail.com
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13.4

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

LIMITE COMO MEMÓRIA

LIMIT AS MEMORY 13

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

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

URBAN REGENERATION OF SANTOS WATER FRONT 13

Em finais do século XIX, a construção da linha ferroviária entre Lisboa e Cascais, juntamente 
com a construção de um aterro destinado a receber infraestruturas para o porto de Lisboa, 
veio alterar por completo a relação entre o rio e a cidade. As atividades portuárias ocupavam a 
‘praia’ de Lisboa e roubavam espaço para novas ideias e propósitos, deixando-a, na sua maioria, 
inacessível aos lisboetas que assim se viam obrigados a viver de costas para o rio. Mais tarde, 
com a reestruturação do porto, as instalações e os armazéns da marinha foram recolocados e 
os postos de importação e exportação foram relocalizados. As velhas infraestruturas portuárias 
foram abandonadas sem qualquer juízo ou sentença, deixando para trás reminiscências de 
um espaço ativo e dinâmico.É então necessário refletir sobre esse espaço. Entender os seus 
problemas e procurar soluções e alternativas reais que possam alterar o seu futuro de uma 
forma sustentável. Caracterizar este lugar e devolvê-lo à cidade, através de um estudo e de um 
desenho que proponha uma redefinição das suas dinâmicas urbanas, garantindo desta forma, 
uma relação com a malha da cidade e uma ansiada apropriação deste território.Neste sentido 
o presente ensaio propõe a criação de um elaborado espaço público destinado a Lisboa e aos 
seus visitantes. Representa, através da revinculação entre o Homem e a Água, a recuperação de 
uma lacuna cultural na cultura portuguesa. Estabelece a vontade de narrar Lisboa, a vontade de 
evidenciar o seu preclaro, personificando o desejo de afirmar a cidadania portuguesa no contexto 
marítimo e assegurar o traçado histórico que lhe é inerente. Em modo de reflexão, Um Olhar 
Sobre O Tejo, estabelece o intento de recriar um espaço que outrora deteve comportamentos 
antropológicos. Poder-se-á considerar uma tentativa não só de devolver identidade ao lugar, 
mas principalmente à sociedade, numa noção de espaço público que se intitula pelo processo 
relacional dos indivíduos perante a cultura do mar nacional. Uma mudança no espaço, 
assegurando a perceção e mantendo a memória, para que os visitantes de amanhã sejam atores 
em vez de espetadores e, numa mútua relação entre espaço construído e espaço vivido, possam 
afirmar Lisboa como Capital Europeia do Atlântico.

At the end of the 19th century, the construction of the railway line between Lisbon and Cascais, 
along with the construction of a landfill to receive infrastructures for the port of Lisbon, completely 
changed the relationship between the river and the city. Port activities occupied the ‘beach’ of 
Lisbon and robbed space for new ideas and purposes, leaving it, for the most part, inaccessible 
to the inhabitants who were forced to live on their backs to the river. 
Later, with the restructuring of the port, the facilities and warehouses of the navy were relocated 
and the import and export stations were relocated. The old port infrastructures were abandoned 
without any judgment or sentence, leaving behind reminiscences of an active and dynamic space. 
It is then necessary to reflect on this space. Understand its problems and look for real solutions 
and alternatives that can change its future in a sustainable way. To characterize this place 
and return it to the city, through a study and a design that proposes a redefinition of its urban 
dynamics, guaranteeing in this way, a relation with the city and a desired appropriation of this 
territory. Therefore, this essay proposes the creation of an elaborated public space destined for 
Lisbon and its visitors. It represents, through the re-union between Man and Water, the recovery 
of a cultural gap in the Portuguese culture. It establishes the desire to narrate Lisbon, embodying 
the necessity to affirm Portuguese citizenship in the maritime context and to assure the historical 
trajectory that is inherent to it. In reflection, -Um Olhar Sobre o Tejo- establishes the attempt to 
recreate a space that once spotted anthropological behaviors. It may be considered an attempt 
not only to give identity back to the place, but mainly to society, with the idea of public space that 
is called by the relational process of the individuals towards the maritime culture. A change in 
space, ensuring the perception and keeping the memory, so that the visitors of tomorrow can be 
actors instead of spectators and, in a mutual relationship between built space and living space, 
can affirm Lisbon as European Capital of the Atlantic.

Os objetivos desta intervenção 
passam por desenvolver um novo 
plano urbano na cidade e dotar este 
lugar de equipamentos náutico-
desportivos, capazes, não só de fixar 
e integrar a população, mas também 
caracterizar simbolicamente o aterro, 
tornando-o assim num espaço de 
excelência em Lisboa, tendo como 
foco principal a projeção de uma 
‘centro marítimo’ na margem do Tejo.

The objectives of this intervention 
are to develop a new urban plan 
in the city and provide this place 
with nautical-sports equipment, 
capable of not only fixing and 
integrating the population, but 
also characterizing the landfill 
symbolically, thus making it a 
space of excellence in Lisbon, 
with the main focus being the 
projection of a ‘maritime center’ 
on the Tagus River.
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Em virtude do impacto fragmentado das infra-estruturas de Alcântara na mobilidade urbana de 
Lisboa, o interface da Gare do Ocidente é desenvolvido enquanto arquitectura dinamizadora da 
troca entre linhas e meios de transporte. Este elemento verticalizado, projectado para a zona 
ribeirinha, segue a linha de pensamento do grupo Archigram e age como um corpo parasítico 
alojado nos pilares de suporte do tabuleiro da ponte 25 de Abril. 
As plataformas: Alcântara-Ar, Alcântara-Mar e Alcântara-Metro são inseridas no sistema de 
transbordo entre as linhas do Sado, de Cascais e do Metropolitano, sendo o interface tanto um 
mecanismo de troca entre diferentes cotas como um híbrido concentrador de usos mistos.
Este nó de transportes públicos celebra a imponência e a presença histórica da Ponte 25 de Abril 
na cidade de Lisboa e introduz novos espaços de miradouro com vistas sobre a cidade e o estuário. 
A consolidação do tecido urbano através da estruturação dos meios de transportes dispersos, 
impulsiona a recentralização de Alcântara num cenário privilegiado de proximidade com o rio. 

Due to the fragmented impact of Alcântara’s infrastructures on Lisbon’s urban mobility, the Gare 
do Ocidente interface is developed as a dynamic architecture for exchanging lines and means of 
transport. This vertical element, projected for the riverside area, follows the line of thought of the 
Archigram group and acts as a parasitic body housed in the support pillars of the board of the 
25 de Abril bridge.
The platforms: Alcântara-Ar, Alcântara-Mar and Alcântara-Metro are inserted into the 
transshipment system between the Sado, Cascais and Metropolitano lines, the interface being 
both a trading mechanism between different quotas and a mixed-use concentrating hybrid.
This public transport hub celebrates the imposing and historical presence of the 25 de Abril 
Bridge in the city of Lisbon and introduces new lookout spaces with views of the city and the 
estuary. The consolidation of the urban fabric through the structuring of the means of transport 
dispersed, pushes the recentralization of Alcântara in a privileged setting of proximity 
to the river.

Menção Honrosa | Honorable Mention - Luis Silvestre - luis.matos.silvestre@gmail.com
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13.6 METAMORFOSE SOBRE O TEJO

TEJO’S METAMORPHOSE 13

Fotomontagem da vista da Gare do Ocidente a partir da Doca de Santo Amaro. 

Photomontage of the view from the Dock of Santo Amaro looking at the Gare do Occident.

Corte longitudinal pelos acessos verticais mecânicos e planta do piso subterrâneo comum às três torres com entrada para a 
plataforma de Alcântara-metro.  

Longitudinal section through the vertical mechanical accesses and floor plan of the underground floor common to the three 
towers with access to the Alcântara-metro platform.
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Universidade de Lisboa - I.S.T
MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITECTURA

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

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

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

Diretor do Conselho Científico
Director of the Scienteific Board
Teresa Heitor

14
Ana Ramos - Finalista | Nominee
Teresa Valsassina Heitor - Orientador | Tutor

CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA – PARQUE EDUARDO VII

LISBON CONGRESS CENTRE - PARQUE EDUARDO VII

14.1

Planta do Piso -2

Floor Plan Level -2
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14.1

A proposta consiste na reinvenção do desenho do Parque Eduardo VII, 
segundo o traço do arquiteto Francisco Keil do Amaral e simultaneamente 
tornando-o mais atrativo ao potenciar novos atravessamentos através 
da integração do Centro de Congressos, transformando-o num sistema 
totalmente permeável. Sobrepõem-se as maiores áreas funcionais e 
combinam-se diferentes funções num mesmo espaço permitindo máxima 
flexibilidade e interação espacial trabalhando o edifício como um núcleo 
compacto, libertando o jardim. Os espaços complementares organizam-se 
em torno do auditório que ocupa uma posição central, a zona de exposição 
e os escritórios são concebidos como espaços híbridos adaptando-se 
facilmente ao programa em constante mutação. A estrutura e materialidade 
contribuem para um esbatimento da fronteira entre o exterior e o interior 
dissimulando o edifício na paisagem natural. O edifício é parte integrante da 
estrutura urbana do Parque constituindo-se como a ligação entre os espaços 
e os percursos, transformando-se num modo de travessia do Parque.

The proposal seeks the reinvention of the park according to the design of 
the architect Francisco Keil do Amaral, while simultaneously making it more 
amenable for new crossings through the building integration, making it a fully 
permeable system.
Overlapping the biggest areas of the programme and combining different 
functions in the same space allows maximum flexibility and spatial interaction, 
making the building a compact core and releasing the garden area. 
Complementary spaces are organised around the auditorium which occupies 
a central position, the exhibitions area and offices are designed as hybrid 
spaces to easily adapt to the constantly changing programme. The structure 
and materiality blurs the boundary between the outside and inside and 
dissembles the building into the natural landscape.
The building is part of the urban structure of the park emerging as a link 
between the spaces and the main paths. It becomes a way to cross the park. 

CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA - PARQUE EDUARDO VII

LISBON CONGRESS CENTER PARQUE EDUARDO VII 14

Fotografias da Maquete e Render / Fotomontagem

Model Pictures and Render / Image Manipulation

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

Garden Level Elevation and Cross-cut Section, Subway connection
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HOUSE, KITCHEN, GARDEN, IN ALCÁCER DO SAL

Francisco Pestana da Silva - Finalista | Nominee
Joaquim Moreno - Orientador | Tutor

HABITAR ALCÁCER DO SAL 

DWELLING ALCÁCER DO SAL

Andrea Toccolini - Menção Honrosa | Honorable Mention
Manuel Aires Mateus - Orientador | Tutor

CONTINUITÀ  

CONTINUITÁ

15.2

15.3

...

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

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

Diretor do Conselho Pedagógico
Director of the Pedagogical Board
Ricardo Carvalho
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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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Vencedor | Winner  - Pedro Frade - pedroafrade@gmail.com
com orientação de | mentored by Francisco Aires Mateus - f@airesmateus.com

15.1

A estratégia de análise do território de Alcácer do Sal consiste numa alteração da escala da 
percepção, alterando consequentemente o entendimento do objecto; não como uma cidade 
nem como uma aldeia, mas entre escalas. As unidades de intervenção, consistem em três 
elementos: Casa, Cozinha e Horto. Implantado no lugar de colonização, a colina de Alcácer, o 
projecto multiplica-se em intervenções pontuais, respondendo a diversos aspectos da experiência 
quotidiana aqui presente. O primeiro dos três artefactos construídos, a Casa, constitui a parte 
privada e introspectiva do projecto, respondendo às necessidades fisiológicas do indivíduo assim 
como as imateriais, do foro da reflexão. A Cozinha, opostamente ao primeiro artefacto, consiste no 
lugar de comunhão, estendendo-se do interior para a dimensão pública e convocando a reunião.
O Horto, terceiro artefacto da proposta, consiste no espaço de produção, contendo vinte e quatro 
espécies nativas do território de Alcácer do Sal.

The analysis strategy of the territory of Alcácer do Sal consists in a change of the scale of 
perception, therefore altering the object’s understanding; not as a city or a village, but between 
scales. The units of intervention, consist in three elements: House, Kitchen and Garden. Located 
in the settlement place, the hill of Alcácer, the project multiplies itself in pontual interventions, 
answering to different features of the daily life experience which is present here. The first of the three 
built artifacts, the House, composes the private and introspective part of the project, giving response 
to the physiolgical needs of the individual as well as the imaterial ones, related to one’s reflexion 
and matters of the mind. The Kitchen, as opposed to the first artifact, consists in the place of 
communion, extending itself from the interior to the public dimension and summoning the gathering.
The Garden, third artifact of the proposal, consists in the space of production, containing twenty four
species, native to the territory of Alcácer do Sal.

CASA, COZINHA, HORTO, EM ALCÁCER DO SAL

HOUSE, KITCHEN, GARDEN, IN ALCÁCER DO SAL 15

Proposta de projecto. Cozinha, secção.

Project’s proposal. Kitchen, section.

Proposta de projecto. Estratégia, localização das intervenções. 
Materialidade.

Project’s proposal. Strategy, intervention’s location. Material.

Proposta de projecto. Casa, planta e secção

Project’s proposal. House, plan and section.

Proposta de projecto. Cozinha, planta.

Project’s proposal. Kitchen, plan.

Proposta de projecto. Horto, planta.

Project’s proposal. Garden, plan.
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15.1 CASA, COZINHA, HORTO, EM ALCÁCER DO SAL

HOUSE, KITCHEN, GARDEN, IN ALCÁCER DO SAL 15

Proposta de projecto. Horto, secção

Project’s proposal. Garden, section
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Finalista | Nominee  - Francisco Pestana da Silva - franciscopestanadasilva@gmail.com
com orientação de | mentored by Joaquim Moreno - moreno.joaquim@gmail.com

15.2 HABITAR ALCÁCER DO SAL 

DWELLING ALCÁCER DO SAL 15

O presente ensaio baseia-se numa abordagem a um extenso território, com o intuito de conceber, 
próximo da cidade, um novo modo de Habitar Alcácer do Sal. O Rio Sado, ao se aproximar da cidade, 
afirma-se como elemento intersticial entre a margem urbana e a margem natural. Na margem norte 
do rio encontramos a cidade medieval, desenhada sob a colina: a margem urbana. Do lado oposto, 
encontramos a outra vertente da cidade: a margem natural/artificial; caracterizada pelos campos 
verdes agrícola e extensos arrozais. Deste modo, o rio distancia estas duas realidades, atribuindo a 
esta margem, o grande e o verdadeiro ‘palco’ sobre o anfiteatro, que é a cidade de Alcácer.
Desenhar um Mercado informal foi a primeira ambição para a criação deste espaço, onde a 
diversidade e a versatilidade de acontecimentos fosse possível, tornando-o num lugar de excepção 
na cidade; permitindo a possibilidade de inverter o seu uso, consoante a necessidade programática 
da cidade. Assente neste princípio, surge a criação de uma solução que não definisse linhas precisas 
e concretas no edifício, e que correspondesse às características de um espaço informal. No entanto, 
utilizei a ‘linha’ como resposta ao problema. Uma linha é constituída por vários ‘pontos’, compondo 
uma unidade, um elemento. Desta forma, os ‘pontos’ organizam-se de modo a proporcionar espaços 
com características específicas, lançando barreiras ambíguas entre si. Esta intenção surge com a 
necessidade de atribuir ao espaço, uma nova flexibilidade e versatilidade ao lugar. Esta composição 
de ‘pontos’ dão lugar a pilares, assemelhando-o a uma Floresta de Pilares.

The present thesis is based on an approach to an extensive territory, with the purpose of conceiving, 
next to the city, a new way of dwelling Alcácer do Sal. The Rio Sado, when approaching the city, is 
affirmed as an interstitial element between urban margin and natural margin. On the north bank of the 
river we find the medieval city, drawn under the hill: the urban margin. On the opposite side, we find 
the other side of the city: the natural / artificial margin; characterized by green agricultural fields and 
extensive rice fields. In this way, the river distances these two reality, attributing to this margin, the great 
and the true ‘stage’ on the amphitheater, which is the city of Alcácer. Designing an informal market was 
the first ambition for the creation of this space, where diversity and versatility of events were possible, 
making it an exceptional place in the city; allowing the possibility of reversing its use, according to 
the programmatic need of the city. Based on this principle, a solution emerges that does not define 
precise and concrete lines in the building, and that corresponds to the characteristics of an informal 
space. However, I used the ‘line’ in response to the problem. A line consists of several ‘points’, making 
up a unit, an element. In this way, the ‘points’ are organized in such a way as to provide spaces with 
specific characteristics, throwing ambiguous barriers between them. This intention arises with the 
need to give space, a new flexibility and versatility to the place. This composition of ‘points’ give rise to 
pillars, resembling it to a Floresta de Pilares. (Forest of Pillars).

fotomontagem da proposta inserida na paisagem, vista do castelo.

image of the proposal inserted in the landscape, view of the castle.

planta piso 0 | +6.00 | legenda:  1 - zona coberta; 2 - rampa de acesso ao piso inferior

plan level 0 | +6.00 | subtitle:  1 - covered outdoor area; 2 - access ramp to the lower floor.

corte AA´

section AA´
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O trabalho tem como objetivo investigar e compreender o processo de transformação do 
território como sobreposição de testos. O território é produto de diversos processos de 
transformação: por um lado, objecto resultante da incessante ação dos fenómenos naturais, 
por outro, uma transformação feita pelo Homem desde a antiguidade. De facto, a cidade 
enquanto território em expansão contínua, é uma construção artificial. Toda a região do 
estuário do Sado é integralmente dominada pela mão do Homem; é um território totalmente 
artificializado, caraterizado pela continuidade entre o rural e o urbano, gerando um território 
em contínua transformação. Na evolução de Alcácer do Sal distinguimos três elementos 
geradores que caracterizaram (e caracterizam), o seu desenvolvimento: o elemento natural, 
o Rio Sado, o Castelo e na última parte, a Praça de Touros como um novo elemento de 
identidade e gerador das transformações urbanas mais recentes. O território agrícolo, depois 
de um desfrutamento sistemático, é continuamente alterado. Os limites cadastrais variam no 
processo de uso da terra. A ambiguidade que assim se cria resulta numa falta de identidade 
de área a volta da Praça de Touros que se conforma como um espaço de difícil uso e 
essencialmente abandonado. A primeira necessidade, portanto, foi requalificar e estabelecer 
uma clara identidade da praça através a demarcação de um confim, uma marca de divisão 
entre o rural e o urbano, mesmo sendo ambos parte de um território, de facto, artificial. Como 
na renascimental Piazza del Campo, em Siena, onde, a inclinação da parte central da praça 
determina a centralidade e a dominância do Palácio Público; o projeto utiliza a inclinação para 
determinar uma hierarquia. Uma vez definido o novo confim entre a cidade e o sistema rural, 
o projeto tem investigado o significado de dar continuidade a um processo de transformação; 
área, como visto, é caracterizada por uma constante mutabilidade. Pensa-se assim de 
construir o novo confim como um grande pórtico, tentando de reinterpretar e recriar a mesma 
estrutura livre de Arena, que lhe permite a transformação, para criar uma arquitetura capaz de 
acompanhar o desenvolvimento da cidade. E pensado como um limite aberto que relaciona-
se com a cidade e com o território rural: um Mercado na parte norte e a continuação da rua 
comercial no limite sul, ligados por um programa mais específico e de apoio ao mundo rural. 
Em conclusão, a grande galeria, a rua coberta dá continuidade à cidade e consolida-se como 
uma grande infraestrutura que resume no confim da cidade as atividades identitárias para 
Alcácer do Sal, nesta fase da sua evolução e abre-se a uma ocupação livre.

Menção Honrosa | Honorable Mention  - Andrea Toccolini  - atoccolini@gmail.com
com orientação de | mentored by Manuel Aires Mateus - g@airesmateus.com

15.3 CONTINUITÀ 

CONTINUITÁ 15

The objective of this work is to investigate and understand the process of transformation of 
the territory as test overlap. The territory is the product of several processes of transformation: 
on the one hand, an object resulting from the incessant action of natural phenomena, on the 
other, a transformation perpetrated by the mankind since the old times. In fact, the city as a 
territory in continuous expansion is an artificial construction.
The whole region of the Sado estuary is entirely dominated by the hand of the Man; It is a 
totally artificial territory, characterized by the continuity between the rural and the urban, 
generating a territory in continuous transformation. In the evolution of Alcácer do Sal we 
distinguish three generative elements that characterized (and characterize) its development: 
the natural element, the River Sado, the Castle and in the last part, and Praca de Touros 
(Bullring) as a new element of identity and generator of the latest urban transformations. After a 
systematic exploitation, the agricultural territory is continually altered. The cadastral boundaries 
vary in the process of land use. As a result, the ambiguity created a lack of identity of the area 
around the Bullring which is shaped as a space of difficult use and essentially abandoned. 
Therefore, the first need was to requalify and establish a clear identity of the square through 
the demarcation of a border, a mark of division between the rural and the urban area, even 
though both are part of a territory which is, in fact, artificial. As in the Renaissance Piazza del 
Campo, in Siena, where the slope of the central part of the square determines the centrality 
and dominance of the Public Palace, the project uses the slope to determine a hierarchy. 
Once the new boundary between the city and the rural system has been defined, the project 
has investigated the meaning of giving continuity to the process of transformation; as seen, 
the area is characterized by a constant transition. The new confine is thus thought as a great 
portico, trying to reinterpret and recreate the same free structure of Arena, which allows the 
transformation, to create an architecture capable of accompanying the development of the city. 
It is thought of as an open boundary that relates to the city and the rural territory: a market in 
the north part and the continuation of the commercial street on the southern border, linked by 
a more specific program and support to the rural world. In conclusion, the large gallery, the 
covered street marking the continuity of the city, is consolidated as a great infrastructure that 
summarizes the identity activities for Alcácer do Sal, at this very stage of its evolution and it 
opens to a free occupation.

maqueta da nova praça - modem of the new square maquete em corte do accessos e do espaço do mercado - section model of the accesses and of the market’s space
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15.4

A percepção de um lugar é determinada por vários factores. À primeira vista, olhamos para as 
partes que o definem enquanto elementos individuais, diferentes uns dos outros. Somente quando 
são agrupados lado a lado como fragmentos revelam o que os relaciona indirectamente. É através 
de uma interpretação experimental e colectiva do território Sado que o trabalho se desenvolve. 
Alcácer do Sal apresenta-se hoje como um lugar em esquecimento, apesar de todas as 
qualidades que constituem o seu território. Como construir uma nova possibilidade para a 
cidade foi a primeira questão levantada. É a partir da descoberta de uma infraestrutura férrea 
desactivada que o processo se inicia. O trabalho resulta de duas condições distintas: da situação 
real desta infraestrutura e do processo de descoberta do território onde se implanta. Estes dois 
momentos, aparentemente distintos, deram lugar ao programa proposto: construir o lugar para 
um atlas de produção colectiva, em constante transformação e que funcione como espelho de 
um território.

The perception of a place is determined by several factors. At first, we look at the parts that 
define it as individual elements, different from each other. Only when put together side by side 
as fragments they reveal what relates them unconsciously. This work is developed through 
an experimental and collective interpretation of Sado’s territory.  Despite all the qualities that 
constitute its territory, Alcácer do Sal presents itself today as a place going into oblivion. How 
to build a new possibility for the city was the first issue raised. It is based on the discovery of a 
railroad infrastructure partially deactivated that the process begins. The work, results from two 
distinct conditions: the real situation of this infrastructure and the discovery of the territory where 
it is implanted. These two moments, apparently distinct, gave way to the proposed program: build 
the place for an atlas based on a collective production, constantly changing, which functions as a 
mirror of a territory.

ATLAS DO SADO 

SADO ATLAS 15

Ligação à cidade / Implantação: a estação actual e o interface proposto.

Connection to the city / Site: the current station and the new proposed interface.
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Universidade de Lisboa 
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA

University of Lisbon 
HIGHER INSTITUTE OF AGRONOMY

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

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

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

16
Mariana Tomé - Finalista | Nominee
Sónia Talhé Azambuja - Orientador | Tutor

A ORDEM DE CISTER E A ARQUITETURA PAISAGISTA - CASO DE ESTUDO: REAL 
ABADIA DE SANTA MARIA DE ALCOBAÇA

THE CISTERCIAN ORDER AND LANDSCAPE ARCHITECTURE - CASE STUDY: ROYAL 
ABBEY OF SANTA MARIA OF ALCOBAÇA

16.1

Plano Diretor de Restauro da cerca e jardins do Mosteiro de Alcobaça. 

Master Plan of the monastic enclosure and the gardens of the Monastery of Alcobaça.
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Finalista | Nominee  - Mariana Tomé - marmar.tom1@gmail.com
com orientação de | mentored by Sónia Talhé Azambuja - sazambuja@isa.ulisboa.pt

16.1

A Ordem de Cister guiava-se pelo cânone Ora & Labora, tanto na sua vida quotidiana como no 
ordenamento da paisagem. Eram subjacentes valores de obediência, trabalho manual e caridade. 
Na escolha do território, os monges agrónomos elegiam lugares que correspondessem tanto a 
espaço e funcionalidade, como também à sensação de clausura (distanciamento de aglomerados 
urbanos) e autossuficiência. Geralmente, instalavam-se em vales florestados com solos de boa 
aptidão agrícola (aluvião). 
A intervenção proposta para este espaço teve como objetivo principal recuperar e respeitar 
estes valores e características culturais associadas a esta cerca monástica que contribuiu para o 
desenvolvimento da região. 
Pretende-se, por isso, recriar as áreas de hortas, pomares, vinhas e de jardim, com vegetação 
autóctone e de produção da região, divididas em três áreas principais, interligadas por caminhos de 
desenho geométrico. Serão criados três tipos de percursos, com o intuito de interligar os espaços 
exteriores do conjunto, incluindo os cláustros.

The Cisterian Order was guided by the Ora & Labora canon, both in their daily life and in the 
landscape planning. They lived underlying values   of obedience, manual labor, and charity. When 
choosing the territory, the agronomist monks would choose places which corresponded to their 
critiria of space and functionality, but also the sense of enclosure (distance from urban clusters) 
and self-sufficiency. Generally, they settled in forested valleys with soils of good agricultural 
ability. The intervention proposed for this area had as main goal to recover and respect 
these values   and cultural characteristics associated with this convent that contributed to the 
development of the region.
Therefore, it is intended to recreate the areas of vegetable gardens, orchards, vineyards and 
gardens, with native and production vegetation of the region. This areas will be divided into three 
parts, interconnected by paths of geometric design. Three types of routes will be created in order to 
interconnect the exterior spaces of the complex, including the cloisters.

A ORDEM DE CISTER E A ARQUITECTURA PAISAGISTA

THE CISTERCIAN ORDER AND LANDSCAPE ARCHITECTURE 16

Fotomontagens da intervenção no Jardim das Murtas. A ideia é transformar o espaço numa “sala de visitas” da cerca, com 
a colocação de canteiros de flores (inspirados nas descrições de viajantes do século XVIII), aproveitamento de plantas 
existentes e, se possível, colocação de novas árvores. Criação de locais de estadia e adaptação do jardim à realização 
de atividades lúdicas (meditação, arte, leitura). Manutenção das áreas de prado de sequeiro. Preservação do património 
construído existente (antigo cemitério). Uniformização da área junto ao mosteiro, através da utilização de um material nobre, 
como a laje de rocha calcária. Restauro e manutenção da Capela de Nossa Senhora do Desterro e da escadaria barroca que 
dá acesso ao jardim do Obelisco. Conservação da coleção botânica do século XIX. Master Plan of the monastic enclosure 
and the gardens of the Monastery of Alcobaça.

Photomontages of the intervention in the Garden of the Myrtles. The idea is to transform the space into a “welcome room” 
of the monastic enclosure with the placement of flower beds (inspired by descriptions of the eighteenth-century travellers), 
use of existing plants and, if possible, the placement of new trees. Creation of places of stay and adaptation of the 
garden for ludic activities (meditation, art, reading). Maintenance of dryland areas. Preservation of existing built heritage 
(former cemetery). Uniformization of the area next to the monastery, using a noble material, such as the slab of limestone. 
Restoration and maintenance of the Chapel of Nossa Senhora do Desterro and the baroque staircase that gives access to 
the Obelisk garden. Conservation of the 19th century botanical collection.

Fotomontagens da intervenção nos terrenos da Fundação Maria e Oliveira. Propõe-se a criação de caminhos/percursos 
temáticos, que terão como base o desenho geométrico, relembrando os princípios de austeridade e rigor de Cister. Estes 
desenvolver-se-ão ao longo dos muros que delimitam estes terrenos, segundo o levantamento de caminhos antigos, mas irão 
também delimitar as parcelas de pomares e vinhas, onde o conceito de geometria está presente. Estes percursos ao longo 
de muros serão reforçados por latadas de vinha transversais às parcelas de pomar, relembrando as vinhas, muito descritas 
pelos viajantes, criando, também, diferentes vistas para a paisagem envolvente.

Photomontages of the intervention in the Garden of the Myrtles. The idea is to transform the space into a “welcome room” 
of Photomontages of intervention on the grounds of the Maria e Oliveira Foundation. It is proposed to create themed paths, 
which will be based on the geometric design, reminiscent of the principles of austerity and rigor of Cister. These will develop 
along the walls that bound these lands, according to the study of ancient paths, but will also delimit the parcels of orchards 
and vineyards, where the concept of geometry is present. These paths along the walls will be reinforced by grapevines 
transverse to the orchard plots, reminding of the vineyards, much described by the travelers, and also creating different views 
of the surrounding landscape.
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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

17
Renato Franco - Finalista | Nominee
Rui Reis Alves - Orientador | Tutor

REDESENHAR A CIDADE - QUARTEIRÃO PARA MEMÓRIA FUTURA 
REDISGN THE CITY - A BLOCK TO FUTURE MEMORY

17.1

Vista aérea da avenida Fontes Pereira de Melo; Topo: Vistas da relação entre o atravessamento público e 
a galeria de arte

Aereal view; Top: Views of relationship between the public crossing and the art gallery 
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Localizada na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, numa avenida 
marcada pela fragmentação da construção, das conexões humanas ou entre 
as programáticas que não tiram partido do que de melhor a diversidade pode 
ter numa cidade moderna. 
A nossa intervenção procura conciliar passado, presente e futuro num 
quarteirão onde a sua posição estratégica na avenida poderá ser o aspecto 
determinante para consolidar uma “rede” já existente. A proposta prende-se 
então com três grandes premissas: a visão humanista, a necessidade de 
conexão dos vários fragmentos e um sentido de continuidade histórica.
Na perspectiva humanista pretende-se reformular a deslocação pedonal, 
numa avenida onde o automóvel tem primazia. Propõe-se, então, um 
percurso alternativo pelo interior do quarteirão que pode continuar pelo 
interior do Palácio Sotto Mayor e fazer ligação com a Avenida da Liberdade, 
em que as conexões humanas e o conforto têm um papel preponderante, 
assim como as relações com espaços expositivos, de estadia ou comerciais, 
promovendo e adequando o percurso à vivência humana. Sendo as cidades 
“seres” evolutivos e mutáveis, os edifícios serão os organismos que tornarão 
a progressão possível. Neste sentido, propomos a recuperação dos edifícios 
existentes e a sua ampliação, assumindo a diferença arquitetónica temporal, 
mas que pela métrica (de 7 metros) e pela materialidade uniformizá-
los-á. A proposta, conceptualmente, procura uma visão que transcende 
temporalmente o seu tempo e se constitui como unificação entre o passado 
e o presente, dando a possibilidade de continuidade futura, tanto a nível 
arquitetónico como de conexões humanas.

Located in Avenida Fontes Pereira de Melo, in Lisbon, in an avenue marked by 
the fragmentation of the construction, of the human connections or between 
the programmatic that do not take advantage of the best of the diversity in a 
modern city.
Our intervention seeks to bring together past, present and future in a block 
where its strategic position on the avenue may be the determining factor to 
consolidate an already existing “network”. 
Thus, the proposal has three main premises: a humanist vision, the need to 
connect the various fragments and a sense of historical continuousness. In 
the humanist perspective, we intend to reformulate the pedestrian course, in 
an avenue where the cars have priority. We propose, then, an alternative route 
through the interior of the block that can continue inside the Palace Sotto 
Mayor and connect with Avenida da Liberdade, where human connections 
and comfort have a preponderant role, as well as relations with exhibition, 
stay or commercial spaces, promoting and adjusting the route to the human 
experience. Cities are evolutionary and changeable “beings”, buildings 
will be the organisms that will make progression possible. Therefore, we 
propose the restoration of existing buildings and their expansion, assuming 
the temporal architectural difference, but which will be standardized due to 
metric (of 7 meters) and materiality. Conceptually, the proposal seeks a vision 
that temporarily transcends its time and constitutes a unification between the 
past and the present, giving the possibility of future continuity, both at the 
architectural level and human connections.

Finalista | Nominee  - Renato Franco - renatomvfranco@gmail.com
com orientação de | mentored by Rui Reis Alves - ruireisalves.arq@gmail.com

17.1 REDESENHAR A CIDADE

REDESIGN THE CITY 17

Corte C4; Planta à cota da rua Martens Ferrão

Section C4; Plan at level Martens Ferrão street; 
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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
Tiago Lopes - Finalista | Nominee

João Sequeira - Orientador | Tutor

NOVOS HABITATS 
NEW HABITAS

18.1

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

The housing module final design of was the result of inputs generated by the site, especially the noise wave 
and the need to transform the traditional rectilinear model in order to facilitate the joining of the modules in 
harmony with the preexisting infrastructure.
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Finalista | Nominee  - Tiago Lopes - tiago.duarte.lopes@gmail.com
com orientação de | mentored by João Sequeira - j.menezes.sequeira@gmail.com

18.1

A industrialização trouxe consigo uma poderosa ferramenta para o homem, a máquina. A 
integração do automóvel no quotidiano das sociedades reestruturou o espaço urbano, o que 
era espaço genuíno tornou-se numa paisagem urbana difusa, dividida por infraestruturas que 
conectam o urbano ao suburbano.Odivelas é um exemplo concreto da interseção destas 
infraestruturas viárias, quebrando a continuidade do território no sentido Norte/Sul. Esta 
conjuntura juntamente com os fatores biofísicos e o histórico de cheias levaram este local a ser 
investigado. Através da simulação digital foi possível concluir que as infraestruturas (pontes e 
viadutos) são os locais que garantem mais segurança. Tendo em consideração estas premissas 
e o Plano Diretor Municipal de Odivelas, foi concebida a Ecoville segundo os princípios do 
sistema palafítico invertido, garantindo subsistência, ligação, comunicação e proteção. Esta é 
constituída por um conjunto de módulos habitacionais construídos pela comunidade que os 
habitará a partir materiais reciclados.  

Industrialization brought with it a powerful tool for men, the machine. The integration of the 
automobile into society´s daily life has restructured the urban space, and what once was a 
genuine space has become a diffuse urban landscape, divided by infrastructures that connect 
the urban side to the suburban. Odicandles  ® is a good example of the intersection of road 
infrastructures that break the continuity of the territory in the North /south direction. These facts 
alongside with biophysical factors and historical reports of floods have led to the study of the 
site. Through digital simulation it was possible to conclude that the infrastructures (bridges 
and viaducts) are the locations that ensure a greater level of safety. Taking these premises 
into account, as well as the municipal master plan, the Ecoville was designed accordingly 
to the inverted stilt system, thus guaranteeing subsistence, connection, communication and 
protection. The Ecoville consists of a set of housing modules built by the community, which will 
inhabit them, from recycled materials.

NOVOS HABITATS

NEW HABITATS 18

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

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

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

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

19
Susana Rego - Finalista | Nominee
Bernardo Miranda - Orientador | Tutor

DOS LUGARES DA CIDADE À CIDADE COMO LUGAR 
FROM CITY PLACES TO THE CITY AS A PLACE

19.1

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

Plan and axonometry view of the set of interventions in the interstitial spaces of Sines
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Os investimentos realizados desde a década de sessenta com a ambição 
de transformar Sines num porto oceânico e num pólo de desenvolvimento 
regional, tiveram um profundo impacto urbano, paisagístico e ambiental. 
A cidade dilui-se progressivamente em várias ilhas, organizando-se numa 
sucessão fragmentada de bairros, edifícios, vazios e terrenos expectantes, 
sempre limitados pelas grandes infraestruturas que simultaneamente 
a confinam e ultrapassam. Compreendendo a importância destes 
“esquecimentos urbanos”, que podem ser encarados como potenciais 
de acolhimento da vida quotidiana, reflete-se sobre a necessidade de 
conceção de um ambiente doméstico. Assim, ensaia-se, através de uma 
posição intermediária, um modo de reconciliar as diversas dimensões dos 
interstícios com o objetivo da criação de “lugares com significado”. Estes 
espaços já não são interpretados como rígidos e limitados, mas vistos 
como pontos focais de acontecimentos, fluxos de mobilidade, momentos 
energéticos e oportunidades de transformação. É devido ao seu potencial 
de atribuir novos sentidos e abordagens espaciais que se torna possível a 
costura das esferas da cidade e do espaço público, criando uma terceira 
– a domesticidade. Deste modo, admite-se que o principal objetivo deste 
trabalho é a possibilidade de construir, nos interstícios da cidade de Sines, 
os espaços urbanos interiores que a sociedade necessita.

The investments made since the 60’s, with the ambition to transform Sines 
into an ocean harbor and into a regional development pole had a high urban, 
landscaping and environmental impact. The city dilutes gradually into several 
isles, organized in a fragmented succession of neighbourhoods, buildings, 
empty spaces and expectant land, always limited by the large infrastructures 
that simultaneously confine and outgrow it. Understanding the importance 
of these “urban lapses”, which can be seen as potential fosters for the daily 
life, reflecting on the need to conceive a domestic environment. So, through 
an intermediate position we test a way to reconcile the multiple dimensions 
of the interstices with the objective of creating “meaningful places”. These 
places are no longer interpreted as rigid and limited, but as the focal 
points of events, mobility fluxes, energetic moments and opportunities for 
transformation. It is due to its potential to give a new purpose and approach, 
that it becomes possible to stitch together the city and public spheres, 
creating a third one – the domesticity. This way, the prime objective of this 
work is the possibility to construct from the interstices of the city of Sines, 
the interior urban spaces that society needs.

Finalista | Nominee  - Susana Rego - susana_rego@live.com
com orientação de | mentored by Fernando Hipólito - bernardo.miranda@iscte.pt

19.1 DOS LUGARES DA CIDADE À CIDADE COMO LUGAR
FROM CITY PLACES TO THE CITY AS A PLACE 19

Intervenção 4: Cobertura Polivalente no Bairro 1º de Maio.

Intervention 4: Multipurpose Roof in Bairro 1º de Maio
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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

Isabel Loureiro - Menção Honrosa | Honorable Mention
Pedro Matos Gameiro - Orientador | Tutor

O MOSTEIRO CARTUSIANO DE SANTA MARIA SCALA COELI 

THE CARTHUSIAN MONASTERY OF SANTA MARIA SCALA COELI

20.1

A passagem do arco do aqueduto assinala também a entrada, não num espaço interior, mas no espaço 
interno que é o conjunto edificado cartusiano. A igreja impõe-se constantemente na paisagem desde o 
início do percurso e, pelo crescente alcance da fachada à medida que o entrante se aproxima, reclama 
a proximidade do espaço sagrado cartusiano. Desde logo se percebeu que a entrada dispunha de 
pouca profundidade, sendo por isso essencial a reposição da devida distância.

Torna-se então necessário, e de acordo com as intenções que caracterizam a entrada de uma cartuxa, 
evitar a vista integral da igreja e, se possível, o seu acesso tão repentino. A hipótese aqui veiculada 
tem como base a recuperação da cota antiga do pátio de entrada – fiel à intenção do projecto original 
mas distinto na sua configuração. Ao invés da proposta de uma escadaria para vencer esta diferença 
de cota, propõe-se que a elevação impeça o acesso directo ao pátio de entrada e, por sua vez, à 
escadaria que dá acesso ao nártex exterior e à igreja. Este óbice, além de significar a obrigação 
de paragem, é também representativo da relação que os monges cartuxos têm com quem deles se 
acerca. Do espaço da portaria nasce um vestíbulo que abriga este momento de pausa, duplicando a 
função da portaria, tal como fazem as diversas antecâmaras cartusianas ao longo de todo o edifício, e 
como sugeriu, outrora, o pequeno espaço que antecedeu a portaria na época de Eugénio de Almeida. 
Propõe-se ainda uma abertura neste vestíbulo, próxima da escala do homem, que faculta o contacto 
visual, ainda que controlado, com o nártex exterior da igreja – e não com a totalidade da sua fachada. 
Vê-se mas não se vê tudo, está aberto mas não se passa. Surge uma clara tensão no encontro do 
mundo secular com o cartusiano.

The passage of the arch of the aqueduct also marks the entrance, not in an interior space, but in the 
inner space which is the Carthusian built ensemble. The church has been constantly in the landscape 
since the beginning of the journey and, because of the increasing reach of the façade as the incoming 
one approaches, claims the proximity of the Carthusian sacred space. From the outset it was noticed 
that the entrance had little depth, which is why it is essential to replace it with the proper distance.

It is then necessary, and according to the intentions that characterize the entry of a charter, to avoid 
the full view of the church and, if possible, its sudden access. The hypothesis presented here is based 
on the recovery of the old quota of the entrance patio - true to the intention of the original project but 
distinct in its configuration. Instead of proposing a staircase to overcome this difference in height, it 
is proposed that the elevation prevent direct access to the entrance yard and, in turn, to the staircase 
that gives access to the exterior narthex and to the church. This obstacle, in addition to signifying the 
obligation to stop, is also representative of the relationship that Carthusian monks have with those 
who approach them. From the reception area there is a vestibule that houses this moment of pause, 
doubling the function of the concierge, as do the various Carthusian antechambers throughout the 
whole building, and as was once suggested by the small space that preceded the portaria in the time 
of Eugénio de Almeida. It is also proposed an opening in this vestibule, close to the man’s scale, which 
provides visual contact, even if controlled, with the exterior narthex of the church - and not with its 
entire façade. You see but you do not see everything, it’s open but it’s not happening. A clear tension 
arises in the meeting of the secular world with the Cartusian.

20
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Menção Honrosa | Honorable Mention - Isabel Loureiro - aifgloureiro@gmail.com
com orientação de | mentored by Pedro Gameiro - pedrogameiro@matosgameiro.com

20.1

A importância da encenação de uma transição entre o mundo secular e a vida em clausura, 
no contexto da arquitectura cartusiana, é amplamente demonstrada através dos percursos 
de entrada dos conjuntos mais relevantes, bem como em muitos daqueles representados nas 
gravuras presentes no livro Maisons de l’Ordre des Chartreux – Vues et Notices, uma obra 
do início do século XX que inclui gravuras da quase totalidade dos 282 mosteiros cartusianos 
distribuídos por quase toda a Europa. 
Na maioria das cartuxas podem observar-se transições indirectas e prolongadas, capazes 
de tardar o passo e dar significado à passagem para a clausura – características espaciais 
que São Bruno, fundador da casa cartusiana, considerava primordiais para a implantação do 
seu eremitério. A partir de uma cuidada análise dessa transição, nas cartuxas em geral, e da 
sua evolução morfológica, na cartuxa de Évora em particular – estimulada pela descoberta 
de dados aqui analisados e interpretados pela primeira vez – apresenta-se, em continuidade 
com a sua história e tendo como premissa a consolidação do processo de entrada, uma 
proposta de redefinição da estrutura monacal de Santa Maria Scala Coeli. Esta estrutura 
originária do século XVI encontra-se incompleta e degradada, em particular na ala sul onde se 
encontra o seu principal acesso, sendo fundamental o completamento desta área para o cabal 
reconhecimento da unidade do conjunto e da intenção na qual se traduz a sua génese.

The importance of staging a transition between the secular world and life cloistered in the 
context of Carthusian architecture is amply demonstrated through the input paths of the 
most important collections, as well as many of those represented in the pictures in the book 
Maisons de l’Ordre des Chartreux – Vues et Notices, one of the early twentieth century work 
that includes prints of almost all of the 282 Carthusians monasteries spread across almost all 
of Europe.
In most of Carthusian the transitions that can be observed are indirect and long, able to delay 
the step and give meaning to the passage to the life cloistered - spatial characteristics that 
St. Bruno, founder of the Carthusian Order, considered essential for the implementation of his 
hermitage. From a careful analysis of this transition, looking through the Carthusian in general, 
and its morphological evolution, in the Charterhouse of Évora in particular, encouraged by the 
data discovery here analyzed and interpreted for the first time - it is presented in continuity 
with its history and having premised on the consolidation of the entry process, a proposal for 
a redefinition of the monastic structure of Santa Maria Scala Coeli. This original structure of 
the sixteenth century is incomplete and degraded, particularly in the south wing where it is the 
main access, and where is fundamental the completion of this area to the full recognition of the 
unity of the whole and to understand the intent in which translates its genesis.

A ARQUITECTURA DO MOSTEIRO CARTUSIANO DE SANTA MARIA SCALA COELI

THE ARCHITECTURE OF THE CARTHUSIAN MONASTERY OF SANTA MARIA SCALA COELI 20

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

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

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

LANDSCAPE INTEGRATION AND RECOVERY OF A QUARRY

21.1

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

Master plan. The reclamation options include the grading of the excavation fronts, the plantation of 
tree species, coherent with the ones that exists on the site, the application of a ground cover with 
natural grasses and the plantation with local shrubs.
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21.1

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

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

INTEGRAÇÃO E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DE PEDREIRA
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Diagrama de visibilidade. A análise da visibilidade é calculada a partir das funções “viewshed” dos softwares de sistemas de informação 
geográfica. Na caracterização das visibilidades são consideradas a topografia e o uso do solo, a partir dos quais são definidos os eixos 
de visibilidade que permitem aferir quais as zonas de maior ou menor visibilidade.

Visibility diagram. The visibility is calculated from the “viewshed” operation of the geographic information systems. The characterization of the 
visibilities considers the topography and the land uses, where is possible to define the visual axes that will show what are the most visible areas.

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

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

Vista geral da cavidade de exploração apos a aplicação das medidas de recuperação, com diferentes tipos de vegetação, que variam 
entre espécies mais resistentes à secura e espécies melhor adaptadas a zonas húmidas, como por exemplo o choupo, dada a presença 
do plano de água.

View over the excavation area after the implementing the reclamation measures with different types of vegetation, which can vary from 
species that resist better to drought and species, like the poplar, that are more adapted to misty areas, once there is the presence of the 
pond.
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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.
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A PAISAGEM DO RECREIO - UMA PROPOSTA DE PARQUE DE CAMPISMO PARA A 
MATA NACIONAL DO URSO, EM POMBAL 

THE LANDSCAPE OF RECREATION - A CAMPGROUND DESIGN PROPOSAL FOR 
URSO’S NATIONAL FOREST IN POMBAL

22.1

Análise biofísica, esquema conceptual e organização espacial.
A conceção de um projeto para um parque de campismo requer o equilíbrio entre uma série de fatores, 
que vão desde as condicionantes legais, aos fatores abióticos, bióticos e culturais do lugar, assim 
como os diferentes equipamentos e serviços exigidos, o fator económico e a experiência do utilizador 
relativamente ao espaço natural. A proposta teve em consideração os três pilares do Turismo Sustentável 
(ambiental, social e económico), o Turismo de Acessibilidades e o Turismo de Natureza.

Biophysical analysis, conceptual scheme and spatialization.
The design of a campground requires the balance between a range of factors including abiotic, biotic, 
and cultural factors of the landscape, legal constraints, facilities and services required, economic factors 
and the user’s experience. The design process took into account the three pillars of Sustainable Tourism 
(environmental, social and economic), as well as Accessible Tourism and Nature Tourism.
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22.1 A PAISAGEM DO RECREIO

THE LANDSCAPE OF RECREATION 22

A paisagem do recreio concilia os objetivos da conservação com os objetivos da usufruição na 
obtenção e criação de riqueza e bem-estar. Nesta perspetiva apresenta-se a proposta de um 
parque de campismo de cinco estrelas para a Mata Nacional do Urso, em Pombal. O projeto 
teve em consideração os três pilares do Turismo Sustentável (ambiental, social e económico), 
Turismo de Acessibilidades e Turismo de Natureza. Propôs-se assim a implementação de várias 
tipologias de alojamento: alvéolos de campismo, bungalows, eco-pods e glamping. Para além 
dos diferentes serviços propostos e exigidos pela legislação, dotou-se o espaço com estruturas 
e equipamentos que seguem uma linha ecológica, designadamente uma fito-ETAR, piscina 
biológica, percursos assentes em estacaria e o recurso a viaturas elétricas. O desenho de 
projeto resultou num espaço pouco intervencionado, em harmonia com os valores e atributos 
paisagísticos presentes, onde a paisagem natural domina sobrepondo-se aos equipamentos 
multifuncionais do parque através de zonas tampão.

The recreational landscape conciliates the goals of conservation with leisure to obtain and 
create wealth and well-being. It is through this point of view, it’s presented a proposal for a 
five-star campground in Urso’s National Forrest in the county of Pombal. The design process 
considered the three pillars of Sustainable Tourism (environmental, social and economic), as well 
as Accessible Tourism and Nature Tourism. The proposal resulted in the implementation of several 
types of accommodation: individual camp sites, bungalows, eco-pods and glamping tents. In 
addition to the different services and facilities proposed and required by the law, the area was 
also equipped with structures and facilities that follow an ecological philosophy. Namely a phyto-
WWTP, a natural pool, a composite walkway based on stakes and the use of electric vehicles. 
The project resulted in the design of a minimal intervention area, in harmony with the present 
landscape attributes. The natural landscape dominates the area, overlying the multifunctional 
facilities of the campground, through the determination of buffer zones.

Perspetiva da área de campismo e corte na zona de Fito-ETAR e Campo Polidesportivo.
View of the campsite and section of the phyto-WWTP and multi-sports field.

A estrutura de mobilidade pretende essencialmente estabelecer uma ligação pedonal entre os diversos espaços e proibir a circulação 
automóvel dentro do parque. Os percursos pedonais foram desenhados de forma a serem assentes sobre estacaria e assim permitirem a 
circulação de pequenos veículos elétricos. Estes poderão ser usados pelo staff na manutenção do parque de campismo e pelos clientes 
para transporte de bagagem entre o parque de estacionamento e a respetiva área de alojamento. De forma a garantir a segurança no 
parque de campismo, foi proposta uma via de circulação automóvel para veículos de emergência ao longo de todo o limite do espaço 
com várias saídas de emergência.

The mobility structure essentially seeks to establish a pedestrian connection between the different spaces and forbid the automobile 
circulation inside of the campground. The pedestrian walkways were designed based on stakes and to allow the circulation of small 
electric vehicles. These vehicles can be used by the staff for the maintenance of the campground and also by the guests to carry their 
luggage between the parking lot and the accommodation areas. In order to guarantee the safety of the people and the campground, it was 
proposed to have an emergency route along the entire boundary of the space, with several emergency exits. 
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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. 
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REABILITAÇÃO E RECONVERSÃO DA ANTIGA CONSERVEIRA - FÁBRICA DE  
FERRAGUDO 
REHABILITATION AND RECONVERSION OF AN OLD CANNING FACTORY - FÁBRICA 
DE FERRAGUDO

23.1

Processo de Intervenção: im. 1 – Volumetria da “Fábrica de Ferragudo” antes 
da intervenção; im. 2- Indicação dos volumes excluídos; im. 3- Volumetria da 
“Fábrica de Ferragudo” após Intervenção; im. 4- Proposta.

The mobility structure essentially seeks to establish a pedestrian connection 
between the different spaces and forbid the automobile Intervention Process: im. 1- 
“Fábrica de Ferragudo” volumetry before intervention; im. 2- Indication of excluded 
volumes; im. 3- “Fábrica de Ferragudo” after Intervention; im. 4- Proposal.
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Esta dissertação de Mestrado em Arquitectura consiste no desenvolvimento de um Projecto de 
Reabilitação e Reconversão de uma antiga fábrica conserveira (exemplo de tipologia de fábrica de 
conservas de peixe do início do século XX), localizada em Ferragudo, que se encontra degradada.
Este trabalho pretende demonstrar a possibilidade de projectar, respeitando o espaço de 
memória e explorando o processo arquitectónico deste tipo de intervenção. Neste núcleo fabril 
detectaram-se valores históricos, arquitectónicos e também potencialidades espaciais e físicas, 
tais como: localização perto do rio Arade; ausência quase total de limites urbanos; existência 
de amplos espaços interiores e de dois grandes pátios. O programa cultural surge como uma 
abordagem coerente para este complexo industrial, permitindo a criação de espaços multiusos, 
de lazer e de comércio. A apropriação dos espaços pré-existentes é sinónimo de riqueza espacial 
interior, onde o novo se conjuga com a memória.
Os novos volumes de linguagem contemporânea diferenciam-se dos pré-existentes, pois este 
projecto, apesar de preservar a memória do lugar, também reflecte uma nova imagem e identidade.

This Masters dissertation in Architecture consists in the development of a Rehabilitation and 
Reconversion Project of an old canning factory (example of typology of a fish canning factory 
from early twentieth century) which is degraded, located in Ferragudo. This paper intends to 
demonstrate the possibility to design, while respecting the memory space and exploring the 
architectural process of this type of intervention. In this factory nucleus historical, architectural 
values as well as spatial and physical potentialities were detected such as: being located near the 
Arade river; almost total absence of urban limits; existence of large interior spaces and two large 
patios. The cultural program emerges as a coherent approach to this industrial complex, allowing 
the creation of multipurpose spaces, leisure and commerce. 
The pre-existing space appropriation is synonymous of inner spatial wealth, where the new is 
combined with memory. The new volumes of contemporary language differ from pre-existing ones, 
as this project, while preserving the memory of the place, also reflects a new image and identity.
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Planta piso 0.

Plan of ground floor.

Corte longitudinal do Auditório Subterrâneo (Piso -1).

Longitudinal section through the Underground Auditorium (Floor -1).
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